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Vasárnapi munkaszünet. 
A három utolsó év tizedben mind 

jobban kezdett előtérbe lépni a munká-
sok helyzetével való foglalkozás,  a szociá-
lis kérdések lépten-nyomon szaporodtak 
s ez kényszeritette mi államférfiainkat, 
hogy ezen ügygyei komolyan foglalko 
zanak, a munkások jogos kívánságait 
teljesítsék s igy a szociális bajok élét el-
vegyék, vagy legalább is megtoiupitsák. 

S ezt az által igyekeztek elérni, 
liogy azocziális intézményeket teremtet-
tek s mindezek megalkotásánál és alapí-
tásánál a nyugoti müveit államok ha-
sonló intézményeit vették figyelembe  s 
azokat az idegen talajból kisebb-nagyobb 
változtatással ide mi hozzánk átültetve, 
a mig azok aklimatizálódtak az alatt az 
idő alatt mindezeknek sz intézmények-
nek legelőször is rossz hatásai érvénye-
sültek, melyek után igen sok békétlen-
kedésre s még löbb elégedetlenségre szol-
gáltattak okot, s legtöbbször épen azok 
voltak a békétlenkedők és elégületlenek, 
kiknek érdekében ezek azon intézménye-
ket felállították. 

Egymásután következtek a vasár-
napi munkaszünetről  szóló törvény, 
a betegsegélyző  pénztárak  intézménye, 
mind a kettő a nagynevű Baross alko-
tása, a gazdasági és ipari szövetkezetek, 
később a Darányi szerencsés kezével 
életbeléptetett gazdasági munkás- és cse-
lédpénztár, mely a ttlbbi között a legsi-
kerültebb és a legszerencsésebb alkotása. 
És a mint a jelen évi igazgatósági jelen-
tésből is kitűnik, szép 'és humánná czél-
jának teljesen megfelelve,  tudja is telje-
síteni nemes hivatását. 

Ellenkezőleg vagyunk a betegse-
gélyző pénztárakkal, ezek a nagyobb 
ipari központokat leszámítva, csak len-
életet folytatnak,  nagyobb részllk nyakig 
úszik az adósság tengerében, kötelezett-
ségeinek megfelelni  nem tnd, -s várja a 

törvény revisiót vagyis az ujabb, szilár-
dabb alapokon való felépítést,  újra ala-
kításra vagy a csöndes kimúlásra. 

Mert mig a gazdasági munkás- és 
cselédpénztárakat nagy körültekintéssel 
alakították meg, hogy humánuskölelezettsé-
geinek megfelelhessen  már előre nagy 
alapokat gyűjtöttek számára, addig a be-
tegsegélyző pénztárakat törvény által 
megalkotva oda dobiák a tagok közé, 
boldoguljatok vele, a hogy tudtok. 

Nem sokkal szerencsésebb a vasár-
napi mnnkaszUnelről szóló törvény sem, 
mely az 1891. évi XII-dik törvényezikkbe 
van foglalva. 

Mikor a törvényt megalkották, mind-
járt csináltak egy egész sereg kivételt és 
a/on időtől fogva  ezek a kivételek lép-
ten nyomon szaporodtak ugy, hogy el-
mondhatjuk, hogy nálunk a vasárnapi 
munkasztlnet leginkább csak papiron van 
meg, a kivételek sokasága miatt tulajdon-
képeni vasárnapi munkaszünetről komo-
lyan nem igen lehet beszélni. 

A törvény most miniszteri rendelet-
tel módosíttatott. Ez a miniszteri rende-
let éppen negyvenkét kivételt engedélye-
zett, ezek köztll huszonhat olyant, mely-
nél nem lehet az (Izemet félbeszakítani, 
tizenhatot pedig olyant, melyeknek a ki-
vételek közé sorolását állítólag a köziln-
ség érdeke kivánja 

Hedig a törvénynek igen szép és 
nemes czéljai volnának. Először is, bogy 
megalkossa az állami és társadalmi élet-
nek keresztény jellegét, a munkások ere-
jének túlságos kihasználását meggátolja 
s alkalmat és időt adjon ezeknek lelkük 
éa szellemi tehetségeik fokozatos  kifej-
tésére. 

A vasárnapi munkasztlnet legjobban 
érvényesül s szép czéljának leginkább 
megfelel  Angliában, Ott általában uem 
igen van nyitva üzlet vasárnap. Ezen a 
napon vendéglőkben is csak délben s 
később este 6 órálól 9-ig lehet étkezni. 

A közönség rá van szoktatva, hogy szük-
ségleteit élelmi czikkekben s más egyebek-
ben elölte való napon szerezze be, ugyan-
így elvégzi előtte való nap a borotválko-

I -.ast s igy szükségleteit is kielégíti H igy 
az érdekelt mesterek, árusok nincsenek 
rászorítva, hogy vasárnap is dolgozzanak, 

Es ennek a dolognak számtalan 
előnyei vannak, lift  csak azt vesszilk 
liíyelenibe, hogy vasárnapokon a korcs-
mák, italinérő helyiségek zárva vannak 
s a munkások kényszeríttetnek a vasár-
napot templomokban és nemes szórnko 
zást nyújtó helyeken eltölteni, eltekintve 
attól, hogy heti keresményüket nem pa-
zarolják el, véghetetlen azon morális hatás, 
mely ilyen formán  származik. 

Ha a mi közönségünk is alkalmaz-
kodnék az Angliában lévő szokásokhoz, 
ha egyik-másik kényelméről lemondani!, 
akkor a kivételek számát nagy mértékben 
lehetne csökkenteni s a vasárnapi munka-
szünet nálunk is nem csak papiron, ha-
nem a gyakorlati életben is érvényesülne. 

— A képviselőház ülései, A képvi aelóház inult héten turtotl ülésében a miuiazier-elnök programinja volt napi reuden, u/oukivül lörtént egy néhány napirend t-lótti felszólalás. A miniszterelnök programjához a következők szólottak: Lengyel Zoltán két óráig tarló obstrákeziós beszédet inoudott, előszűr a vám-tarifa  kérdésével foglalkozott,  azután kijelenti, hogy az obstrukeziót nem fogják  abbahagyni a nemzeli vivmányok elérésű nélkül. Lengyel Zol Ián után Khuen-Héderváry  Károly gróf  vála-aaolt a vila igen sok szónokának. A uuinzeti vívmányok ügyében kijelentette, liogy a mit e tekintetben Széli Kálmán igérl, azt ó is fenn-tartja és a inii n nemsoti kívánságok közül teljesítem lehet az egységes hadseregben, azt teljesíteni fogják.  A házszabályok módosítását most nem tervezi. A ház feloszlatásáról  pedig annyit mondott, liogy ha mogkapja az iiidoinni tást, nem fogja  feloszlatni  a házat. Rnth Kinin-
KOBSUIII hajóst tartja vezérének, ki azt mondta, hogy igazság nélkiil niucs béke, a nemzeli jogok érvényesítése az igazság s mig ez ineguem tör-ténik itt sóin losz béke. Jlolló  I.Bjos szerint szintén uein lehet a küzdelmet abbA hagyni. Határozati javaslatot ad be, a inolyszeriut a 

válságot C3ak a nemzeti jogok érvényesítésével lehet megoldani. Vlád  Aurél kárhoztatta a romá-nok passzivitását s azt jövendölte, liogy a követ-kező választás után 18— rotnin képviselő lesz a házban. Szerinte szükséges, liogy e bazábsn mindenféle  politikai véleménynyilvánítást ós párt alakulást szabaddá tegyenek a lörvjny határain és a nemzeti és állatni integritáson belül RÁtkay László Vláddnl polemizált, kijelentette, hogy a románoknak nem BÍkerült ilt mártíroknak tün-tetni fül  inugukal, mert nincs u világou nemzet, mely oly nagylelkű volna a nemzetiségekkel szemben, mint a magyar. Khueu-lléderváry ellen miudaddig liarczolni fog,  míg n miniszterelnök meg uem bukik. Kecskeméti Ferenez leginkább a honvédiniiiiszterrel foglalkozik,  ki a véderő bi-zottságba alaposan elroulutla azt a jé véleményt, melyet első fellépésű  keltett. H -lyteleiliiek larlja, liogy a miniszteri Bzékbe ktitonit ültetnek, a ki uem isme ri a magyar koxj oitot. Visontoi Som a csodálkozik azon, liogy a nugyar ellenzék le-szereléséro idegenből jött ide egy államférfiú. Ba Hédervárynak C9ak békeszerzés a ezéljs, nem vár lélo érdemleges prugrumot. A honvédelmi niínitizlcr progrumját elitéli, msjd azt mondja, liogy Ausztriában csak azért idéztek elé korinény-vállságot, liogy Magyarország ügyeibe bele avat-kozhassanak. Kzt a vádat Khuen-llcderváry azonnal visszautasítja, llvdölmzi  János szerint a függetlenségi  eszméket nem csak hirdetni, hanem niegvulésjiásnk idejét. siettetni is kell. Netn veszi tudomásul a miniszterelnök program-ját. //oct -lános felszólalása  elején bejelentette a háznak a szabadelvű pártból való kilépését. A nemzeti párt és a u szabadelvű párt fúzióját  le-szólta, megtámadta a kossulli pártot az obstrukerié leszerel-sééri. Az uj miniszterelnökben nem bízik, mert nőin ismeri a programmját, végül kijelenti, liogy a nemzeli jogoknak a hadseregben való érvé-nyesüléséért ó is a küzdők sorába lép. Ilódossy Imre li.cscs fejtegetésben  magyarázta a iiume-rántus és ponderánlus elvnek a versengését liis-lóriánklian éB a számbeli többség végleges győ-zelmét lH-18-ban, mi a szabadság ÓB deinokráczia gyózelmóvel járt. Kziiliin a Hock beszédével fog-lalkozott s a fúzióról  szóló f e j t e g e t é s e i t czáfolta s egyszerűt u hivatkozott arra, liogy Széli Kál-mán üdvös reformátor  működését a voll nemzeti parinak a sznbatlelvii pártban való beolvadása telto luliotségcasé. Végül az obstruáló ellenzékre ráolvasta KOSÍUIII Lajosnak egy lHlHdiki beszé-débél ezt a mondatot: Törpüljön el a miiiioritás, mely nz erőszakosság útjára lép. Olny Lsjos 
B z e r i n t miuden bajnak llécs i s a kunnáuypárt nz oka, u miniszterek magukul nem a nemzet, liánom nz urulkodé szolgáinak tekintik. (Az el-

„A CSÍKI LAPOK" TARCZAJA. 
A asékelyek a a Székelyföld. (Folytatás.) 
Barólhi Szabó Dávid, (aaöl. 1780. «prii 10.. 

megh. 1818. nov. 22.). a kiváló költő, as óklaaal-
kua iránynak a magyar költéasetben megalapítója éa 
művelője, és Tompa Mihály (síül. 1817. azept. 
23., megh. 1B1H. jul. 30 ), kit méltán emiitünk 
egyött PetóB Sáodorral éa Arany Jánoasal, asé-
kelyek voltak. Ssákely anya teje táplálta Apá-
csai Cseri Jánost (sslil. 1626-ben, meghalt I66B. 
deci. 81.) a nagynevS tanárt, korának egyik 
legaiapoaabb tudőaát, a .Magyar Enoyclopaedia* 
hires íróját; Bölöni Parkaa Sándort (aifll.  1795. 
deci. 14.. megh. 1842. febr.  8.), a híres utazót 
éa irót. ki elaőnek irt könyvet magyar nyelven 
Amerikából; a nem rág elhalt Jakab Eleket, 
(szöl. 1820. febr.  IS), Kolozsvár monográfiájá-
nak éa számtalan történelmi miinek és tanul 
mánynak megirójál, éa ennek főpapját,  Kriza 
Jánost (szül. 1812. jul. 28., megh. 1876. márci. 
2r>.) az unitárius pOapökőt és jeles költőt, a 
.Vadrósaák*-nak, a asékely népköltéaael remek 
virágainak, öasaegyűjlójét, megórsöjét ás gya 
rapitóját. 

Akik a magyar irodalom történetébe bele 
pillantottak, azok köadl ki na tudná, hogy asé-
kely volt Körösi Csorna Sándor (aaöl. 1784. 
ipril 4., megh. 1842. ápr. 11.) ki elindult 
óriási áljára, hogy fölkeresse  a magyarok őai 
Ilonát, éa akinek nyomdokaiba lépeti eaak a mi 
nap gr. Zioby Jenő. Igen, asékely volt Körösi 
Csorna Sándor, kinek híre magasabb a Bimalá jáuál, hol hamvai pihennek, éa kinek nevét angol iskolákban ia mély tisztelettel és kegye leltei emlegetik. Ssékelyek voltak ám Bethlen János (síül. 1618 ban, megh. 1678-ban), kancel-
lár és történetíró, és Caerey Mihály (asfil.  1668. 
október 21., megh. 1766. ápr. 22.). aaintén nagynevű történetíró, éa saékely volt Fogarsasy 
Mihály (szül. 1800. asept 17-én, megh. 1882-

bon), erdélyi pöapök, a Sient-Istváu- és Szent-
Láasló társulat egyik megalapítója, ki egyik er-
délyi kath. egyetem megteremtéaére 100,000 fo-
rintot hagyott, aa első, ki hathatósan figyelmez-
tetett a asékely kivándorláa venélyeire De a'ig 
van haaánkban ai emberi tevékenyaégnek fon-
loaabb mezeje, amelynek megművelésében ki uem 
tűntette volua, vagy ki nem tűntetné magát a 
asékely. 

De most élőkről saólani nem akarok. 
Ennyi áll: nincs a világon kicainy nemzet, 

amely anuyl asellemi éa erkölcsi óriást adott 
volna basájának, mint ai alig fél  millió lelket 
kitevő asékely nemzet. Ebben a tekintetben bát-
ran éa joggal nagy nemzet azámba vehetnék a 
asékelyt. 

Ővele már kissé megismerkedve, lássuk, 
hol ia lakik ea a azékely nemzet 7 H idd lá.suk, 
milyen as a Székalyföld,  ahonnan elbujdosni 
kényszerUI a aiékely, ki aat máa fél  éveireden 
át uralta? Nem irván földrajzot,  csak a leglé-
nyegesebbre ssoritkosoin. 

Székelyföldet  keleten a keleti Kárpálok 
válaaalják el Moldvától és Oláhorsiágtól. vagyis 
as ebből s kettőből és Dobrudaából keletkezelt 
Romániától; éjszakon a Kelemen-havasa, a Har-
gitának végaó része, képesi a határát Besztercie 
Nasaódmegye felé,  mig délen Háromasék róna-
ságának mintegy lolylaláaa. a már BraBaómegyé-
hez tartozó Barcaaág. Siekelyföld  halárát még 
érintik nyugat felé  Nagy- és Kie-Kűkűllö , vala-
mint Aranyos Tordamegye. 

A Saékelyfölddel  határos megyékbeu, amint 
tudjuk, igen aok nékely lakik, szinte kiaácólag Biékely lakik, azinte kizárólag saékely képeavén 
ott a magyarságot. 

A Ssékelyfölduek  mintegy hálgerinozét a 
Hargita képeai, ennek keleti éa déli oldalén te 
rűlvén el Csik- éa Háromaiék-megye, mig nyu-
gati éa éjassknyugatl oldalhoz Udvarhely- és 
Maros Tordamegye aimul. 

