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X I I I . L E Ó P Á P A . 

1HÍ0-1903. 

világ minden részében megkondulnak a harangok és mélabús gyászhangon hirdetik — 
'urbi et orbi — meghalt XIII. Leó pápa, Krisztus földi  helytartója, szent Péter apostolfeje-
delem utódja, a ker. kath. anyaszentegyház feje,  a legelső és a legnagyobb katholikus. 

Egy nagy sziv sziint meg dobogni, melynek jótékony melegét érezték a népek milliói, egy 
lángszellem aludt ki, mely 25 év óta a legfényesebben  ragyogott zűrzavaros társadalmunk egén. Malac-
hiás püspök jövendölése szerint Ő volt a „lumen de eoelo" — égből szállott világosság — pápája. Hu-
szonöt évi uralkodása e jövendölés teljesítése, ő az egész világot megbékéltette a katholicizmussal̂  nagy 
tekintélyt szerzett a pápaságnak és oly sikerei voltak az egyház kormányzatban, melynélfogva  Ót 260 
elődje között a legnagyobbak közé számlálhatjuk. Már elődje elveszítette a világi hatalmat s mégis a 
politikai világ suverén-fejedelemnek  ismerte el és a leghatalmasabb uralkodók — a nem katholikusok 
is — keresték barátságát. Magasztos körlevelei mig egy részről az ő lángszellemének és bölcsességének 
örökbecsű alkotásai, más részről korunk filosofiai  és sociologiai tudományosságának megbecsülhetetlen 
forrásai.  XIII. Leó pápa tudós theológus, bölcsész és költő volt egy személyben. Ő maga az igazi val-
lásosságnak s a bensőséges áhítatnak megtestesült alakja. A gondviselés hosszú élettel ajándékozta meg 
üt s ez a hosszú élet nagy jótétemény volt az egész emberiségre nézve, melyért korunkban sem tudós 
sem államférfiú,  sem fejedelem  nem tett annyit, mint 0. Korra csak IX. Gergely — uralkodásra pedig 
csak közvetlen elődje IX. Pius multa felül. 

Most megszűnt élni, lelke itélőbirája Ura Istene előtt áll, kinek hiv szolgája volt egy hosszú 
életen át; porhüvelyét elhelyezik elődei mellé, összes működése, szelleme, alkotásai fennmaradnak  és 
hatnak tovább abban a magasztos intézményben, melyet kath. anyaszentegyháznak nevezünk. 

A nagy pápa életrajzi adatai a következők: 
XIII. Leó, családi néven Pecci Joakim gróf  • született Carpinetoban 1810. márcz. 2-án. Tanul-

mányait Viterbóban és Rómában végezte. 1832-ben a nemesek akadémiájában végezte. Ifjú  korában 
betegeskedett s igy nem ismerte az ifjúkor  könnyelműségeit. XVI. Gergely 1837-ben házi praelatusává 
nevezte ki; mint pápai delegátus rendezte Perugiában és Beneventben a forradalmároktól  megzavart 
állapotokat. 1843-ban apostoli minciusnak küldetett Belgiumba, hol Lipót király teljes megelégedésére 
működött; 1845-ben a pápa váratlanul Rómába hivta vissza, 1846-ban perugiai püspök lett s 1853-ban 
IX. Pius pápa bíborossá nevezte ki. 1877-ben a bíboros testületben nagy jelentőségű camerlengóvá 
neveztetett ki, 1878. febr.  20-án pápává választották. Mint pápa a világegyház kormányzatában nagy 
bölcsességet tanúsított; több ízben adott kifejezést  nemzetünk iránti vonzalmának és szeretetének, kitün-
tető szivélyességgel fogadta  zarándokainkat és résztvett nagy nemzeti ünnepeinkben. 1887-ben meg-
ülte püspökségének 50-ik, 1902. és 1903-ban pápaságának 25-ik éves jubileumát. 