A Kárpátok keleti begylánciolatának, 

ínég inkább a Hargitának kiágazási éa nytilvá-nyai egészen behálózzák a Székelyföldel,  kisebb-nagyobb völgyeket és medenczéket zárván körül. A legoagyobb és legtermékenyebb Inpáfya  u Szó kelyfoldnek  a hároinszéki róna. Ezen és kivált ennek Szépmezó nevű részén terem a legszebb búza. Szép kiterjedésű völgyek vannak ínég a Maros- és Nyárád iii"ntéu is ahol a g}öuyörii búza melleit díszlik a szóló, és megterem u dinnye ÍB. E vidéken n gyüinülcsészolet is jó si-kerrel ázik, valamint Udvarhely-megye déli, leg-lapályosabb részeiben ia csak még mindig kissé primitív módon. Elég szélea és termékeny völgy az alcsiki s az Olt két partján, ahol még meg-terem a tengeri korán érő fajtája  PelcBÍkou már iukább rozsot termelnek. Roza képezi a gyorgyói fensiknak  is legkiválóbb terményét. Uyergyóban a búin meg u tengeri csak széltől védett helye-ken fordul  elő, leginkább n hegyszorosokban. Alinál löbb itten, Polcaikon és a többi székely vármegyék hegyesebb vidékein a zab, árpa és bur-gonya. Már említettem, hogy a székely rendeseu rozskenyeret eszik. Fogyaszt — kivált a nép szegéuyebb osztálya — sok puliszkát is, — ten-geri lisztből készüli tészlát és kenyeret. A ku-koriczának java részét, kivált Csíkban és Hár-omszék éjBiaki részében. Romániából importálják, mi által sok pénz megy ki az országból. A szé-kely vasutak kiépitése és olcsóbb szállitásidij segíthetne a bajon. A nép olcsóbbau jutna kenyér-hez, és ennek ára benn maradna az országban As alföldi  maayar, sváb, szerb fwltniveló-nek még csak halvány fogalma  BÍncseu, minő fáradságos  muukával műveli meg kavicsos, agya goa földjét  a Bzékely. Ott lehet ót uéha látni saántaoi, vetni-aratni, ahová, azt hinnők, a ma-dár ia alig jut el, hegytetőu, vagy a hogy mere-dek oldalán. As erdélyi száasnak és oláhnak ia aokkal löbb és jobb földje  van miut a szegény azékelynek, kl már aa erdő aiéleit is kiszántja, csak hogy kapjon bármilyen silány földet,  amit dStmegművelbeBseu. 
T ^ Y I ^ I R O Á * ! U 4 M á b o s «ST* F Á I BMliélci«t -van OM,tolva. 

Mindhiába ! Ez a föld  már uein képes el-tnrtaui megszaporodott urát, L>e uein is a meg-művelhető föld  képezi Székelyország legfőbb gazdaságát. Ideálisan tiszta, ozondús levegője, páratlan íé édes és ásványvizei, szerfölött  gyógyhatású ftirdói,  óriási kiterjedésű rengeteg óserdói és ha-vasai, legelói és ezekben párjokat ritkító vagy éppenséggel utólérhetetleu kliinátikuB üdülő helyei, nőm különben hegyeinek és völgyeinek kiakná-zatlan kincsei: kőzetek és ásványok, mindenféle fémek  kecjegtetuek avval a biztoB reményei, hogy Székelyföld  lesz egykor hazánk egyik leg-vagyonosabb része, annál is inkább, mert az elősorolt előnyök Bzéles, reális alapját fogják képezhetni egy igen sok oldulú iparnak éB ke-reskedelemnek, amihez korántsem hiányzik a tehetség a székelyben. De siotuünk kell, hogy a székelynek ; az ő helyét különben hazánk ke-leti érvárában idegen, hasznavehetetlen, vagy éppenséggel ellenséges elemek foglalják  el. Ezek már ki is kezdették a Székelyföld  testét. — Tudva van, mily magasan fekszik  egész Erdély a tenger színe fölött,  miért is levegője vékonyabb és tisztább Székelyföldnek  nagyobb fele  mig magasabban fekszik  a többi Erdélynél. Éhez járul, hogy Erdélynek, az erdők országá-nak. éppen legerdósebb részét Székelyföld  teszi, amelytiek levegője ennélfogva,  mocsár meszsze foldöu  uem lévén, a lehető legtisztább éB éleny-uyel éa fenyóillallal  telitett, úgy hogy maga a pu9zta belégzése ennek a levegőnek csodálatoa gyógyhalással van a beteg és gyönge tiidőro éa szívre. Ez áll különösen Csikinegyéról és Szé-kelyföldnek  feuyóborilotta  vidékeiről. Csik és eiek a vidékek vannak olyan szépek, mint Ti-rol, Svájc, Stájermárk fúldicBért tájai, csakhogy aaok a mi saját hazánk részei, nem idegen föld, éa népe egyszerűbb, becsületesebb és romlatla-nabb ÓB mi a fő,  hús a mi húsunkból, éa vér a mi vérünkből. 
(Folyt köv.) 



Jnlius 15. 

nik figyelmezteti  a alánokat, hogy ne hassnál-
joB ilyes érdi kifejezést)  Magysroraságon ninca 
parlamenti többség. iu csak ai uralkodónak vsn 
többsége. A függetlenségi  párt nem obstruál. ha-
nem cssk "ért barciol. hogy as 1867-dikl tör-
vények végre hajtassanak. Nem veni tudomásul 
a miaissterelnök progra nmját. Veress József 
parlamentáris életünk visszásságairól bessél. 
Kérdi s kormánytól, hogy hajlandó srrs tiire 
kedni. bogy as állami liiilvitelók és állami ta-
nítók Ölelésével együtt a megyei tisztviselők éa 
felekcieti  tanárok üzetésél is felemeljék  ? Napi-
rend elélt de julius 0 án tartotl ülésben inego 
kolja indítványát » 1899 évi XXX. t.-ci Ügyé-
ben. s kéri indítványának tárgysláara való ki 
tOsését. A miniBiterelnök eit nem ellenzi, de a 
tárgyalási idd megállapítását akkor kívánja, mi 
kor a kérdés aktuálisé válik A hái ilyen érte. 
lemben határoz. A Juliin 8-diki ülésben Polónyi 
Oéia személyes kérdés csi.nén feszegette,  liogy 
a minissterelnök programmja egyezik e a füg-
getlenségi párt meftbizottai  elótt telt nyilatkozs-
tai val, Kbuen-Héderváry  uilnNzteralniík erre 
igen fontos  nyilatkozatokat tett, nevezetesen, 
hogy iademnitás nélkül nem tartja a házal fel 
osilsthatóuak ; a katonai javaslatokat végleg le 
volte s napirendről s a ház szabályokat egyelőre 
nem aksrja revideálni, do a sz'dás szabadság 
sérelme nélkül reformálni  kell a parlameuii 
eljárást. Végül kijeleutette, hogy nagyon szeretné, 
ba as 1890. XXX. t. cz. reviaiójn sohasem vál-
nék aktuálissá, de ha aktuális ia lesz, a törvény 
lényeges részét émtetleuül ksgyjs, a jogbizto 
Bitó rendelkezéseket nBm fogja  változtatni. A ju 
Ilus 9 dlki iilérben napirend előtt Rátkay  László 
kérdezte a volt nemzeti pártiskst, hogy mii fog-
nak lenni a kormánynyal szemben, mely nem 
akar érvényt szerezni a nemz* I jogainak. Ug-
rón Gábor igen heves tánittdnst iutézett a had-
sereg veietői ellen. A julius ll-diki ülésben 
Barta Ferenct a vaiárn-ipi munkaszünet. S/a-
lay László pedig azon ügyben interpellált, hogy 
Abanj-Torna vármegyében, Kurró községben belső 
területei akarnak katonai lövőiérnek lefoglalni. 
Kiadták LS illető minisztereknek. 

= AB országgyűlési képviselőt vá-
laaatók névjegyzéke.- A megyei központi 
választmány e hő 9 éa 10 én tartott ülésében 
foglalkosott  a képviselőt választók 1001 évi ál-
landó névjegyzékének végleges összeállításával 
illetve a közssemlére lett kitétel után beadott 
fel  szolsmlásokkal: A szenlmárloui válnsztó ke 
rület köiségeiből 38 felszólamlás  adatolt be, me 
lyek közül ketló vétetett figyelembe.  A névjegy-
zékbe felvétetett  Bzcntgyörgyi Bákai Qábor és 
kássooujfalvi  Kóss János. Kérésükkel elutasittai-
tak : ssentgyörgyi Ványolós Gábor, Ványolós Jó 
ssef.  Madár András, Bone Zsigmond, Nyiiő Imre, 
László látván, Gál Sándor, Kászonfakabfal  várói 
Hellei János, Kászonujfaluból  :Ambrus János, Fü-
löp Antal, Fülöp Gergely. György István, Gergely-
András, Gergely Péter, Imeos István, Kovács Ke-
lemen, Kovács Lajos, Márton István, Mihály Imre, 
Nagy Lfirincz,  Nagy Péter, Kóka János, Róka 
látván, Szilveszter Márton, Szöcs Márton, Tlina 
János, Tlma Józsiás, Tima Málé, Tima József, 
Tina Mihály, Tima Márton, Tima András, Tima 
Jáaos csőrbe, Tubák András. A csíkszeredai vá-
lasztó kerületből két felszollalás  történt és pedig : 
szeredai Orbán János gyógyszerész és csomor-
táni Farkas Gyula részéről. As előbbi kérésével 
elutasitatott utóbbi a névjegyzékbe felvétetett.  A 
karcifalvl  keiületból felszóllalás  netn történi. A 
gyergyószentmiklóai kerületből egy felszólalás 
adatott be remetei Vasa István állal, a kinek ké-
rése figyelembe  vehető nem volt. As elutasító 
határozatok a központi választmány utján a Cu 
riáboz felebbezhetők. 

A megyei közigazgatási bizottság ülése-

Csíkszereda julius 18. 
A közigazgatási bizottságnak Mikó Uálint 

főispán  ur elnöklete alatt ma megtartott rendes 
havi ülése rövid tartamú voll; a tagok közül 
hatan voltak távol. 

As elósdói jelentések felolvasása  után, rao 
lyek inkább az ügyforgalomra  szoritkostak a napi 
rend egyéb tárgyai kerültek eliutésés alá, me-
lyek kösül a következőket tartottuk fölemliten-
dóknek : 

Jenófslva  község hosszuhavasi erdejének 
eladását jóváhagyó erdészeti bizottsági hutáro-
zai ellen a kir. erdőfalügyelő  felebbezéssel  élvén, 
annak a bizottság több fontos  okokból nem adott 
helyei, de egyúttal rosszalását fejezte  ki a köz-
birtokosság azoa eljáiása feleli,  hogy a leflae-
letl vételárból 80000 koronát a birtokosság kö 
sStt felosstott,  mely önkény példaadás tekinteté 
Ml ia megfenyilendónek  a a büntető biróaághoz 
bejelentendőnek mondatott ki, amenaylben a bir 
•okosság Jósanabb Me legalább ovatosságből 
maga nem keresne orvoslást. 

Nyerges Gyuláné tölgyesi lakos felébbe-
zett a gyergyószentmiklóai képviselőtestület azon 
határozata ellen, melylyel a réasére jutott kö-
sős erdőMIi fajutalék  kijelölése iránti kérésével 
elstaaitotta. A bizottság a felebbezéanok  helyet 
adott s as ügynek ujabb elbírálására s képviselő-
testületet utasította. 

Jánosi Jáaos s társai gyergyónjfalvl  lako-
sokat a közbirtokossági választmánynak sz évi 
vágásokból kiszállított kereskedelmi fák  ellen-
őrséee lárgyábaa hozott határozata elleni feleb-
beséeükkel elutasította. 

A kir. törvényszék állal magánlak megsér-
téséért jegérvényaaen vád alá helyeselt Pál Dé-
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nes szépvlii aegédjegysó, anyakönyvvezető he-
lyettest állásútól felfüggeszteni  rendelte a bi 
zottaág azon megjegyzéssel aionban, hogy ha 
időközben felmontö  blról Ítélet hozatnék a fel-
függesztési  határozat tárgytalanná válik s az 
ügy osak mint fegyelmi  vétség less elbírálandó. 

A szeredai kir. járásbíróság fegyelinileg 
való elbírálás végett áttette Sándor Gergely 
szentimrei lakoanak Bocskor Béla tiBsti fóügyész 
ellen becsületsértésért beadott panaazát. A bízott 
aág ezt a panaszt hatáskörén kivül állónnk Iil-
lái vAu. a kir. járésbiróságuak visszaküldeni ha 
tározta. 

A Caiosó községbeu rendszereBitetl segéd 
jegyző és anyakönyvvezotói állás javadalmazá-
sára 400 korona államsegély engedélyezése a 
bolügyministeriumtiál javaslutba hozatott. 

Gagyi Dénes volt Bzentinártoni lakos épít-
kezési fcihágásoa  ügyben hozott alispáni itéU-t 
ellen felebbeiett,  minek hely nem adatott. 

Szintén elutosittatoit Nutn Mózes tölgyesi 
Iskos ia hasonló ügyben beadott felebbezésével. 

Kifogadtatott  a bizottság fegyelmi  választ-
mányának azon határozata, melylyol Palágyi 
Sándor várhegyi körjegyzőnek több rendbéli vét 
Bégek miau állásától való clnioidiláaál kimondó 
alispáni határozat helyben hagyatott. 

Ugyancsak elfogadtatott  a fegyelmi  vá-
lasztmány azon ítélete, melylyel Ádáin Imro 
szárhegyi jegyző ellen a képviiehitestiilet punu 
szára indított fegyelmi  keresetben nevezetlet r>00 
korona pénzbírságon elmarasztaló alispáni hatá 
ront a bírságnak 1100 koronára való felemelé-
sével helyben hagyatott. 

Ambrus Balázs cslkszeulmiklóai volt biró 
és pénztárnok közpénzek el nem számolásáért a 
fegyelmi  keresetet ellene elrendelő II od fokú 
határozat eltan felebbezvéu,  a neheztelt határo-
zat harmad fokulag  ÍB helyben bngyatott. 

Hozó Anna csikszépvizi tauitónönek az is-
kolaszék által kiállitott dijlevele megerősíttetett. 

Becze Ferencz szépvizl tanító hátralékos 
kert-illetménye és faiskola  kezolési dijának a 
község elöljáróság általi kiüzettetóse péuzbi-Bái! 
terhe alatt elrendeltetett. 

A csíkBzépvizi tanítók folebbeztek  a tan-
felügyelőnek  azon végzése ellen, u.elylyel meg-
tagadta az iskolaszék azon kérését, mellben u 
tanítóknak a ministeri utaBitál értelmében állá 
sukban való megerősítése kéretett. A felclihezés 
a vallás és közoktatási ministerhes felterjesztem! 
hntároztatott. 

Végül Mihály Fercncz megyei főjegyző  je-
lentette be az erdórendészoti bizottsági ejuüki ál-
lásától való lemondását, mit a bizottság nem fo-
gadott el, hanem állásának további megtartásáru 
kérte fel,  kilá'ásba helyezvén azon okok meg-
szüntetését, melyek a fójegysót  u lemondásra 
késztették. 

•z E. M. K. E. mult éve. — (Az K. M. K. E. 1908. évi jelentéséből.) — (Folytatás.) 
Egyéb Erake-iutézményeink fejlesztéséről 

az idén is fokozatosan  gondoskodtunk s isko-
láinkat és óvódáinkat a közvizsgálatok alkal 
mával rendszeresen látogsttnk. 

A magyar közoktatásügyi, illetve népne-
velésügyi politikának is egyik óhajtása lévéu, 
hogy a különböző társadalmi tényezők az u. n. 
kulturális segéd intézmények, n. in. névkönyv-
tál ak, daloskörök, ifjúsági  egyesületek stb. 
létesítése körül bnzgulkodjansk: ezért ily czi 
men 6000 koronát vettünk fel  sz idénre s költ-
ségvetésbe. Irodalmi szakosztályunk a népkönyv-
tárak könyvjegyzékét revidiálta s 400 koronát 
ér jelenleg egy népkönyvtár, melyet sz Emke 
ad. A muzeumok- és könyvtárak orsz. bizolt 
sága a mnlt évben 3600 kor. az idén is ugyan 
annyi segélyt hozott a kir. Vallás- és közok-
tatási miniszternél javaslatba. A különböző fa-
lusi egyesülelek egyszerűsítése és egységesítése 
czéljából megkezdtük egy Alapszabály-minta 
kidolgozását. A 9 és 3. szólsmu, valamint a 4 
szólsmu vegyes karra irt Emke daloskönyvnek 
15.000 példányban kiadása ntán, az idén ugyan-
csak l)eák Gerő szászvárosi főgimn.  tanár szer 
keszlé<ébeu mnnkába vettük s 4 szólsmu férfi 
karra irt, Emke-daloskönyv kiadását is, s s 
könyv ugyancsak a Lampel-czégnél 4000 pél-
dányban még az idén megjelenik. Az Erake-
népkönyvtárak, daloskörök és ifjúsági  egyesüle-
tek száma különben az idő szerint: népkönyv-
tár 165, előjegyezve 37, daloskör 96, ifjúsági 
egyesület 27, együtt 325. Ilt említjük meg, 
hogy Salamon János cs. és kir. ndvsri zene-
művész, a bécsi ndvari opera magán hegedűse, 
„Éljen a király" ezimen Enike-indulót irt és 
adott ki, melyet ugy Bécsben, mint Kolozsvári 
a katonai zenekarok játszsnak. Karczagou a 
nyár folyamán  egy székely-eslély és bazár ren-
dezése szándékoltalván, felkérésre  a Magyal 
Nemzeti lluzenm Vikár-féle  eredeti pronograpli-
felvételeiből  több székely dalt lemásoltattunk 
s ksrrs írás végett átsdtuk Deák Gerő szán-
városi tanárnak. Nevezett rendezőséget székely 
ipsrezikkek, költemények stb. tárgyában is tá-
jékoztattuk. 

Az Emke közvetett működéséhez tarto-
zik az a számos, előterjesztés, javaslat stb., 
melyeket az u. n. éclalreur-szolgálat érdekében 
az egyes tározó-miniszterekhez, az egyházi fő-
hatóságokat stb. tessllnk. Ily ezimen évente 
majdnem mendenlk tárcza-miniszterrel többszőr 
vsa dolguuk, legtöbbször a dolog természeténél 
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fogvs  a kir, vallás- és közoktatásügyi, földmi-
velésflgyi  és kereskedelemügyi miniszterekkel. A 
kir. vaílás- és közoktatásügyi miziszter figyel-
mébe ajánlottak az idén a kézdivásárhelyi polg. 
leányiskola, a marosvásárhelyi áll. iskola és a 
gyeigyóbébási áll iskola Wtesitéséni-k ügyét; a 
kir. földmivelésügyi  miniszter ügyeimébe a ko 
lozsvári áll. felsőbb  gazdasági tanintézet nagy-
fontosságú  kérdését stb. A magyar egyházi fő-
hatóságokkal érintkezünk és levelezésünk majd-
nem szakadatlan. 

L'pviseliellűk maguukal: a kolozsvári 
Mátyás király szobor leleplezési ün:iepén. Lo-
bogónk alatt a jelentkező tagok által. „Nem-
zeti nagyságunk dicső királyának" felirattal 
koszorút helyezvén a talpazatára. A zilahi 
Wesselényi-szobor ünnepén Dobál Antal választ-
mányi tag áltsl, mintán 200 kurnnával járultunk 
H  szobor költségéhez. Htson lók é(i-n képviseltet-
tük magánkat a Magyar Nemzeti Mnzentn fenn-
állásának 100 éves ünnepén, a Muzeumok és 
könyvtárak orsz. szövetsége alakuló közgyűlé-
sén, mely alkalommal a szövetségbe is belepünk ; 
végül pedig megbízottunk, Btrlht M klis alel-
nök által vetlünk részt a „Nemzeti Irodalmi 
Szövetség" ehikésziló eddigi Ülésein, kifejezvén, 
hogy bizonyos fellételek  mellett a szövetséget 
anysgilag is készek vagyunk támogatni. A ki-
selili képviseleteket és üuuepéiyekel nem említ-
jük, ellenben kiemeljük, hogy a szászvárosi Kun-
kollegiummsl éa Huiiyadvártnegyével egyetértő 
leg készítettük elő, a költségehh^z is bozzájá-
tulván, a grót Künn Kncaád szászvárosi lakó-
házának f.  évi jun. 3-án, niiut a halhatatlan 
emlékű nagy gróf  születése 100-ik évforduló 
napján, emléktáblával VHIŐ megjelölése ügyét 
és ünnepét. Trkinleltel a kegyeletre, melylyel 
az Emke Kami Kocsárd gról emléke iránt soha 
meg ni-m szűnő hálával viselteltk : szükséges-
nek tartottuk, hogy az ünnepély a jan 2 án 
Nagynyeden tartandó jelen XIX. rendes köz-
gyűlésünkkel kapcsolatba hozassék és folytató-
in g lartasBék nit-g. 

Szép sikerrel végződött a mull évi aug. 
hó 28—30. napjain Csiklusnádon megtartót) 
Székely-kongresszus i", ni-lyen egyesületünk 
az öl szakosztály egyiket a közművelődési, 
egészségügyi és emberbaráti szakosztályt kép-
viselte : 18 előadónkkal kik a közoktatás és 
népnevelésügy összes leendőil a Székelyföldön 
felölelték,  kezdve a valláserkölcsi életen és vé-
gezve az orvosrendűri leendőkön s nem feled-
kezve meg a kalouai szakoktatásról, valamint 
a/. árvaUgjröl, cselédoklátásról és afalási  egye-
sületi élet fejlesztése  kérdéseiről sem. Az elő-
állók ueveit, valamint tárgyaikat, ugy mint a 
kongresszus szezvezelj szadályzalát slb. részle-
tes-» közöltük mult évi jelentésünkben s az 
Emke szskosztálya elfogadott  határozati javas-
latait jelen évi jelentésünkben közöljük. A kon-
gresszus egész lefolyásáról  és határozalairól 
1196 oldalos napló jelent meg külöubeu a kir. 
földmivelésügyi  miniszter támogatásával s ez 
egyszersmind a Székely-kérdés törzskönyvét 
is képezeudi. A kongresszusra egyesUleliiukuek 
2950 kor. 61 fill.  kiadása volt. 

Jelentékeny uiüködést fejtettünk  ki a Honi 
ipari mozgalom tárgyában is azon gyakorlati 
indilvány kapcsán, melyet Fekete Gábor kir. 
Ítélőtáblai elnök, választmáuyi lagnuk telt. bogy 
t i. a honilpari czikkek tartására első sorban 
a hazafias  kereskedő osztály szorgalmazlassék 
s mely indítványt megfelelő  lelkes felhívás  kap 
kapcsán 3000 példányban küldtük szét a test-
véregyesületekliez, fiókokhoz,  a magyar lapok 
hoz, a kereskedelmi- és iparkamarákhoz, az 
erdélyi tanfelügyelőkhöz,  magyar egyházi fő 
balóságokhoz, az erdélyi iskoláithoz és óvódák-
hoz vaíamint a kereskedököz. Ugyanezt az in-
dítványt a Kolozsvári Nemzeti Kaszinó meg-
küldte nz ország összes kaszinóihoz s hasonló 
képen Kolozsvár sz. kir. törvéuyhatósága pár-
tolás végett az összes megyei és városi tör-
vényhatóságokhoz. A végrehajtás rendén meg-
becsülhetetlen szolgálatot tett az Emkének a 
hazalias nspi sajtó, első sorban a kolozsvári, 
mely állandóan felszínen  lartá s tartja most 
is a kérdést Az erdélyi uagvobb kereskedések 
számára „Pártoljak a magyar ipari" czimmel 
5q0 drb csinos táblácskát készítettünk s eze-
ket azzal a felhívással  küldjék szét, hogy sz 
üzletekben a táblácskák alá állandóan írják ki. 
mely honi ipari czikkeket tartanak? A kolozs-
vári kereskedelmi- és iparkamatát arra kél tük 
fel,  hasson oda, hogy Kolozsvárt, is kizáiólag 
honi iparczikkekbül egy üzlet létesüljön, nzy 
a mint sz Budapesten MrejiHl. Fáradoztunk 
az erdélyi részben a „Magyar gyáriparosok 
orsz. szövetsége" számára egy Hók alakításán 
S ide vonatkozó munkánk eredményét áttellük 
a nevezett szövetség elnökségéhez. Az Emke 
védelme slatt munkált az idén is az Erdélyi 
iparpárloló szövetség, mely mozgalmat indított 
többek közt a „védjegyek" kötelező alkalma-
zása tárgyában is, ozonhan a szabadkei eske 
delem és ipari érdekek szempontjából épen az 
érdekelt köröknél nem talált az indítvány kellő 
pártolásrs. 

Az Emke-iparczikkek a mait közgyűlés 
óta 8228 kor. 98 f-t  jövedelmeztek, mely ösz-
szeg szintén a székely ipsri alaphoz csatolta-
tott. Befolyt  pedig: Emke-gyujló alán 30S7 
kor. 63 fill.  Emke levélpapír ntán 2500 kor. 
90 fill.  Erake-rizskeméoyitö után 1719 kor 43 
üli. Emke-padlófényezömáz  után 3l6 kor. 90 
fill.  Emke-gyertya és szappan után 264 kor. 
81 fill.  Einke-pamulvászon és fonal  ntán 131 
13 fill.  Emke léuta és pecsétviasz alán 10S kor. 

29. alám. 

33 fill.  ţrke-szivsrkskflvely  és szivarkspspir 
ntán 75 kor. 79 fill.  álbozal 45 kor. 6 fill.  A 
temesvári gyaftógyár  Emke-gyajtófa  elles az 
osztrák kar'letlisták irtó hábornt Indítottak, 
áron siói szállítva Magyarországba a gyújtót. 
Reméljük azonban, hogy a magyar nemzet öu-
ludulossága és áldozatkészsége utján fog  állani 
ennek az orvlámadásnuk, mely ullörő ipareztk -
künk ellen foly,  hogy esetlege» elvérzése után 
annál inkább felemeljék  az árakat s általán a 
honi - ipari mozgalmon diadalmaskodjanak. A 
folyó  évben eugedélyt adtunk a Rigler-gyárnak 
Emke-irópapiraak is forgalomba  hozatalára. Az 
engedélzezett Emke-iparczikkek gyárait rende-
sen ellenőriztük. 

A főid  temöképességének foko-
zása elektromosság utján. 
A népesség szaparodásával az áru utáni 

kereslet is nő. A kínálat ellenben — ha a pro-
dukció nem tarthat lépést s fogyasztás  emel-
kedésével — csökken, minek kövelkeztébea 
azuláu az illelő termék árának emelkedése, ami 
ha huzamos ideig tart, vagy plane állandó, egész 
osztályok életviszonyainak megváltozását vonja 
maga után. 

Érthető ennélfogva,  hogy az emberiségnek 
productiv része folyvást,  törekszik, hogy a ter-
melési módozatokat a kor kivánalmaioak meg-
felelőm  oljkípeu tökéletesítse, hogy a kereslet 
és kinálat közölli egyensúly fenlsrthaté  legyen. 

Az emberiség emiilett productiv részének 
eme faradsága*  munkájára ue.n csekély belő-
lyással volt eddig is az elektromosság lörvéuyei-
uek megismerése és azoknak, a termelés töké-
letesítésére való sokoldalú felhasználáss. 

Elektrotechnika aélkül számos iparág b 
láthatatlan időkig nem fejlődhetett  volna a tö-
kéletesség oly fokára,  mint azt ma egyik-másik 
iparágnál őrömmel tapasztalhatjuk. 

Vegyi ipar és a műszaki iparágak, to-
vábbá a közlekedés, energia átvitel és világí-
tás befolyásolják  leginkább a termelést, pedig 
ezek az elektrotechnika felhasználása  nélkül 
épeuséggel nem fejlődhettek  volna odáig, ahol 
ma vannak. 

Sok magas hőfokot  igénylő vegyi termék-
nek előállítását, egyes betegségeknek gyógyítá-
sát, a városok közlekedési viszonyainak mai 
fejlettségét,  a távolba jelzésnek ma ismeretes 
számos módját még félszázad  előtt is merő agy-
rémeknek hit lük é< igy, ba a technikának bá-
mulatos lejlödésél némi érdeklődéssel követni 
nem találtuk kényelmetlennek, volt alkalmuuk 
hozzászokui ahhoz, hogy egy-egy uj ideával sz-m 
ben — már az első tekintetre — visszanUi.j;ó 
magatartást ne lanasilsuuk. Ezeknek előre t>o 
csátáss nlán körülbelül egy emberöltő alatt szer-
zett és kísérleti tapasztalatokkal életképesnek 
igazoll eljárásról hozhatunk hirt, mely mező 
gazdaságunkban valóságos forradalmat  előidézői 
hivatott. A .ennények és növényeknek elektro-
mos kezelésétől vau szó, mely kezeléssel azok-
nak fejlődési  ideje rövidhelő, valamint anyag-
tartalmuk jelentékenyen növelhető. 

A „Technológiai Lapok" szerkesztője 
„Zicbsra Lajos" löbb, a fentebb  említett téren 
kísérletekei végzett tudósokkal érintkezésbe lé-
pett s a megejtett kísérletek eredményeit ere-
deti helyről beszerezve, kellő adatokkal és ma-
gyarázatokkal kiegészítve külön füzet  alakjában 
közzétette. 

Ezen brosúrájában röviden megemlékezik 
mindazon tudósokról, a kik az elektromosság-
gal a növényeknek fejlődését  illetőleg a föld 
termőképességének növelését célzó kísérletekkel 
foglalkoztak  és ismerteti azon okokat, melyek-
uek alapján az elektromos áram a növények 
gyorsabb és anyagtartalom tekiotetében du«ahb 
fejlődését  idéz»é elő s végül ismerteti részlete-
sen Dr. Selim Lemström helsingforsi  egyetemi 
tanár és kiváló természettudós által végzett kí-
sérleteket és azoknak meglepő eredményeit, 
mely szerint a föld  termőképessége40—9O0/i) kai 
fokozható  elektromosság áltaL Végül számítási 
példákkal is igazolja ezen rendszernek gazda-
ságosságát és gyakorlatban könnyű alkalma 
zását. 