Harmadik hete, hogy az egész világ fokozott  érdeklődéssel, a hivők aggódással figyelik  a nagy 
beteg állapotját. Halála már nem lep meg senkit, annál hatékonyabban nyilatkozzék meg a mi kegye-
letünk, maradjon közöttünk az ő nemes szent életének nagy példája: imádkozzunk szentséges Atyán-
kért, XIII. Leóért. 

Ö. V. F. N. 
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n . C S Í K I L A P O K . 

Kiflay  Benjámin 
1839-1003. 

Nagy megdöbbenést él mély szonio-
ruságot kellelt egész országszerte, inidőn 
a villám szárnyain szét futott  a hir, hogy 
Kállay  Benjámin közös pénzügyminiszter 
folyó  lió 10-én déli hároomegyed egy 
órakor elhányt. 

A halálhír annál fájdalmasabb  s an-
nál nagyobb meglepetést keltett, mert 
egészen váratlanul érte n közönségei ; még 
legközelebbi környezete is csuk pár hét-
tel előbb jölt tudomására annak, liogy a 
katasztrófát  nem lehet kikerülni. 

Magyarország egyik legnagyobb fiát 
siratja Kállayban. Halálával nagy és iá-
jos veszteség érte az egész országot, és 
ez a veszteség annál nagyobb, im-rt élő 
államférfinink  között nincs aki bima olyan 
nehéz poliiikai látókörrel, annyi tudássá', 
akkora eszme gazdagsággal, annyi lelke-
sedéssel poliiikai eszméi iránt és annyi 
azivóssággnl eszméinek ápolásában és ter-
jesztésében. 

Andrássy Gyula gróf  külpolitikai 
eszméi od« irányultak, hogy n magyar 
birodalom kelet felé  kiterjeszteuék, meg 
erőmtessék s vissza állillnssnnnk azon 
határok, melyek cz irányban n Mátyásj 
birodalmát környezték. 

Kállay Benjámin ezeknek az eszmék 
nek volt lelkes ápolója és Ilii sáfárja  at-
tól a pereitől kezdve, a hogy <lip!i>má 
cziai pályáját megkezdte egész élete 
utolsó pillanatáig. 

.A nemzeti lét biztosítására irányuló 
tevékenységben való osztozkodás révén 
Kállay Béni oly részt vállalt e mmiká 
ból, amely nem biztosította számár» a 
nagy tömegek előtti népszerűséget. Sokat 
tartózkodott távol tőlünk, de csak azért, 
hogy bennünket szolgáljon. Szeme állan-
dóan ama keleti területek felé  nézett, hol 
gyakran gyűlnek össze biztosságunkat fe-
nyegető vészfelbők.  De merész államfér-
fiúi  lelke a halalmi térfoglalás  terüle-
tét látta olt, ahol mások csak a veszélyt 
fedezték  föl. 

Megjelölte a kerületeket, körül ha-
tárolta a tért, a melyen nem terjeszke-
dési, de védelmi szempontból állást kell 
foglalnunk.  És nem rajta mult, linneni 
a nemzet erkölcsi és anyagi expozicio 
erejétől függött  és függ,  hogy valóban 
nemzeti tartalommal legyen telirva e ha 
talmi térfoglalás." 

így búcsúztatja Apponyi Albert 
a képviselőház elnöke rövid, de magvas 
éi tartalmas beszédben a nagy férfiút, 
a legtalálóbban jelemesve azokat a törek-
véseket, melyek K&llay lelkében éltek és 

a halára nézve azon hasznos munkát, me-
lyet hazájának és nemzetének érdekében 
oly lankadatlan szorgalommal és akkora 
vas kitartással végzett. 

Azokpt a nagy ideális czélokat, nie 
lyeket Kállay maga elé tUzött s melye 
ket megvalósítani egész életén át törcke 
delt, a nemzet nagy lön ege nem éi totte 
meg, de a kik megérlelték s a kik a 
mindig szemei elölt lebegő nagy eszmény-
képet a maga teljességében felfogni  tud-
ták, annál inkább megbecsülték a kilünő 
lérfiut  s annál nagyobb tisztelettel hajol-
lak meg előtte. 