Gazdálkodó közönségünknek, általában 
mindenkinek, ki a föld  termőképességének fo-
kozását kipróbálni óhsjtjs, valamint mindazok-
nak, akik érdeklődnek a tudomány terén előfor-
duló haladás iránt, de azoknak is, kik foglal-
koznak a nemzetnek gazdasági ügyeivel, mele-
gen ajánljak e fü«etke  elolvasását, melynél 
közérdekübb munka mostouábau nem jelent meg 
a könyvpiaezon. 

A csinos kiállítású füzet  Kilián Frigyes 
budapesti m. kir. egyetemi könyvkereskedő bi-
zományábae jelent meg és kapható a „Teclinn-
lógai Lapok" kiadóbivatalábao és valamennyi 
könyvkereskedésben 50 fillérért. 

Potsa József 

A Bzomsiédos Háromszék vármegyének nagy 
gyásia vau. Potsa Józsefben  uem esak bölcs kor-
mányzóját, luuoui gondos Bierotő édes atyját 
vesztette el, a kinek nemcsak arra volt gondja, 
hogy a közigazgatás mindenkinek egyiráat 
hozzáférhető,  igazságos és gyors legyeit, hanem 
ipari gyári és humánus intézmények léteshéae 
által gondoskodott né;e jóvoliáról, megköaayl-
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tette nekik * kenyérkeresési • mindenki számára 
igyekezel! hoszáférhelóvé  tenni a művelődést. 

Huszouhét esztendeig voll főispán  és esen 
hosau idé alatt Isnkadallan buzgalmat fejtett  ki 
vármegyéje felvirágoztatása  érdekében. A hasz-
nos, czélaserü és gyakorlati alkotásoknak egész 
hosszú sorosata fűződik  nevéhes. 

Külgazdasági egyesületet, gyáripari, taka-
rékpénztárakat, Iskolákat létesített. Háromszék-
vármegye ma már két teljes főgimnáziummal 
dicsekszik, melyek kiépítésében nem csekély ér-
deme van hstolykai Potsa Jónefnek.  Nagy ér-
demekel szerzett az árvaházak létesítése állal is, 
melyek évenként több siáz veszendőbe menő 
apró lelket mentenek meg a aiékelységnek és 
a hazának. Potsa Jóssef  már életében gondunk o 
dott állandó emlékekről, melyek nevét és emlé-
kesetél ssázsdokon keresztül megfogják  őriini. 

elhalálozásáról a család a kivetkőző Jelen-
tési adta ki; Hatolykat Potsa Bartalau és neje alsócscrná-tonl Damokos Janka, gyermekeik Jóska és Ilma; hatolykal Potaa Pál és neje Lang Malviua ; hatolykat Potsa Erisébet és férje  kllyénl dr. Székel; GySrjry; hatolykal Potsa János, mint gyermekül, hatolykai Potaa Iaabella, mini sógornője; ugy maguk, mlat számos kOzell és távolt rokonaik novében mcgtOrt sztvvél jelentik a szerető Jó utyának, nagyatyának, apósnak, sógornak és rokonnak hatolykat P o t s o József  Háromszék vármegye főispánja,  ő császári és Apostoli ktr. Felsége valóságos V-lső titkos taná-csosa, császári és kir. kamarásnuk élete l>8-lk évé-ben, hosszas betegség és a szentségek buzgó felvé-tele utflu  folyó  év julius hő 9-én éjjelt 2 érakor be-következett gyászos halálát. A boldogultnak hált tetemet folyó  hó ,11-éu d. n. 2 órakor fognak  a vármegye székházánál tar-tandó gyászszertartás után a sepsiszentgyörgyi róni. katli. köztcmelébcn elhelyeztetni. ljulki Üdvéért u/. engesztelő szent llliseúldozut lolyó hó lH-án d. c. 10 orukor Sepsiszentgyörgyön a római katliolikus bji-b&iiiii templomban íog u Mln-denliutónak bemutaltatiii. Legyen emléke áldott! Az űrök világosság fényeskedjek  neki! Sepsiszentgyörgyön, 1903. évi julius hó 9-én. 

Életrajzi adatait a kővetkezőkben közöljük : 
Hatolykai Pütsa Jflzsuf  1630. imijus 14 én 

született Marosvásárhelyt, előkelő székely nemes 
családból. Tanulmányait Kolozsvárott végezte, 
majd atyai birtokára vonult vissza, a hol 180l-ig 
gazdálkodott. 1861-beu Kiskűkülló megye jegy 
lővó válaaitotta, de kevéssel utóbb ismét lemon 
dott. Béldi Ferencz gróffal  együtt megalapította 
a kiskfiküllóinegyei  gazdastgi egyosüictet, a mely 
még most is virágzik. Az alkotmány viaazuálli-
láss után különösen s ssékely megyék közok-
tatásügyének fejlesztése  körül szersett értdeute 
ket. 1872 ben Kisküküllőmegye alispánjává vá-
lasztották, majd öt évvel kéaőbb, 1877 ben 
Háromszékmegye főispánja  lett. Mint főispán 
haszuoa éa üdvös tevékenységet fejtett  ki. A ki-
vándorláa és az uzsora csökkcutéBére mezőgazda-
sági egyesületet, takarékpénztárt alapiiott és 
megalakította a ssékely háziipari ogyeattlolet. 
Nagy réase volt a sepsiszentgyörgyi szegények-
háza és a fluárvahás  s a székely fürdők  látoga 
tottságának előmozdítására alakult Kárpát-egyesü-
let megalapításában. A Caerey János özvegye 
által a megyének ajándékozott muzeumnak is 
ó szerzett megfelelő  belyet. lBfttt-ban  a király 
valóságos belső titkos tanáoiossá nevezte ki, 
IBOU-bea pedig a kamarási méltóságot kapta 

Potsa főiapán  temetése II én ment végbe 
óriási részvél mellet!. A kop írsó felel!  a megye 
részéről Szentiványi Miklós alispáa moudolt be-
szédet. Fejér  Manó esperes-plebános nyolcs pap 
segédletével végezte a szertartást. A koporsó 
előtt az apródok mellett tisztviselők baladtak. A 
sírnál az elhnnyt főispánt  ifj.  Gödri Ferencz 
polgármester búcsúztatta el szép beszédben. A 
jegyzők nevébeu Bápolli Móses körjegyiö beszéli. 
A szomszédos Marostorda, Brassó , Csik- és 
Udvarhelyvármegyék küldöttségileg képviselték 
magukat a teineté-ieu. Számtalan résivéttáviral 
érkezeit; ó felsége  elsőnek koudoleált. Részvét-
távirat jött Khuen-Hédervári gróf  miniszterelnök-
től, a miniszterektől és számos képviselőtől. A 
város a városi parkban ssobrot akar állítani 
Potsa főispán  emlékére, melyre már eddig is 
mintegy 1000 korona gyűlt Aasie. Hétfőn  az el-
hnnyt főispán  lelkiüdvééri rekviem less. 

Ssékely kérdések. 
A .Sepsiszentgyörgy székely társaság" 

sz oda tervezett aj ménes telep végleges elhe-
lyezése és azzal kapesolato-an megoldásra váró 
kérdések Ügyében terjedelmes emlékiratot adott 
ki, melyben néhány Ulálö vonásssl jelezve ál-
lás pontját a folyamatba  jölt Székely akcziéval 
özemben, megdöbbentő módon illusztrálja, hogy 
o Székelység, de különösea Háromszékvármegye 
és Sepsiszentgyörgy város kulturális és kttz-
gszdosági érdekei épen o felsőbb  hatóságok 
magatartása miatt forognak  koezkán. 

T. i. o földmivelésügyi  m. kir. kormány 
még oz 1900 évbeu megígérte volt, hogy ho a 
város az uj méntelep ezéljaira ígyen telket ad, 
a megye pedig o szükséges építkezéseket ssjál 
költségén elvégezteti: sz állam azokaak hasz-
nálatáért a kiviteli költségek 4. 1/2. °/o.-ig 
terjedő haszonbér összeget tizet. 

E kérdéssel a tárgyalások rendjén szoro-
san összekopesoledalt az ottani állami tuoitóuő 
képezde a még több közintézmény, (Székely 
Nemzeti Hasam, megyei árvaszék, járási szolga-
bírói hivatal) megfelelő  elhelyezésének ügye, 
amennyiben a város As o vármegye közönsége 
sz illetékes felsőbb  hatóságok bele nyugvása 
mellett egybe hangzó megállapodásul elhatá-
rozta, bogy ezen intézményeket a jelenlegi mé-
aes telep aj elhelyezése folytán  felszabaduló  tel 
kea fogja  elhelyezői. 

E különböző irányú kérdések megoldásá-
nak Ily módon való összekapcsolását — oz ese-
mények véletlen találkozásától elteklatvn — 
előmozdította oz a nevezetes körülmény, kogy 
a telep Sepsiszentgyörgyön jelenleg a közegész-
ség. közbiztonság és közszemérem nsgy kárára 

főtér  tőszomszédságában, gyönyörű sétány, 
templom és közint>zetek között éktelenkedik,, 
ellenben o képezde bár ideiglenesen, de több 
évvel ezelőtt s város szélére szorolt s azóta a 
különben is alkulmstlau helyen hitvány épüle-
tekben nyomorog. 

Mikor pedig a várna löldmivelésügyi mi-
niszter kijelölése nyomán, többrendbeli hatósági 
sürgetésre 21.000 korona kölcsön pénzzel meg-
vásárolta a átadta minden fentarlás  nélkül a 
kivánt telkei és a váraiegye elkészít telt» arra 
SZ építkezések terveit és ÜAItségvelését: a be-
lügyminiszter a város közönsége által telt in-
tézkedéseket jóváhagyta, ellenben meglugsdla 
hozza járulását a vá rmegye közönségének az 
építkezések finánczirozása  tárgyában hozott ha-
tározatához. 

Ezért a földmivelésügyi  miniszter is fel-
függesztette  az nj építkezések ügyét, miáltal 
az ehhez kapcsolt égető kérdések megoldásának 
ügye is fenakadt. 

Igy ntost H'iroiiszéken tanácstalanul ál-
lanak e kénlésben a szorongó lélekkel vlrják 
a további fejleményeket. 

A Sepsiszentgyörgyi Székely Társaság 
részletesen ismertetve emlékiratában az ügy előz-
ményeit, a felmeiüll  helyzet nehézségeit és 
okait: abból kibontakozást keres. 

Folytatólag kimutatja, bogy a város kő-
községe már eddig 45.0000 korona áldozatott 
hozott, pasztán tanügyi czélokra, s l>ár csak a 
szólóul lorgó intézméuyek létesítéséhez a vár-
megyével fgyütl  összesen 211000 kor<>nányi 
áldozatot ajánlottak meg, ennek daczára s kor-
mány szűkmarkúsága miatt nis távolabb álla-
nak a czéltól, mint három eszlendövel ezelőtt, 
s süt az adott helyzetben olyau intézmények 
további fennállása  veszélyeztetik olt, melyeket 
ha nein volnának, oda kellene helyezni. 

Az emlék irat végeredményében oda knnk-
ludál, hogy Háromszék vármegye a város állal 
megvásárolt telken vigye kérésziül, a szüksé-
ges építkezéseket, a földmivelésügyi  koimány 
pedig tartsa fenn  a telepet és amortizálja a 
a kiviteli költségeket, met l ezt s kevéslilié expo 
nált.de sokkal gazdagabb vidékek>n, különösen 
pedig nemzetiségi helyeken nagyobb áldoza-
tokkal megtette. 

Valamint a Székely Társaság, Uiy mi is 
ajánljuk ezen országos fontosságú  ug>>i a 
döntő körök és a Székelység igaz bará'ai 
figyelmébe. 

Ál omácos pL niiás- és cselédsecélypénztár 
1802. évi működéséről. 

I. 
Az országos gazdasági munkás- és cseléd-

segélypénztár működése az 1902. évben az 
előző évihez képest sokkal nagyobb arányokat 
öllölt. 

Ezen fejlődést  nagy mértékben elősegíteti* 
azon körülmény, hogy az 1902. XIV. t.-cz. 
azoa év julius havábau lépett életbe. 

A törvény a tagok belépését megkönnyí-
tette azzal, hogy a tagsági dijak fizetésének 
föllételeit  kedvezőbbé tette, az intézmény mű-
ködésének körét pedig kiterjesztette egyrészt 
az által, hogy a gazdasági munkások közül a 
baleset veszélyének leginkább kitelt gépmunká-
sok baleset elleni biztosítását kötelezővé tette, 
másrészt pedig az által, hogy számot vetve a 
földmives  népnek vidékenként jelentkező tény-
leges igényeivel, s temetkezési és kibáznsitási 
egyletek által megvalósítandó czélokat a segély-
pénztár működésének keretébe bevonta. 

Elősegítették továbbá intézményünk nép-
szerűsítését 0 kiadott ismertető füzetek,  hirdet-
méoyek, valamint a tartolt előadások és éite-
kezletek. 

De kétségkívül elsősorban kedvező lefo-
lyást gyakorolt a pénztár működésének terje-
désére az ország legkülönbözőbb részeiben 
nyújtott baleseti srgélyek nagy száma s szok 
nyilvánosságra hozatala, ami a föhlmivelő  nép 
bizalmának lölkeltésére és közönyén-* leküzdé-
sére legalkalmasabbnak bizonyult, mert példa-
ként hatva, a biztosítás kedvezményének meg-
szerzésére iránynló törekvést fölébresztette,  a 
minek nyilvánvaló jele sz, bogy a segélyezések 
helyén mindenkor tömegesebben jeleul kéziek 
a Isgok. 

Legtöbb tagunk ebbeu az évben is a 
rendkívüli tagok sorába iratkozott, hol évi cse-
kély egy koroaa bt fizetéssel  szemben az illetők 
a pénztár által nyújtott baleseti segélyezést biz-
tosítják magoknak. Ezek száma az 1909. év-
ben megközelítene az 1901. évben belépettek-
nek ötszöi Asél, mely köi ülmény legvilágosabban 
bizöoyiljs az intézmény rohamos terjedését. 

Az I. csoportbeli rendes tagok szima, 
•r-|y tagok évi 10 koroaa 40 fillér  tagsági dij 

ellenében a baleseti segélyeken felül  a munká-
ból való kiöregedés esetére nyugdijat, továbbá 
sggkor, természetes halál és más rendkívüli 
körülmények esetére segélyeket biztosítanék 
msguknak, — az 1902. év végéig jóval túl-
haladta az 1901. év eredményének kétszeresét, 
ami szt bizonyítja, bogy s jelentkezés a tagok 
ezen csoportjában is megtsrtolta állandóan nö-
vekvő jellegét. Nem mulaszthatjuk el fölemlí-
teni, hogy a jelentkezés különösen kedvező volt 
az 1902. év második felében,  amidőn az nj tör-
vény kimundotta, kogy a tagsági dijat, a ren-
des tagok I. és II. csoportjában legfeljebb  25 
éven át kell fizetni,  holott a régi törvény sze-
rint a tagsági dij élellogyliglan, illetőleg a rok-
kantsági segélyre (nyugdíj) való igényjogosuli-
ság beálltáig voll fizetendő. 

Ugyanezen körülménynek tulajdonítható 
első sorban, hogy a II. csoportbeli rendes tagok 
száma, vagyis azoké, akik évi 5 korons 72 fil-
lér tagsági dij ellenétien a baleseti és rendkí-
vüli segélyezésen felül  fentebb  körülirt segé-
lyeknek csak felél  biztosítják maguknak, az 
1902 évben szintéi megötszöröződött, i 
előbbi év eredményével szembra. 

A legcsekélyebb eredmény mutatkozott a 
III. csoporllieli rendes tagok jelentkezésénél, 
mely tagok évi 2 korona 60 fillér  tag-ági dij 
fizetése  ellenében haláluk esetére biztosítanak 
örököseik részére segélyt. K'.ea c-oporllian a 
kedvezőtlen eredmény rnnak róható fel,  hogy 
a tagok a haláleseti segélyeken kivül semmiféle 
kedvezményben n-iu részesülnek, azokon s 
helyeken pedig, a hol sz ezen segéiy liizlosi 
lására irányuló igények fennállsnsk,  a már lé 
tezö temetkezési egyletek a biztosításra hallandó 
elemekei maguknak lefoglalták  s a/, illetők a 
kedvezőtlenebb föltélelek  daczára, a már telje-
sitell befizetéseik  odavesztése mellett az egy-
letek kötelékéből kilépui nem hajlandók. 

Az nj törvény larlnlmaz ugyan felkatal 
mazást azon temetkezési egyletek ügyvitelének 
átvételére, a mely egyletek a feloszlást  jogér 
vényesen elhatározzák, azonban az ügyvitel 
átvétele czéljából eddig csak olyan egyletek 
jelentkeztek, amelyik elvállalt kötelezettségük-
nek már is képtelenek eleget leiiui, miért is s 
pénztár által reális ulapou nyújtható föltétele-
kéi az illető tagok ellogadni nem vullak haj 
landók. 

Sokkal kedvezőbb a jelentkezés eredmé 
nye a reudes t»g>k IV. csoportjában, mely 
csoportbau a tagok éri S korona 20 fillér  tag-
sági dij ellenében maguknak vagy másnak bi 
zonyos életkor elérésére esedékes segélyt biz-
tosítanak. E csoport reális alapon a kiházasi-
tási éj öusegélyzö egyletek czéljail van hivatva 
a pénztár intézményinek keretébe bevonni. 

Az uj törvény a gazdasági cselédek nyűg-
dijbiztositásának elterjedése érdekében egy oly 
biztosítási módozatot engedélyezeit, mely mel-
lett a gazdasági cseléd a régi törvény rendel-
kezéseitől ellérőlrg, a munkaadó állal javára 
teljesített tagságidij befizetések  felett  nmi ren-
delkezhetik koilállannl, hauem ba 10 év előtt 
a szolgálatból kilép és a javára befizetett  tag-
sági dijak törvényes hányadát a munkaadónak 
meg nem téríti, a munkaadó a már befizelell 
tagsági dijak átszámításával egy másik cseléd-
jét léptetheti a tagok sorába, olj formán,  hogy 
az aj cseléd atáa annyi évig nem tízet tagsági 
dijat, a hány évig az eltávozott cseléd helyeit 
a múltra mar fizeleit. 

Az ily luódou való cselédbizloaitás leién 
előmutatott rrrdméuy számszel üleg nagynak 
nem mondható, ki kell azonban emelnünk azon 
körülményt, bogy az ily biztusitás csakis 1902. 
év julius hó 1 töl volt eszközölhető, ez s mód 
tehát sokkal ujabb vult, semhogy ily rövid idő 
alatt nagyobb elterjedést nyeljen ; másrészt pe 
dig az ily biztosításnál a tagsági dijak évt-u-
ként előre egy Összegben lévén fizetendők,  már 
a mult évben nagyobb számban történi oly be-
jelentés, melynél az illetők s biztosítás kezde-
téül csak az 1903. év jsnuár bó 1-él kívánták 
megállapillatui. Ezen biztositások tehát az 
1902. évb- n szerepeltethetők még nem voltak. 

Az nj lörvéay a gazdasági munkások kO-
zül a baleset veszélyének leginkább kitelt gép 
munkásoknak a géplalajdouosok terhére eszköz 
lendő kötelező biztosításáról is gondoskodott. 
Kétségtelen, hogy ezeu rendelkezés a rendkí-
vüli tagok számának emelkedésére is nagyon 
kedvező befolyásssl  volt, s mellett azonban le-
kiutélyes szón géptulajdonosok száms, kik a 
vessélynek leginkább kitett gépmunkássik biz-
tositásánál sz nj lörvéay által nynjtolt azon 
módot választották, á melynél e gépmunkások 
azok személyében esetenként beálló változá-
sokra 'való tekintetlel nevüknek megjelölése 

nélkül külön biztosítási kötvénynyel átalányban 
biztosíttatnak. Az ily módon külöa kötvények-
kel biztosított gépmunkások száma hozzá vető-
leges számítás szerint 20000-re tehető. 

Az 1902. év végéig volt: 
I. csoportbeli rendes tag . 19106 

II. „ . 1762 
III. n n n « 
IV. „ 495 
Ugyan e csoportban bizt. gazd. cseléd 267 
Rendkívüli tsg . . . . 30357 

összesen: 44959 
E czimeken való díjbevételeink : 

I. esoporlh. rendes tagoktól 102581 K. 34 f. 
„ „ 6046 „ 04 „ 

»'• . . , 80 „ 60 . 
IV. . . „ 1148 „ 60 „ 
ftendkivüli  tagoktól . 31365 . — . 

összesen: I4ÍM1 K. 68 f. 
A rendes tagoktól együttvéve 

fölvételi  dij czimén . . 24846 K. 02 f. 
Tagsági könyv kiállítási dij 

czimén pedig . 1332 . — . 
összesen tehát: 26178 K. 02 f. 

folyt  lie az 1902. évben. 
Itt meg kell einlitenűiik, hogy ez ősszeg-

ből 5417 korona 50 Ollér az 1902. ér végén 
fizettetett  ugyan be, azonban az illetők oly ké-
relmével, hogy lölvételük cssk az 1903. évben 
eszközöltessék. E lefizetéseket  eszközölt egyé-
nek tehát az 1902. év végéig a rendes tagok 
•zámát még nem szaporították. 

Ugysnez sz eset áll a rendkívüli tagsági 
lij czimén befolyt,  s ö-szeseu 31365 koronát 
kitevő összegnél is, melyből 823 korona a je-
lentkezők által még az 1902. év folyamáa  fizet-
tetett b". Azonhau az illetők kérelméhez képest 
csak az 1903. év junaár hó 1 én vétettek tel 
rendkívüli Ingokul. Az ezen Összegen felül  e 
ezimen mutatkozó bevételi többlet abban leli 
magyarázatát, hogy a haláleset és biztosítási 
módozat megváltoztatása folytán  törölt tagok 
a rendkívüli tagok számából levonattak. 

(Folyt köv.) 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Esküvök. Kolyó hó 14-én d. n. 4 óra-

kor tartotta esküvőjét dr. Nagy  Jenő  csik-
szenlináitoni ügyvéd, Pap Domokos  kir. 16-
mérnök leányával Mariskával.  — A polgári 
kötési dr. Ujfalusi  Jenő polgármester végezte, 
mélyít nyomban követett az egyházi szertartás 

K-kűvő ulán a menyasszony szüleinél fényee 
lakoma volt. 

Di. Zakariás  látván  csikazentkiráljri kö-
rorvos éa Léslyán B. Brzsike folyó  hó 28-án tart-
ják esküvőjüket Csiksseutkirályon. 

— Egy házi kinevezések. Püspök Ur 
inéiiósága vármegyénk területéna közvetkezö 

lelkészeket nevezteki illetőleg helyezte át: Csatbó 
Ferencz  plébánost Csikszentlélekröl Bálványos-
váraljára, Paál Győrgyöt  Bálványosváraljáról, 
Csikszentlélekre, Gaál Élek  id. nyugalmazott plé-
bánost Küküllő várra. A mint mnlt számaokbao 
is említettük Ilartha  Ferencz  segédlelkészt 
Kászonajfalaha,  Fáríeréz Antalt  pedig gyer-
gyóalfaluba  bleüáuosiiak. Kacsó  László segéd-
lelkész!, Kolozsvárra hitoktatónak, Holló  Já-
nost Tordáról, Székelyed varhelyre, oz aj mi-
sének közül Eröss Józsefet  Csatészegre és 
Simon Sándort Csíkszeredába segédlelkésznek. 

— Véglegesítések. A földmivelésügyi 
in. kir. miniszter vármegyénkben o kővetkező 
m. kir. állatorvosokat véglegesítette: A IX. 
fizetési  osztályban Ulreicb  József  gyergyószent-
tniklósi, a XI. fizetési  osztályban Keresztes 
Anlal esikszeredai és László József  csikszent-
mártoni m. kir. állalorvosokat, 

— Gróf  Majláth Gusztáv Károly 
püspök elutazasa. A püspöki szent gya-
korlatok, melyeket erdély hitbuzgó és fárad-
hatatlan püspöke e hó 6-án kezdett meg és 
személyesen vezetett, a papságra aézve mait 
csütörtökön szent gyoaással véget értek. Püs-
pök ur ő méltósága péatekea reggel végzett 
szentmise után, midőn o papság o szent áldo-
záshoz járnlt, sz állandóan jelenvolt Dr. Hossza 
Vszul lagosi gör. szertsrtása aj püspökkel 
együtt elutazott s egyidejűleg s papság is 
s plébániákban hozs tért. A kántorok és taní-
tók szent gyakorlata hétfőu  vette kezdetét 
ugyancsak Csiksomlyón, és tart sziotén 4 na-
pig, a melyre igen sokao érkeztek meg. Püspök 
ur ő méltósága azonbaa már hétfőu  vissza tért 
ismét Somlyóra a szent gyakorlatokra való 
további részvétel véget. 

— Az egyetemi eotélyre nagyban 
foljnak  a készületek. Az elaökség a legnagyobb 
odaadással fáradozik  a siker biztosításán, o 
mely reméljük uem is marad el, ha vissza gon-
dolunk a mait évek sikeres estélyeire, a melyek 
mindenikén oly zavartalan, vidám érákat töl-
ténk, bogy évek maltán is jól esik a boldog 
emlékek felajitása.  Az estély védnökségét kegye-
sek voltsk elfogsdni:  Mikó Bélint főispán,  dr. 
Fejér Antal orsz. képviselő, dr. Györfty  Qyala 
orsz. képviselő, dr. Lázár Menyhért oroz. kép-
viselő, dr. Oolyo László kir. törvényszéki elnök, 
Éltkes Zsigmond kir. táblobiró, dr. Fodor Antal 



. ám. 

Ur. MţtajsS, dr. Bocskor Béla Uutl ügyész. 
Pap Domokos kir. fömáraök.  — A meghívók a 
napokban küldetnek szét 

— Hépkönyvtárak adományozása. 
A IMdairalM Okiainlar CsJksseredavároa, Gyér 
gyóaientmiklóa, Siárbegy és Alfáin  köiiógeknek 
egy—agy 173 köMMI álló népkönyvtárat ado-
Jayntitlt a egy—egy könyvszekrény baneraé 
aén 30—10 koronái folyósított  u osiksseredsi 
IllMve gyergyóaseatmiklésl adóhivataloknál. 

— Hyugdljasás Nagy Domokos kéi-
diváaárkelyi kir. járásbíróság) albirót az igaz-
ságügyi • . kir. miniszter (olyó évi jnlios hó 
1-tölkezdve évi 1300 korona nyugatos díjjal, 
ayugdijka helyezte. 

— Hyárl mulatság. A o-dksaeradai ipa 
na IQeaági őaképiókör a SutafenySben  folyó 
190*. ávl jullna hó 19 in nyári mulatságot ren-
des. Helyre elóre ia felhívjuk  olvasóink ügyei-
mét. A Klvomláa d. o. 10 órakor aa önképző-
körtől fog  történni. Belépti dij aieinélyenkint I 
korona. Ssárakoaáaul tüsjáték, aaákfuláa  és ciél-
lövéa lesz. Kedvezőtlen idd e-etéo aKoBautli 
szállá nagytermében mint lánesestély fog  meg 
tartatul. 

— Öngyilkosság. Három évi beteges-
kedés éaaa ebből száraozott élelnn«ág kergette 
a halálba tsploezai Ltszló István, kArOIbeiai 
60 évta családapát, a ki e bő 9-én lelakasz 
tolta magát, hátra hagyván 5 árvát, kiknek 
nehéz küzdelmet szánt az élet. 

— Bűzös csatornák, A .Csik 
asereda' folyó  évi 28-ik számában „/1 
bűzös csatornák"  czimO napi hirben 
valószínűleg egy „BUzös csaturna barátja 
nr" (ezt az igen szép nyelvtani konstrnk-
cziót a hivatott czikkecskéből vesszük át, 
legyen felelős  érte, az aki csinálta), dü-
hösen neki ront lapunknak, c«upán csak 
azért, hogy lelhivtuk a figyelmet  egy na-
gyon is tarthatatlan állapotra H miután 
első felssőlaláaunknak  sikere nem volt, 
másodszor is megismételtük. Hát tisztelt 
„Bűzös csatorna barátja ur*, mi csak té-
nyeket konstatáltunk, olyan tényeket, 
melyek orvoslandók, olyan állapotot, 
mely minden jó gondolkozású embert 
bánt s felkértük  mindazokat, a kiket illet, 
hogy a köztisztaság és közegészség —elle-
nes csatornák állapotán változlassanak. 
Ugy tudjak, hogy itt városunkban első 
sorban • városi tanács van hivatva az 
itt meg amott észlelhető hibákat észrevenni 
és azokat szánálni, vagy is a kérdéses 
csatorna ügyet végre valahára rendezni, 
mert olyan állapotokat nem csak egy 
rendezett tanácsú városban, hanem egy 
jóravaló kis községben sem tűrnének el. 
Ebből világosan kitűnik, hogy amaz ál-
lapotok felemlitésével,  mi csak hirlapirói 
kötelességünknek tettünk eleget a ezen 
kötelességeinket teljesíteni fogjuk,  mind-
annyiszor, valahányszor arra szükség lesz 
s valahányszor ezt a közérdek követeli. 
Ennél nem is lenne több mondani va-
lónk, ha a tisztelt „Bűzös csatorna ba-
rátja tir" most is nent személyeskedne és 
nem érintene olyanokat is, kiknek e 
„Csíki Lapok"-ban nevezett tárgyról meg-
jelent hírekhez semmi közük  nincs, 
azoknak  sem nem irói, sem nem su-
galmazói.')  Még csak azon csodálkozunk, 
hogy czikkiró miért ront egyedül nekünk 
s miért törvénye» meg laptársunkat a 
„Csíkszeredát" ia, hiszen ennek 27 dik 
számában a 6-ik oldalon „Mérges pocso-
lyák* czim alatt még lalán erősebb dol-
gok voltak elmondva, mint a „Csiki Lapok"-
ban! Itt nem egyesek érdekeiről, hanem a 
város érdekéről, az általános közegészségi 
ügyről van szó, tehát közérdekből szólal-
tunk fel,  s hívtuk ki az összes közható-
ságok figyelmét,  melyre nem czikkel, 
nem ily csikkel, hanem gyors hivatali 
munkával kell vala felelni.  Nem is arról 
van itt szó, hogy kinek az udvaráról jön 
ki szenyviz, mert ea a rendőrség külön 
önálló hatáskörébe tartozik, est ő elvégzi, 
hanem tessék jól megérteni: arról van 
s»ó, bogy az ntzai csatornába befolyó 
azenyvis és esővis — nem lévén a csa-
tornának semmi esése — heteken, hóna-
pokon keresztül mozdulatlanul áll, mint 
éppen most is, tehát akkor is, midőn az 
udvarok teljesen szárazok, s ezen dögle-
letes pocsolya csak akkor tűnik el, mikor 
az Adott nap meleg sugarai felszántják. 
No, hátba a városban ezért kiüt egy jár-
ványos betegség, lesz itt ssép dolog. 