A diplomaczim pálya volt éltető 
eleme, ezen n pályán rzerezte meg mun-
kájának azon tiszteletet és azon nagy 
tekintélyt, melyben Európa összes állam-
l.'ifiai  részesítették, de egyben ebben az 
állásban használt legtöbbet nemzetének' 
és királyánuk is. 

Királyának liusz éven át volt hü, 
bizalmas tanácsosa nem hiúságból, de 
kötelesség érzetből. 

Különösen nagy érdemeket szerzett 
Bosznia és Herczegovina pasziHkálásában. 
Lázadó, vad, kietlen országot vett át s 
megczivilizált állapotokat hagyott maga 
után. A mig a Balkán félszigetnek  min-
den állama forrong,  addig az emlitelt 
két tartomány teljesen nyugodt. „Ha e 
tartományok nyílt sebet alkotnak a uio-
narkia testén, a legnagyobb veszedelembe 
sodorják a dinásztia nagyhatalmi állását 
és a nemzetiségi villongások izzó zsarát-
nokát vélik hazánkra. 

Kállay Béni nagy szervező képessége 
a kelet viszonyainak tanulmányozásában 
kialakult állam lérfiui  bölcsesége meg-
tudta találni és megtartani a sokak áltnl 
felismerhetlennek  képzelt utat, a melyen 
ugy a dinásztia, mint hazája értlekéi 
minden koczkázattól megóvta 

A nemzeti büszkeségünknek és faj 
szeretetünknek jól eshetik a ludat, lingy 
a Hunyadiak fényes  korszakának letűn-
tével, hosszú év után egy magyar állam-
férfi  erős és czéltudalos keze hagyott is-
mét maradandó nyomokat a Balkán fél-
sziget egyik legzivalarosabb sarkában, 
fis  pedig nemcsak hazája érdekében, brit-
nem ama népek javára is, melyek áldás-
sal emiitik nevét haló porában is." 

Kállay neve elválaszthatlanul össze 
van forrva  Magyarország hatalmi és nem-
zeti politikájának eszményképével s esz-
méi élni fognak  és termékenyíteni fogják 
örökké érzéseinket, vágyainkat egy jobb, 
hatalmas és fényes  nemzeti jövő iránt. 

= A képviselőház ülései. Az obs-
trukezió n mult héten is tovább folyt,  a drága 
időt napirend előtti felszólalások,  n miniszter-

elnök programjának tárgyalása, néhány in-
terpelláczio és az azokra adott válaszok és 
személyes kérdésekben való felszólalások  vet-
ték igénybe. A miniszterelnök napirenden levő 
programmjához a következők szólóttak hozzá: 
Vészi József  heves támadást intézett a mi-
niszterelnök ellen; szerinte Khuen-Héderváry 
gróf  veszedelmes véresé, a ki elkergette a 
jog, tőrvény és igazság fehér  galambját. — 
Sréter  Adolf  fiatalos  hévvel szólalt fel  az 
obstrukezió ellen, melynek inost már nincsen 
semmi értelme. A függetlenségi  párt akkor 
lesz igazán tiszteletreméltó, ha nem a nemze-
ten, hnnem önmagán arat győzelmet. Beöthy 
Ákos azt mondja, hogy ezzel a kormánynyaj 
szemben minden fegyver  jogosult s így az 
obstrukezió is. Szerinte a váfaáztási  harcz 
mindég egyenlőtlen küzdelem, mert az ellen-
zéket nem támogatja senki, n kormánypártot 
pedig szolgája az egész tisztviselői apparátns. 
Diliőre kell vinni a politikai küzdelmet, mert 
a mai állapotnál uz őszinte abszolutizmus 
többet ér, legalább nem rontja meg a nemzet 
jellemét. Gabányi  Miklós életét is feláldozná, 
ha csak ilyen áron lehet meghódítani Magyar-
országot Khuen-Héderváry gróftól.  Marjny 
Péter nem veszi tudomásul a miniszter-
einökbemutatkozását Az exlex állapotáért 
az ódium nem a függetlenségi  pártot, ha-
nem a kormány pártot éri. Sürgeti az 
1848. évi XX. t.-cz. végrehajtását. Dániel 
Ernő báró hosszabb beszédet mondott. Azon 
kezdte, hogy a miért most obstruálnnk, mind 
azt óhajtja a többség is sót minden magyar 
ember kivétel nélkül. Az obstrukezió czclja 
tehát helyes, de a mód, inelylyel ezt a czélt 
elakarják érni, helytelen és veszedelmes. Az 
ohstrukczióval csak rombolni lehet, de építeni 
nem. A parlament működésének megzavarása 
vagy az nbszolitizmushoz, vagy pedig az anar-
kinhoz vinne bennünket, ha a parlament ép-
pen most a legválságosabb időben cserben 
hagyná a nemzetet. Ezt azonban a szabadelvű 
párt nem fogja  engedni, s ha még tovább foly-
tatják az obstrukeziót szemben fogják  találni 
a szabadelvüpártot. ilvzössy  Béla Dániel 
Krnó báró beszédéről szólva, kijelenti, hogy 
az értékesebb volt mint Dániel Krnó egész 
politikai múltja, sajnos, hogy a mi állam-
férfinink  csak akkor mernek beszélni, a mikor 
már bukott miniszterek. Védelmezi az obstruk-
eziót. Az abszolituziuűsról szólva a következő-
ket mondja: a ki az abszolutizmust akarja, 
uz hülye ; a ki kísérletezni akar vele az őrült, 
du a ki fél  tőle az gyáva. Határozati javaslatot 
ad be arról, hogy jelentse ki a miniszterelnök, 
hogy a nemzeti jogok megvalósítására birja-c 
a király beleegyezését? Kaás  Ivor báró a 
klerikáíizmusról, a szabadelvüségról és a 
konzervattizmusról beszélt. — Klerikálisnak 
vallja magát, mert a felekezetek  szervezetét 
megbontani nem engedi. A szabadel.vüaég, 
mint szép, fiatal  leány hódította meg száz 
évvel ezelőtt a világot, de ma már vén banyn. 
Azután felolvasta  a néppárt megbizottj :ina!í a 
véderőbizottságban tett nyilatkozntát, mely a 
magyar vezényleti nyelvet határozotton köve-
teli, még pedig záro9 határidő alatt, végül 
szólott a képviselőház feloszlatásának  és az 
exlex ujonezozásnak lehetetlenségéről. Mada-
rász. József  a következőket mondotta: öreg 
kuruez vagyok, az én álláspontom a minisz-
terelnök programmjával szemben nem lehet 
kétséges. Azt mondom rá: nincsen abban 
semmi virtus, verje meg a Jézus Krisztus. 