*) A „Calkneredá"-ban megjelent közlemény 
aaezaáje Dr. Ojtalaal Jenő személyesen kijelentette, 
hagy a kSaleaény sem m a egyéniségi* vonatko-
zik, akire alsó tekintetni bárki ls gondolt, hanem 

— Haláloaas. Panier Oyuls országos fő-
levéltárnok, kir. tanácsos akadémiai tag, a 
magyar történet irás egyik disze, néhai Pauler 
Tivadar igazságügyminiszler fla  63 éves korá 
ban Badacavuyban e bó 9-én megszűnt élni. Az 
•lábbi évtizedek történet irói között egy sem 
volt, a ki több hivatottsággal és sikerrel, több 
kitartással és buzgalommal művelte a történet-
tudományt, mint az elhunyt, kit kora ifjúságától 
fogva  folyvást  kedvelt a történet múzsája. Nagy 
munkája a .tíagvar  nemzet története  az Ar-
pád-házi  királyok  alatt',  mely két kötetben 
az akadémia könyvkiadó válialában 1893-ban 
hagyta el a sajtót, mintegy koronája volt Panier 
Oyula történetírói működésének. 

— A margi tnapi vásár. A városunkban 
tartatni azokott évi négy országos vásár közli 
a margit napi mindig a leggyengébbek egyike, 
egyike, mert ez a sürgős mezei munka, neve 
zetesen a kaszálás idejére esvén, a mnnkálko !ó 
népnek alig van ideje a vásárláiogatására még 
ha a pénz viszonyokat megengednék is, mit 
ilyenkor a napszám béres szoktak korlátolni. 
Egyébként a vásár látogatottságára nézve na-
gyon deprimáló hatásaal volt jelenleg az esős, 
sáros idő ia, miből több mint egy hónap óta 
bőven kijutott a részünk. Alig van nap, bogy 
eső nélkül múlnék el s még must is kevés ki 
látás van tartósabb jó időre. A péntek, szom-
bat és vasárnapi barom vásár azonban azért 
ia, mert kevés állat hajtatott lel elég élénk voll, 
különösen a szomszéd Háromszékmegyéböl sok-
vevőt láttunk s bár több mint 10 éve, hogy 
lábos jószágnak a mostanihoz hasonló magas 
ára nem volt vételre jó nagy szám kelült. A 
jő ökörnek párja még 700 koronán is elkelt; 
a borjas tehenekért pedig 300 koronán felül  is 
fizetlek.  Eladásra mintegy 8975 drb szarvas-
marha éa ló került. A belaővásár habár ekkor 
az eső szünetelt a lehető leggyengébb volt s 
inkább az élelmi czikkek vételére szorítkozott 
a kereslet meg a munkás eszközök egyikére a 
kosárra minek most van az évadja. Zöldségfélék-
ből nagy mennyiség vult előálitva ugy szólva po-
tomárok mellett. A gyümölcsfélékből  a cseres 
nye és megy voll inkább képviselve, melyek 
bár magas árban tartattak, csakaem mind el 
keltek, mithogy nálunk kérés gyümölcs termik, 
cseresznye pedig éppen semmi, 

— A fürdői  élet pangása. A kedve-
zőtlen, esős, hűvös időjárás nem csak a mező 
gazdákra nézve jár káros befolyással  és munka 
beli hátránnyal, banem a fürdő  tulajdonosok-
nak is rengeteg kárt okoz, a közönséget pedig 
állandóan akadályozza abban, bogy ezen az 
uton magának szórakozását és üdülést szerez 
bessen. Szomornan illusztrálja ezt s tusnádi 
fürdőről  kibocsátott első kimutatás, melyből 
kitűnik, hogy bár rég benne vagyunk a fürdő 
évadban, ezt az elsörendö lűrdőt és e hó első-
hetéig még csak 112 egyén látogalta meg, 
beleszámítva magát a fürdő  igazgatót is. Igy 
van ez a zsögödi és szeredai fürdőknél  is, hol 
naponkint alig egykét ember fordult  meg. 

— Hónk ások keresése. Az Uup.vár-
megyében 'Ing völgyén építendő vasúihoz a 
vállalkozó czég székely munkásokat óhajtván 
alkalmazni, 4—Ö00 munkás felfogadásra  ajánl-
kozik. Ezen munkások földmunkával  fognának 
foglalkoztatni,  és az egyezményileg történnek, 
azonban 9 korona 60 flllér  napibér minden 
erős, egészséges, 24 éven felüli  munkásunk az 
építtető czég által biztosíttatik reggeli 6 lói 
esti 7 éráig terjedő munka után a szokott pi 
benő mellett. Az uiolső vasút állomás Ungvár-
gyében Nagy-Berezna, a ba arra szükség lesz, 
a czég vasnti jegyei váltó, vagy utazási előleg 
2 keli előleg fizetésnél  telében a 4 heti tiszta 
fizetésnél  egészben lenne levonva. Legalább 4 
heti munkára kell, hogy az emberek magukat 
kötelezzék, de télig, sőt tél folyamán  is talál-
nának foglalkoztatást. 

— Székely katonák emléktáblája. 
Székelyudvarhelyről irják: Az itt állomásozó 
82. gyalogezred zászlóalja a kaszárnya falába 
márványtáblát helyezett el annak a tizennégy 
székely fiúnak  emlékezetére, a ki 1813 ban a 
napoleoni hadjáratok idejében a villenbachi és 
műlbachi csatában elesett. Az emléktáblát Kiss 
Domokos katona, szakiskolát végzett szobrász 
készítette. A leleplezésre Maltasich őrnagy és 
a tisztikar a város közönségét is meghívta s 
igy az emléktábla leleplezése n polgárság és a 
katónaság közös ünnepévé lett. A szép közön-
ségei Matta-ich őrnagy azives szavakkal üdvö-
zölte, majd Újvárossy Károly százados Kiolva-
sásban ismertette a székely fink  hősi halálának 
történetét. Beszédét a haza és a király éltelé-
sével végezte be. Végül átadta az emléktábla 
örizetét a városnak, melynek képviseletéhen azt 
Szakáts Zoltán polgármester ál is vette. Délu-
tán a tisztikar legénységet megvendégelte s 
katonai jálékokksl szerzett a jelenlevő közön 
«égnek kedves mulatságot. 

Vlzbefult.  Zerkula  János osikjenőfalvt 
8 éves fla  f.  évi julius hő 10 éu beleesett az 
ultba és oda veszet. Bulláját még azon nap 
meg találtak. 

— Felakasztotta m a g á t Ungvári 
Dénes 18 éves pásztoiflu  édes atyja lakásénak 
padlásán felaksaztolla  magát. Végzetes leltél 
még az ezelőtt valö héten csütörtökön vagy 
pénteken követte el. Bolttestét ja<iaa bő 6-án 
találták meg. 

— Meghívó. A csíkszeredai ker. beteg-
segályző pénztár kllenczadik évi rendes köz-
gyűlését 1908. évi jaliss hó 26-án, délelőtt 10 
őrskor Csíkszeredában, a városház nagytermé-

ben tartja meg, melyre a közgyűlési kiküldői-
tek azon megjegyzés mellett hivatnak meg, hogy 
azon esetre, ha a tagok határozatképes szám-
ban nem jelennének meg, a közgyűlés 1903. 
évi augusztus bó 2-án délelőtt 10 órakor az 
irt helyiségben a tagok számára valő tekintet 
nélkül meg fog  tartami; utóbbi eselbi-n a 
tagúk a „Csiki Lapok "-ban és a bizalmi lér-
fiak  Uljáu fognak  érlesittetni, minden egyéb 
meghívás nélkül. A közgyűlés tárgyai: I. Az 
igazgatóság jelentése a pénztár mull évi műkö-
déséről. 2. A mult évi zársxáinodás előterjesz-
tése, ennek kapcsán a felügyelő  bizottság jelen-
tése a a felmenlvény  i'ánti határozat. 3. Az 
eltávozol! igazgatósági és felügyelő  bizntieági 
tagok helyeit mások választása. 4. Indítvá-
nyok. Csíkszereda, 1903. évi julius hó ll-én. 
Lakatos Mihály, titkár. Dr. Filep Sándor, elnök. 

— A háziipari termelés értekeei-
tése. Darányi Ignácz földmivelési  miniszternek 
a földmives  nép téli foglalkoztatása  kiváló gnndia 
s e végből már ötödik éve a mezőgazdasági 
háziipar lejleszlése érdekében számos háziipar 
tanfolyamot  tartat lönn, melyeknek eredménye 
a legszebb sikert igéri. A mull télen 350 házi-
ipari tanfolyamban  mint egy 18.000 mánkás 
veit részt. Az « téren kifejteit  működésnek 
azonban teljes sikere csak az esetben, lesz ha 
a tél folyamán  termeli tárgyak értékesítésére 
is megadják a módot. E célból, vagyis a me-
zőgazdasági háziipar l-jlesxlé-e és a termelés 
értékesítése végett, fnleg  pedig a termelés és 
értékesítés országos szervezése kőiül szükséges 
teendők ellátása ezéljából a miniszter a minisz-
tériumba beosztott Keller Oyula gazdasági lau 
intézeti tanárt megbizla, hogy a mezőgazdasági 
háziipar meghonosítása czél|ából tanfolyamokat 
rendezzen ; a már meglevő liáziip ir fejlesztése 
szempontjából jobb gépeket o.szszon ki; ügye-
jen arra, liogy a kereseti háziipari czikkek a 
a megkívánt formákban  és kellő mennyiségben 
álljanak rendelkezésre. Föladata lesz. továbbá 
az éilékesités elősegítse s e végből kötvel.lés 
a lernielök és válalkozók közöli, iiiinlaraklárak 
létesítése, a melyek megrendelésekéi Jiözvel íté-
llek ; a termelés számon tartása, fogyaszlópiaczuk 
keresése, termelő és éilékesitö szövetkezetek 
létesítése, szállítási kedvezmények kieszközlé-
sére szükséges adatok egybegyűjtése és löldol 
gozása. A mezőgazdasági háziipar keretébe 
tai lo/.imk a fafaragó-ipar,  kosár , gyékény-, sás 
és szalmnfonás,  kele- és Beprökölés, élelmi 
czikkeknek a kereskedelem számára házilag való 
készítése. 

— Napoleonnak hódító gályája akkor 
jutott el deleiöjére, a mikor a Notre Damebau 
lejére tette a koronát, 1801 deczeinber 2-án. 
Jellemző, hogy ő maga tette a fejére,  a mint 
hogy maga szerezte meg s maga nyitott ntat 
magának a trónig, a hová másuk odsszűlelnek 
Ö érintene a császárné fejéhez  is koronája 
szélét s erről a jeleneiről gyönyörű képet is 
lesieti Jsques Loius Dávid ; ezt a képet most 
a versaillesi törléuelmi képcsarnokban őrzik. A 
mikor a világ uj urat kapott, ennél az esemény-
nél ott volt a pápa, a császár atyja, Murát, 
B-rnadotte, Talleyrand, az egész Bonaparte csa-
lád s Francziaországnak minden nagy ueve. A 
lényes ünnepélyben a biborlüggőnyök mögöti, 
a melyek közül a császár anyja nézte fia  fel-
magasztalását, a ki Európa czézárja leit s 
csaknem az istenek közé emelkedett, mint a 
régi czézárok, a biborfüggönyök  mögött már ÖLI 
leselkedem a gyász és Napoleon végezte. A ko-
zonázásról közli Dávid képét a Nagy Képes Vi-
lágtörténet legutóbb megjelent 187. fdzete.  A 
12 kötetes nagy munka szerkesztője Marczali 
Henrik, egyetemi tanár, ki egyúttal a kötet 
irója is. Egy-egy gazdagon illtsztrált kötet ára 
diszes fé  bőrkötésben 16 korona ; füzetenként 
ia kapható 60 fillérjével.  Megjelen minden hé-
ten egy fűzet.  Kapható a kiadóknál (Révai 
Testaérek Irodalmi Intézet Részvénytársaság 
Budapest, VIII., Ollói -ut 18. sz.) s mindé i bazai 
könyzkereskedés utján, havi részlefizetésre  is. 

—. Mü hazafiság.  Nincs magasztosabb 
érzés a hazsfiságnál,  de nincs furcsább  annál, 
ha valaki a hazafiaságot  cssk ezért fitogtatja, 
hogy ebből hasznot húzzon. Egy kirívó példája 
az ilyen mü hazafiaknak  egy gyáros, ki nagy 
garral hirdet „magyar" Thomassalakot „kartel-
len kívül* mintegy reámutatván ezzel arra, hogy 
a többi Thomassalkgyárak karlellbe léptek volna 
a gazdaközönség kizsákmányolására. A mi nem 
egyéb merő 1-áfogásnál.  Továbbá azt hird-li 
említeti gyárosunk, liogy ugyanoly foszforsav 
tartalommal és porfiunuü-ággsl  mint a német 
vagy a cseh salak" a világért sem említené 
azonban, bogy ezeii foszforsavból  mennyi az 
oldható, mert megvan a maga oka, bogy erről 
bölcsen hallgasaon I Ugyanis tény az, bogy a 
magyar Thomassalak ugyanannyi fuszforsavat 
tartalmaz mint a német vagy cseh áru, de ami 
a magyar salak oldhatóságát illeti, ugy jobb 
erről uem is beszélni, mig p. o. a uéiuet gyá-
rak legalább 80°/o oldli'lóságot szavatolnak, 
már pedig a növénynek oldható foszforsav  kell. 
nent pedig olyan, amilyet egyáltalán fel  neiu 
vehet táplálkozásra, fejlődésére  nem fordíthat. 
Ha már állást akarunk foglalni  a cseh gyárt-
mány ellen, mert a csehek is azon igyekeznek, 
hogy a magyar lisztet kiszorítsák, ám tegyük, 
megvan az okunk rá, de bogy csupa képzelt 
hazafiságból  a kifogástalan  minőségű német, 
„csillag" védjegyű árut saját kárunkra szintén 
vii-szaveasük, ehhez nem elég az, hogv ily el-
járással elősegítjük egy magyar gyár felvirágoz-
tatását, mert ezt csak az esetben tehetnék; de 

ekkor hazafias  kötelességünk is » 
m'gyar gyir ugyanazon árért, sgysnszoa » a ő 
ségű árat szállítaná. 

C * 4 R BT O K . 

A osók.*) 

Irta: Pr' l Sándor. 

A csóknak ép ugy, mint minden máinak 
története van. Keletkezését illetőleg az első 
nyomok ősrégi időbe vezetnek vissza és ugy an-
csak számos mende-monda maradt fenn  róla 
napjaiukig A történelem elavűlt, sárga lapjait 
lorgatva, vessünk egy pillantást a múltba. 