Bterman  György nem veszi tudomásul a 
miniszterelnök programját, mert nem bízik 
benne, hogy a nemzeti vívmányokat őszintén 
akarja. A kormány csak időt akar nyerni arra, 
hogy megtörje az ellenzék erejét, mely pedig 
a nemzet ereje. Napi lénd előtt felszólaltak  : 
Barabás Béla, ki előadta, hogy Nagyváradon 
beszámolója elmondásában megakadályozták, 
ebben mentelmi jogának megsértését lâţja. Az 
ügyet a mentelmi bizottsághoz utasították, a 
miniszterelnök pedig kijelentette, bogy az 
ügyet meg fogja  vizsgálni s mindazt megteszi, 
a mi a közszabadság megvédésére szükséges 
lesz. Barabás Béla, Polonyi  Géza, Bakonyi 
Samu, Mezőssy  Béla és Rátkay  László uj, 
határozott és tartalmas . nyilatkozatot követel-
tek a miniszterelnöktől a nemzeti kívánalmak 
teljesítése ügyében. A miniszterelnök kijelen-
tette, bogy a katonai kérdésekről majd a véd 
erő vitában lesz szó, addig is annyit mond, 
hogy mindenben féntartja  *z előbbi kormány 
nyilatkozatait. Reioh Aladár elpanaszolja, 
hogy egy bajai ünnepélyre szerződtették, de 
az ezred kikötte, hogy a zenekarnak az ünne-
pen a magyar himnuszt nem szabad játszani. 
Ezzel megsértették a nemzetet, a miért elég-
tételt követel. A miniszterelnök kijelentette, 
hogy megvizsgálja az ügyet s csak azután 
válaszol. A képviselőház julius 13-iki ülésén 
Haydin  Imre a váginenti árvíz veszedelem 
ügyében interpellált. Darányi nyomban vála-
szolt. A veszedelem elhárítására mindent meg-
tett s mivel kevés a munkás kéz, katonaságot 
is rendeltek » veszedelmes helyekre. A jul. 
18-iki ülésben Trubipyi  János a Morva folyó 
szabályozását sürgette. A miniszterelnök ki-
jelentette, hogy a szabályozást legközelebb 
megkezdik. Mindkét váhiszt tudomásul vették. 
Lendl  Adolf  a délvidéki kivándorlás dolgában, 
Udvary  Ferencz pedig a nádszegi árviz ká-
rosullak ügyében interpelláltak. Kiadták az 
illető minisztereknek. A jul. 14-iki ülésben 
Apponyi Albert gróf  elnök igen szép búcsúz-
tatót mondott Kállay  Béniről; kevés szóval, 
rövid mondatokban művészi képet rajzolt az 
elhuny államfértiuról.  A jul. 18-iki ülésben 
jegyző választás volt. A lemondott Rátkay 
László helyett 130 szó közül 1*25 szóval újó-
lag ót választották meg. 

A len- és kéndértermelés főllen-
ditése. 

A röldmivelésűgyi kormány néhány év óta 
jelentékeny összeggel tette lehetővé len és 
kendcrbevlllő-telepek éi kikészitfihelyek  létesí-
tését jelentékeny összeget Vett fnl  kender áz-
tató - beváltó- és kikészítő telepek létesítésre 
és minden mórion iparkodott a gazdasági eg 
sületek érdeklődését e kérdés iránt főntartani, 
innál is inkább, mort a kendertermelés terje-
delttme és minőség» a l-gutobbi időkig évről-évre 
csökkent. A fala  asszonyai a magaszötte ruhát 
nem viselik többé, a nép téli foglalkozása  e, 
téren nem érvényesöli,' tilalmazták a kender-
ázlatást, mely nagy bajjal és akadályokkal járt, 
de okszerűtlen flüése,  a termelés patriarkbália 
módja sem volt alkalmas, hogy a gazda olyan 
jövedelmeket lásson, a melyek e fontos  iparnö-
vény termelését különösebb módon indokolják. 
Mindezt alkalmas tényezőkkel kívánták megvál-
toztatni. A kisgazdák kioktatására szaktanárok 
rendeltettek ki, a minőség javítására vetőmag 
osztatott ki kedvezményes áron, most pedig a 
társadalmi tevékenységnek széleskOrfl  mánk A ját 
indítja oieg a földmivelésügyi  miniszter, midőn 

„A CSÍKI LAPOK" TARCZAJA. 
Nyári estén. 

Irta: líj. Botár Béla. 
Lángoló arczával útban kifáradtan, 
Nyugovóra tér az izzó nyári nap; 
Nyomdokába lép az enyhe alkony pirja, 
Csillag tábor támad messze távolabb. 

SSIétlő ruhája hüs természet ölén. 
Csendesen regélő lomb sátor alak, 
Mlg meg lep a képnek tündér szép varázsa 
Idézi lelkem az elszállt multakat, 

őszre hajló nyár van, kezed a kezemben, 
A mlg reám hajolsz, lágyan, édesen. 
Elborongó nóták bús akkordját hordja 
A csókdoei szellő mig nem lepihen. 