Már az eleő emberpár csókolódzott. Erről 
a bialiai is említést tesz. 

Egy igen kedves dolgot találunk a bibliá-
ban az első csók elcsatlanájiáról. Történt qe-
diţ. bogy a paradicsomban, Ádám apánk kapi t 
az első csókot az Ur Istentől, akkor, mikc" 
éh lel lehelt belé. 

A második csókot már Ádám adta Évá-
nak, a midőn az első asszony egy terebélyes 
fa  árnyékában pihent Ugy történt a dolog, hogy 
Éva anyánk egy verőfényes  délután elszender-
gett. A mint olt pihent a szabad természet lágy 
ölén egy döngicsélő méhecske röpködött körü-
lötte. A zllmögö á latka előtt az első ember 
szokatlannak tünt fel.  Nyilván azl hitte, bogy 
az első asszony a legszebb rózsaszál, a mely a 
nagy paradicsomban virít. Igy történt, hogy 
nagy fáradsággal  összegyűjtött virágporát Éva 
asszony ajkára hintette. Ádám, kiről tulvalevő-
leg azt jegyezték fel,  lioiy a legjobb férj  volt, 
ndavin>nt alvő élete párjához, hogy elkergesse 
a zümögö kis méhecskéi és észre vette Éva 
asszony ajkán a virágport. A jó öreg, daczára, hogy 
az első férfi  voll, rendelkezett némi illemludás-
sal. Udvariatlanságnak tartotta, hogy egy nő 
ajkát az ujjaival érintse meg, azért az ajkával 
közelilelt hozzá és ugy prohálta leszedegetni a 
virágport. A uiidőn az ajka odalapadt Éva asz-
szonyéhuz, Évái valami különös, gyönyörteljes 
érzés fogata  el. Feléberdt, magához ölelte Ádá-
mot és mámorittasan adta vissza a csókot, a 
mely édes volt, talán ékesebb, mint a paradi-
csom lilloll gyümölcse. Ezt a bájos jelenelet 
egy fekete  rigó is végig nézte a fa  aürű lomb-
sátorából. Az első embert csókja oly hatással 
vuit a kedves éneklő madárra, hogy örömében 
fütyülni  kezdte: „Lennék én rózsa rózsabimbó, 
lennél le méh . (Önök nem hiszik, de ez 
igy volt.) 

Ezt tartja a legenda az első csökről, a 
mely kétségkívül édes voll, meri a virágpor 
Éva asszony ajakán mézzé vált. 

A történelem a csók eredetét Trója szél-
rombolásának idejéből származtat ja. Ez időből 
szintén legenda maradt fenn  a csókról. A mi-
dőn Ti óját, a nagy városi szélrombolta az el-
lenség, egy csapat férfi  és nő menekült el a 
füstölgő  romok közül, hogy nj hazát keressen. 

Viszontagságos utazás után a Tiberis part-
ján állapodtak ineg. A férfiak  az akkori szokás 
szerint in -gmenteit szekerüket, házi eszközei-
ket halomra gyűjtve elégették és a földterület 
megszemlélésére akarlak indulni. Az indaláa 
elölt az asszonyok és s lányok valami uj, is-
meretlen bucsuzási módon törték a fejüket. 
Hosszas tanácskozás után elhatározták, hogy 
ajkaikat a férfiak  ajkához illesztik. Ez elég aj-
ság volt abban az időben a ez a férfiaknak  annyira 
megtetszett, hogy el se indultak az uj haza 
megszemlélésére, banem letelepedtek ott és meg-
alapították azt a nagy vároat, melyet ma Ró-
mának neveznek. - Róma tehát a csóknak 
köszönheti létezését, vagyia inkább az asszo-
nyoknak, 

A csók ez időtől kezdve divatba jött és 
innen indult ki világhódító útjára. 

R-imulus császár uralkodásának idejében a 
római asszonyok nagyon szerették a sziksrnzi 
bort. A bor élvezete' kötelező volt és shogy 
manapság a férjnek  nejs eltartásáról kell gon-
goskodnia, ugy kellett akkoribbau azzal is tö-
rődni. bogy felesége  a borbsn szükségét ne lássa. 
Ha a férj  hazajött, első dolga az volt, bogy 
neje száján meggyőződjék, vájjon ivotta as asz-
szony elegendő bort. Az ilyen vizsgálatoknak 
rendeseu csók lett a vége. Rómában a csóko-
lódzás valóságos mánia lett, hogy ismerős, vagy 
ismeretlen, akivel csak összetalálkozott, nyil-
vánosan csókolöd/olt. Igy történt aztán, hogy 
a rómaiak lörvénynyel korlátozták a csókot és 
s/igoiunn büntették a törvény megszegőit. Ro-
mauns császár szerint csak a házasfelek  közölt 
volt illendő a csók. 

A kereszténység elterjedésével Ja csóknak 
valUsi jelentősége lett. Jelképezlo a szűziessé-
get, erkölcsöt és ártatlanságot. A Vallásban 
nagy szerepet játszott. Igy ba két keresztény 
a .béke csókjával" köszöntötte egymást, az 
annwt jeleneteit, hogy tisztelik a hitel. A mise 
illán általános csókoló'Jzás volt a templomban. 
Minthogy a csókot a vállig ily magaaztosan 
értelmezte, löbb tudós komolyan foglalkozott 
vele s kulaita azt a mélységes okot, aiaely a 
hit szent értelmét rejtette magában. (Vége kfiv.) *) Mutatvány szerzőnok „A csók-1 czitnQ  leg. közelebb inegjolcnó kSuyvóhól. 

Laptulajdouos: 
QVÖRGYJAKAB ÖOÖKÖ8B. 
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T a s n á d H n 
1903. évi aagautas 9 én d. e. 9 
Órakor a itlrdőigazgatóaági irodában 
nyilvános árverés utján 1901, 1905. és 
1906. évre bérbe adatnak: 

1. Gyógycsarnok vendéglő, kávéház 
kikiáltási ár 5010 kor. 

2. Az erdei czukráztla kikiáltási ár 
610 kor. 

3. A íflrdővégi  csárda 430 kor 
4. A csolnakázó-tó szabad halászat-

tal kikiáltási ár 202 kor. 
5. A piaczi vámszedés kikiáltási ár 

316 kor. 
6. Játékhelyek : 2 Lawn-Tennia, 1 

Croquelte, 2 Tekepálya 360 kor 
7. Gyógycsarnok Fedett sétányán l 

bazár helyiség 200 kor. 
8. Gyógycsarnok fedett  sétányán 1 

bazár helyiség 300 kor. 
9. Gyógycsarnok fedett  sétányán 1 

ba/ár helyiség 500 kor. 
írásbeli ajánlatok a fflrdőigazgató-

sághoz Tusnádfllrdőrc  czimzendők, az ár 
verési feltételek  TusnádfUrdőn  :tz igazga 
tósági irodában nieglekinthctők. 

A flriMigazgatftsig. 1 - 8 

Bérbeadási hirdetmény. 
Â néhai Balási Lajos jogutódainak 

tulnjdonát képező csikmegyei kászoni für-
dőtelep és borvizforrások  fele  részben 
tulajdonosai Balási József,  Borbála és 
Ilona érkörtvélyesi, illetve budapesti lakó 
sok 1904. január l tól megállapodás 
szerinti időig bérbe adják mindama jogo-
kai, a melyek őket, mint nevezett telep 
és források  felerészben  tulajdonosait meg-
illetik. 

Bérbe venni szándékozók kéretnek 
1903. október l-ig, 

Balási József 
földbirtokos  Érkörtvélyes (Szath-
már megye) czimre irni. I-H 

Sz. 975—903. 

Pályázati hirdetmény. 
Csikszentmárton kézségben Üresedés-

ben lévő BZÚléBznÖi állásra pályázat 
hirdettetik. 

Évi fizetése  a község pénztárából 
60 korona, minden egyes szfllési  esetért 
1 véka őszi gabona vngy ennek megfe-
lelő 2 korona értéke a felektől. 

Okleveles szülésznők folyamodványai-
kat 1903. augusztus 1-éig a község 
elöljáróságához beadhatják. 

Csikszenlmárton, 1903. julius hó 6. 

hallgató növendékek részére a havasi ja-
vak jövedelme terhére 41)0 koronában 
rendszeresített egy ösztöndíjra. 

c) a csíkszeredai gazdasági felsőnép-
iskola növendékei részére n havasi javak 
jövedelme terhére egyenkint 100 koroná-
ban rendszeresített 40 ösztöndíjra; 

d) a gyergyóalfalvi  Állatni népiskol t 
növendékei részére a havasi javak jöve-
delme terhére egyenkint 100 koronában 
rendszeresített 7 ösztöndíjra és 

'0 n gy*rgyószentiniklósi polgári is-
kola növendékei részére a havasi javak 
jövedelme terhire egyenkint 100 koroná-
ban rendszeresített 2 ösztöndíjra. 

Pályázatot hirdetek továbbá a havasi 
javak jövedelméből felosztható  8000 korona 
segélypénzre, mely 200 --100 koronáig 
terjedhető részletekben az erdészeti, bá-
nyászali, gsizdászali, műegyetemi, mUipuri 
vagy művészeti, jogi, orvosi és cölcsészcli 
felsőbb  tanfolyamot  hallgató növendékek 
között segélyképpen oszlatik ki. 

Pályázatot hirdetek végül a lóbeszrr-
zés alapból felosztható  lf>00  kor. segély-
pényre is mely G0 —200 koronáig terjed-
hető összegekben, a gimnáziumokat, reál , 
ipariskolákat, tanitóképezdét, továbbá uz 
erdészeti, bányászati, gaztlásznti, nillegyo 
tetni, mllipari, valamint a jogi, orvosi és 
bölcsészeli tanfolyamokat,  szorgalmasan 
hallgató és kellő előmenetelt laimsiió ta-
nulók között segélyképpen oszlatik ki. 

A lóbeszerzési alapból csakis Csik-
megyei huszár családok liiiágon való fia 
leszármazói részére adható segélyképpen 
azért kik ezen alapból kiváltnak segélyben 
részesülni kérésükhöz leszármazási, előme-
neteli és vngyoni bizonyítványt tartoznak 
csatolni, azok pedig, kik n Itnvitsi javak 
jövedelme terhére rendszeresített ösztön-
dijak valamelyikét kívánják elnyerni vngy 
pedig ezen alapból kívánnak segélyben 
részesülni; kérésükhöz előmeneteli és va-
gyoni bizonyítványt tartozunk csatolni s 
e mellett igazolni kötelesek, liogy a jelen-
legi csikvármegyében született székoly-
szármozAsu és e megyében illetékességgel 
biró apák gyermekei. 

Felhívom mindazokat kik a felsorolt 
ösztöndijnk valamelyikét elnyerni óhajt-
ják vagy pedig segélyben kívánunk ré-
szesfllni,  hogy ez iránti folyamodványai-
kat a lentiek szerint felszerelve  hozzám 
folyó  évi julius hó utolsó napjáig annális 
inkább adjákhe mert a később érkező 
folyamodványokat  hivatalból fogom  visz 
sza utasítani. 

Csikvármegye tnagánjavai igazgató 
tanácsának elnöke, 

Faales házlnrtási eslhbf 

P Z S U . 
használható főzésnél,  sfttésnél,  vaj, lud-
zsir, disznózsír helyeit. A kókusz-zsir tel-
jesen szagtalan, szapora, soká tartható, 
kellemes, könnyön emészthető, ezukor és 
gyomorbajosoknak is ajánlható, ö t kilós 
postadoboz utánvétellel, bérmentve bárhová 

8 korona. = 

Megrendelési czim: 
K l i R I N R E O I M A , 

TOLC3VA. 

Csikmegyei gépész állást keres. 
Czim megtudható a kiadóhivatalban. 

\\i> Mi' \U' vii' Mi/ Mv Ml' vii' vU' Ml' vil' Mi' Mi' >ii' vil' 

E|y kevéaaé haazaéK 

4 lóerejfi  járgány cséplőgég 
jutónyas ársa áladé. Hal? 
kiadóhivatala. 

vW Vli' vlír vii/ vil' vii' Mi' Ml' Ml' Mi' Ml' Mi' Mi' Ml' 

Vagyonmérleg 1902. deczember 31-én. 
íl g y o n kor. <lil. 

1 l'énzké:-zlet 1002. de- ' 
czetiihcr ,'ll-ón 

- Tartalékalap elhelyezve, 
íl Hátralékos járulékok || 
4 Leltári érték . Î 
•r> Szitilis betegek után ki- j' 

űzetett kólíláz kiiltse-
!; gekért követelés 

I 1 

1210.25; 
10845 

83.13 13 
Höi.'lÜ 

i . 
I 

1471132 

1l'J8S;51 

Booakor Félix, 
k. bíró. 

Cslsiér Károly, 
k. jegyző. 

Sz. 775—903. 
mj. 

Pályázati hirdetméy. 
A magánjavak kezelésére vonatkozó 

alapszabály VI. és XIV. §-ni alapján s 
havasi javak s a lóbeszerzési alap folyó 
évi tisztajövedelmőből kiosztható ösztön-
dijak és segély pénzek elnyerésére ezennel 
pályázatot hirdetek. 

Pályázatot hirdetek nevezetesen: 
n) nz erdészeti, gazdaszáti és orvosi 

tanfolyamokat  hallgató növendékek részére 
» havasi javak jövedelme terhére egyen-
kint 600 koronában rendszeresitelt 1 - 1 
ösztöndíjra. 

b) a középipar tanodai tanfolyamot 

t- 2 

Csíkszereda, 1903. évi julius hó 9. 

Becze Antal, 
alispán. 

IpLzgntó tunárs ••tiiiik. 

Tájképes levelezőlapok 
diszes választékban knphafók 

Szvoboda Testvérek 
könyvkereskedésében Csíkszeredában. 

URAK FIGYELEM! 
Az Első Budspestl Mértékutáni Siabósáo 

BUDAPESTEM, VII , Csömörl-ut II. 

W 15 és 18 forintért 
készit remek szabással és szakértelmű ki-
dolgnzásssl divatos férfi  öltönyöket finom 
gyapja szövetből. 

Minták és niéiték otasiiás küldése in-
gyen. Ha az ország bármely részébru epy 
helységben 3 megrendelés biztosítva vsn, 
értesítésre oda küldjdk utazó szaliásznnksl 
gazdag mintáinkkal. A I. megrendelő sem-
minemű költséggel nem lesz megterhelve, 
niett utazó szabászaink évi vasúti bérlet-
jegygyel vannak ellátva. 

Szives megkereséseket kér 
az Elot Budapesti Mérték utáni Siabéság, 

Budapest, VII, CaOmtri ut II. 
K L E I N ADOLF. 

főszabási.  8-0 

T e h e r T 
Kölcsön . . . . 
A tagok segélyezéséből 
a) Táppénz hátralék 
b) Kórházi költség 
u) Orvosok tisztelet-

dijából . . . . 
Ipartestület alapítványa 
Tartaléktőke elhclye-

zetlen . . 
Egyenleg mint vagyon 

66 
1140 

1196 

100 

239338 
9236 

4191 
5210Í9C 

1198851 

C s í k s z e r e d a . 1902. deczember hó 31-én. 
Lakatos Mihály, 

tit kár. 
Darvas Béla, 

ellenőr. 
felülvizsgálták  és helyesnek találták. 

C s í k s z e r e d a , 1903. julius hó 11-én. 

Dr. Filep Sándor, 
cloök. 

Gyönös Gyula, 
f.  tt. ti. tuj;. 

Látta : A városi tanács, mint I. fokú  iparhatóság. 

Szvoboda Miklós, 

f.  O. b. tag. Dr. Ujfalnsi  Jenő, 
polgármester. 

Tisztelettel tudatom ugy a kereskedő urakkal, mint a nagyérdemű 
fogyasztó  közönséggel, hogy N a g y b o r o m i y ó u . (Háromszék 

megye) n li grégibb t e r m é s z e t e s eCZCtSZOSZ g y á r o s vagyok. Ezen 
téren szerzett gnzdag tapasztalatain, és sok éven keresztftl  szorgalmas 
tanulmányozásaim állal azon kedvező helyzetbe jutottam, hogy az eczet 
gyártás terén a legkitűnőbb és páratlan természetes eczetszeszt ter-
melek, még pedig minden idegen országbeli egészségtelen eszencziák és 
savak kizárásával. Gyári berendezésem a legmodernebb és igy teljesen 
feleslegessé  vált a jelzett idegen és egészségtelen savnk használata, ezért 
teljes felelősségem  mellett ajánlom honi gyártmányomat és hogy min-
denkit meggyőződtotlhvssek gyártmányaim szolidsága és kiváló jóságáról, 
hajlandó vngyok saját kölcsön hordóimba 5 0 — 6 0 l i t e r i g próba mintát 
bármely állomásra szállítani. 

A ti. é. kereskedő urak c.mk a közjó és saját jól felfogott  érde-
küknek tesznek szolgálatot akkor, Ita az én t e r m é s z e t e s CCZet-
s z e s z e m bevezetik és forgalomba  hozzák. Már a próba rendelésnél is 
bárki meggyőződhetik arról, hogy n<ry ár, mint minőség tekintetében 
versenyképes vagyok. Foktarlalom 10—120/o-

A n. é. fogynsztó  közönség és nz igen tisztelt kereskedő urak hn-
znlias támogatását kérve, vngyok 

kiváló tisztelettel 
E O T H V I ft  T O B , 

természetes eczetszesz gyáros. 
Rólh Nagyborosnyó. Nagyborosnyón, (Háromszék megye.) 

•XXXXXXKXXXK) 

=m  SZABÓ FERENCZ és JÍNOS kocsigyártók » 
Ajánlják a helyi és vidéki nagyérdemű közönség szives pártfogásába 

az eddig Nzilbó Ferencz néven 18 év óta jó hirnévben fennálló 

Kocsigyártó-, nyerges-, kárpitos- és szíjgyártó üzletet 
ezentúl NZ.4BÓ FKBENCZ én J Á N O S néven fogjuk  fentartani, 

A hol elvállalunk minden e szakmába vágó munkálatokat, u. m.: 
bocnifenléB,  fényesén,  párnázás és hörüzését, boeal éa szte-
bér liléiteket, dit Anyoh töltését, tnrinznyAk, téskAb, utasé 
bórSndSk, Agymádráciok, paplituoU stb. elkészítését. 

Továbbá temetkezési kominkat és kéaskoponó raktá-
r u n k b ó l e legkedvezőbb árak és feltételek  mellett szolgálunk. 

4-4 
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Jullus 15. C S Í K I L A P O K 29. ss&tn. 

S Z V O B O D A T E S T V É R E K 
KÖNYVNYOMDÁJUK, KÖNYV-, PAPIR-, R A J Z , IRÚSZER- É S DÍSZMŰÁRU K E R E S K E D É S Ü K 

C S Í K S Z E R E D Á B A N . 

A jánlj&k a nagyérdemű közönség b<-cais figyelmébe  a nini kor kívánalmai-
nak nipgfelelelően  berendezett csinos éa divaton bellikkel felszerelt 

KÖNYVNYOMDÁJUKAT 
melyen bárminő nyomtai ványok kiállítását n legjufányosiibb  Arakon én a legdísze-
sebb alakban is elvállnlják. A nyon.látványok készítésénél a CSÍN, izlés és pontos-
ság az irányadók f»  aron Itlrekvés, hogy a n. é. közönség igényei kielégíttessenek 

A „SZEKELT NÉPBANK RÉSZVÉNYTÁRSASÁG" 
1903. ÉVI JULIUS 26-ÁN, DÉLELŐTT 8 ÓRAKOR 
CSIKSZENTMÁRTONBAN S \ J Á T HELYISÉGÉBEN 

RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉST 
TART, MELYRE A RÉSZVÉNYESEK MEGHÍVATNAK. 

TOLVAJ FURFANG. 
T Ö B T É I T E T E E 

a tolvajok, zsebmetszőt sikkuaztók, osalók, szédelgők stb. életéből. 
I s t i ; Síraá&TFA&YT E. 

= H c i H l k l v B I é r d e k e n k ö n y v . = = 

T A R T A L O M : 

kincs. — A gavallér. — Az ékszertolvaj. ̂  vonás. — A gróf  ur és az iuast. — A vizí-A huszár és » lopott óra. — A hapya ték. — Van még In'OuU'U'.H ember. — Kozi-akjak Dt-miirin. — A pénzhamisító. — A gyomorgiiresük. — Az árendás telieno. — A biri'i órája éa a corpus delicii. — Az uii-lárs. — A inarhakereskcdó gyilkosai. Az usszonv panasza. - - Az Hinerikni lárs. — A féllab.-a  való c/i|u>. — A t•>l mint lierezegprimás. Ilogyiin meneküli meg Kraunschweic az nkaŝloíálol — Kgy iigyos zsebtolvaj. — A házasságlevél. A báli toilet és a pul) ka. A ki gj iirűl árul. -A talált táreza. — A végrendelet. A földbirtokon.  — Korilovszky. — A gyilkos. — Az ezics bankjeey. — A júrudék. — A núvadász. A ritka könyvek. — Mi van a lúz alatt? — A keleti meg a nyugati 
= Áia 2 k e i e a t 46 fi l lér 

teld tolvaj. — A kapós kép. —A lidércz. A falánk  liriércz. — A hamispénz for-galomba hozatala. — Szökés a fogházból. — A szőlősgazda és a zsidó. — A csem-pész boszuja. — A százas bankjegy. — Az ünnepély vége. — A koldusok. — Az iik • düziitt hölgy. — A megduplázott pénzt. — Az olcsó bárányok. — A tisztasági felügyelő. — Az előkelő vendég. — A zálogczédula. — A szép kliens. — Leó szerelme. — A sirásó. Az ideál. Kiadó üzlet. — Az értékpapírok. — A b e t e g telién. — A bü-bájosság. — Hainis nnyii. — A kölcsön. — Amerikai történet. — A furfangos  ulilárs. — A zsákmány biztosítása. — A táncz-leezke. — A zsebtolvajok. — Az aláírás. 
Megrendelhető a 

„Törvényszéki és Rendőri Újság" 
kiadóhivatalában. 

B V D A T K S T , V I I I . , J é M « f . b S r a (  4 1 . H i á a . 

B*" Felette fontos 
meiögaidára, marhatulajdonosra, juh és sertéstenyésztőre és minden kisgaz-

dára néivel 

_.Ví  Aé/jc/i  lii/.lnloni  fel  gyorsan sertéseimet?"  .Mi  által  lesz  marhám gyor-
suri pinvzképes  ?" .ifivel  gyorsíthatom  az ökörhizlalást.Mi  altul  érhetem 
el  teheneimnél  és kecskéimnél  « tejhozam javítását  és  gyarapítását  .Mi 
által  LM 'Orsitom  növendékmarháim  felnövését  '.J~  Mit  nlknhnuzzak,  hogy jószá-

gom egészséges  legyen  ? 
Adjon lovainak, teheneinek és ökreinek eteléskínt és darationkint a takarmány kij'.é 
vegyítve 2 gyenge evőkanállal, szoptatós állalaknak 2 teli evőkanállal, növendék mftv-
liának, sertéseknek, juhoknak és kecskéknek 1 teli evőkannállal, malacznknak és bárá-
nyoknak igyes etetésnél I teli kávéskanállal (jól itîlîyitîe a rendes takailáliroal) » i"l bevált, 

g ^ - törvényesen védett « ^ g 

Regensburgi „ É T Y Á G Y " (Fresslust) 
t a k a r m á n y fCLszerlDÓl. 

Kfrv  r ép kipróbált pyÓRys/.i-n's/.i rKiiras szerint jóUlliVs 1 m-l leit y V C ( | ( i j ' 
tisztán <<s cpvc«lül vulóilinu kúsy.itw állatorvosi vuzct«s ulutt vuío«li csuk 

K ŷc.líil 
valóili i s»k 

..Prtissüer © î S @ T 
Tagyl gyárában, 

S L J O S ! ..Preisstitr 

véiljĉvi; Vi'l. SZÁSZSEBESEN CMaoarorszáiD és REGENSBURGBAN (Bajoméi). 
(Kérem jól figyelni  a ciégre és védjegyre.) " M i 

T A B C I Y : Az alaptőke felemelése  s esetleges felemelés  esetén ai alapszabályok 20. és 30. §§-ainak megfelelő  módosítása. 
AZ IGAZGATÓSÁG. Kivonul az ulapszabályok §.ából: A küz.cy(Uéscii minden részvényes szavazati joggal bír; azonban megkívántatik, hogy részvényes 

IcpkésöMcu a közgyűlés napján d e. 8 óráig a társaságnak e végre kirendelt kSzegéaél letétessék. 

Gyomorbajban szenvedőknek í * 
JUindazoknHk, kik akár megbttlés, akár a gyomor felleihelése,  akár pedig 

hiányos, neheztn eraészlhetö, igen meleg, vagy igen hideg ételek élvezése, vagy 
pedig rendetlen élntmAd által maguknak valamely gynmorbajl, nevezetesen : 

Gyomorhurutot, gyomorgörcsöt, gyomorcsikarást, 
nehéz emésztést, elnyálk&sodást 

szerezlek, egy kitűnő liáziszer ajánltatik, melynek kiváló hatása már sok év 
éta ki van prAliálva. — E/ nem mán, mint az 

Ullrich Rubert-féle  FÜSZERESBOR 
Ez a fűszeres  bor a legkiválóbban gyógyhatásúnak talált növé-
nyekből és a legkitűnőbb jó borból készittetik, erősíti és táplál ja 
az ember emésztőszervezetét, e lhári t ja az emésztési zavarokat és 

az egészséges vér ú j r a képzésére kiválólag hat . 
A feninevezett  Kinzeresbomak kellő időben valA használata által a gyo-

tnorbajok már csiráinkban megsemmisíttetnek. Teliál senkinek sem kell kése-
delmeskedni, kngy azt kellő időben használja. A klinikus gyomorbainál fellépi 
jelenségek, milyenek : a főfájás,  felbőfögések,  mellégés, puffadás,  há-
nyással egybekötött émelygés, még ha olyan hevesek lépnek ia fel,  a 
bornak néhányszori élvezete után azonnal elenyésznek. 

^TÓlfrllirmlác  *nnak kellemetlen következményei, mint a BZOruláB 
OlGMJUgUkU» kolikus fájdalmak,  szívdobogás, álmatlanság, 

valamint a vértolnlások a májban, lépben és a vei őczér rendszerben (aranyeree 
bántalmak) a Füszeresbor által gyakran igen gyorsan elbáiiltalnak. — A 
lflszere>bor  megszünteti a nehéz < niésztést és kOnnyü székelés által az alkal-
matlan anyagukat a eyomorbAI és belekl ől eltávolítja. 

A sovány és halvány kinézés, vérhiány, elerőtlenedés 
nagyrészben a rossz emésztésnek, hiányos véiképződésnek és a máj beteges 
állapotának a következményei, k-t. étvágytalanság az ideges elernyedés és le-
hangoltság, továbbá a gyakori fejfájások,  az álmatlan éjszakák lassanként vég-
kép kimerítik az embert. — A lilszeretibnr az elgyengült életerőnek nj impal-
szast ad. — A lüszeresl>or foko/.ZH  az étvágyat, előmozdítja az emésztést éa 
táplálkozást, kormányozza az anyagcsel ét, gyorsítja a vél képződést, lecsillapítja 
a felingerelt  idegeket és egészen uj életkedvet teremt. — Mindezeket számos 
elismerés és hálairal bizonyítja. 

A lüszeresbor palaczkokban 1 fi  i 50 krért éa 2 írtért a következő gyógy-
szertárakban kapható: CVikszereda, Csikszépviz, CsikszenlmiklAs, Karczfalva, 
Kápolnás-Oláhtalu, Honim ód, Dálya, liögör, DarAcz, Zombor, Bárót, Telegdi-
baczon, Tusnád, Báokfalva,  CsikszenlgyArgy, SAsmező, GyergyAszenlmiklAs, 
GyeigyAditró, GyergyA-Alfalu,  Gyergyótölgyes, Gyergyóujíalu, Csikszenlmárton. 
Kászon, Parajd, Siklód. Korond, liléd, Farkaslaka, Székelykereszlnr, Erked 
Kelek, Szászkeresztur, Kacza, Kőhalom, Ugra, A.-Rákos, Bodok. Miklosvár. 
N.-Ajta, Bolön, Zalán, Csernálon, Bereezk, Zabola, Sepsiszentgyörgy, Kézdí-
vásárhely s igy tovább Magyarország és AtHzlria minden nagyobb ée kisebb 
helyiségeiben levő gyógyszertárakban. 

Csíkszeredai gyAgyszertából Kliszercabor eredeti minőségben bárom és 
háromnál több palaczkkal megrendelésre kOldeiik Ausztria—Magyaiország va-
lamnenyi helyiségbe. 

B C * U t á n z á s o k t ó l ó r z i k e d n i k e l l ! 
H- 32 Világosan 

ULLRICH HUBERT-féle  Füszeresbort kell kérni!!! 

Eladó tusnádi villa! 
A Krivány Jánoe és neje lulajilonát 

keltező tusnádi villa, mely TusnádfUrdő 
legszebb helyen fekszik  folyó  évi julius 
hó 20-án n csikszentniártoni kir. járás-
bíróság-, mint telekkönyvi hatóság hivata-
los helyiségében megtartandó bírói árve-
résen elndalni fog. 

lii'inalpénz 1200 korona. 
Közelebbi felvilágosításokkal  mindig 

készséggel szolgál. 
Dr. Köpf  János, UgyvéJ. 3 5 Aradmegye tb. alüpyéaze. 

n 
HOCHSINGER TESTTEREK 

H - » , 

ruha-mossához 
a l e g j o b b k é k i t ö s z e r . Törvényesen védve. Mosó-intézetekben, háztartásokban a 

legkedveltebb ruhakékitö. Olosó és f s i a imulha t l an ! 
kis üveg 24 fillér, tlzszerí mosás-hoz elegendő. — 1 nagy Uvcg l'OO kor., '/• üveg 1 "kor. 
W KaphatA mindenOtt 

Utániatoktól óvakodjunk I 

B U D A P E S T , 
VI., Bóua-utosa Bfi. 

Nyomatott Csíkszeredában, Szvoboda Testvérek könyvnyomdájában. 1U08. 