Elborongó nóták, . . . ugy meg érti lelkem; 
A rezgő nyárfának  bánatos dala, 
B gondolom, ha imád nekem egy levélre, 
Ai én árva lelkem meg is hasadna; 
Meghasadna s a míg el tűnődöm egyre. 
Egy neveti csillag messze leszalad 
En édes szerelmem, híven az példázná 
lüvolt az életem itt az ég  alatt 

Első misére. 
Ma elcsitul minden hívságos lárma, 
Fény rosg — dioaó nap — drága jöttödön, 
Kalásit Ígéri meagjilt a nlvaek 
ÚJ maggal hinti be a szent öröm. 
•A tinijéé illat leng, gloria asMdfll, 
Mintha átférik  leaéje hangnoik. 
Zokog a karnak cseszi orgonája, 
Dala* a templom. Illatos a Mg. 

Ok ttarta fiaaep  I nép reményt fakasztó, 
: ftajss  loaepel 

Mit énekeljen meg benned a lélek ? 
— Te sok fonnkötl  eszmével vagy telo I 
Magasztosulva eszméktől hevülten 
Áll 2simolyán a j Uraik bajnoka; 
Szeot esküvésre nyílik meg sz ajka: 
— A nép javáéit uem síüuik sohsl 

Egy küidő élet bíbor hajnaliunk 
Tündéri álma ring eier szivén ; 
Te vagy kiiálya ai álomlátásnak 
A nép jók le válladon pihen; 
Te ollss erőt a lankadó alivébe, 
11a azt átverdeai a gúny, a tőr; 
Ha Iáiba ejtve vágyai csatája 
Ujabb csiményért fjei,  — magasba tör. 

Magasba — hol vlllámlUsek etikáinak, 
Dalé viszályban Bzálldos a halál . . . 
De ott lén te ai ima gyógyiiurével 
És abbbaa njra balzsamot talál. 
S ba bit tüzével újra lángot gyújlál, 
Ha eszményért bevQI ezer kebel, 
As úzött démon vert — hadát airalja, 
S ujjong a nép. mely Itt ma ünnepel I 

Hol van enaél féoylöbb,  enményibb küzdés, 
Mint népért élni honiu élelet . .? 
Munkálni, míg a lelkekben kiuendül 
A legtiutább erény: — a szeretet; 
így isép u élell ha munkában virraszt, 
S nem nyargal csalfa  délibáb után . . 
Mart igy édea az érzet, ha merengünk 
A houzú élet aiép mnakálatáo. 

. . . A tömjén Illat leng, glória oiendBI, 
Mintha aiférák  senéje bsngianék. 
Zokog a karnak oaengd orgonája, 
Daloi a templom, illatos a Mg, ' 
Csituljon el hát .minden hiú lárma 
Rengjék ttny, iiép ünnep 1 jöttödön . . . 
Kaláiit igiró meigyéit a Hívnek 
Termékenyítse meg a zzenl öröm I 

A. székelyek B a Székelyföld. 

(Folytatás.) 
Csik és Székelyország hegyes, erdős, "tájai 

a Tálra vidékével is kiállják n párhuzamot, rsöt 
az összehasonlítás n Székelyföld  előnyére üt ki, 
amennyiben itt is megvan ai elképzelhető leg 
jobb levegő, de vannak itt ezenkívül onjhébb 
klima és a fölbéges  édes vii mellett oly kitűnő 
ásvány- é« gyigyvisek, iniuók nem fakadnak 
•ehol a Tátra, fenyveseinek  ölében, sem sehol a 
nagy világon, Székelyföldül  kivéve. 

Alig van egyáltalán gyógyítható.betegség, 
amelyre nem lehetne Székelyföldön  találni cso-
dával határosait Itató gyógyvizet ivásra vagy 
fürdésre.  Borszék, Tusnád, Élőpatak Immár vi-
láglilrd fürdők,  világhírű savanyú ivóvize is Bor-
Nékuek éa Élőpataknak; de vanuak ott.şieken 
kívül még igen számos fürdők,  melyek talán ép-
pen olyan joggal megérdemelnék az első rangot 
a fürdők  lorábin, mint Borssék éa Kirlsbsd, 
JlaUbeim és Tusnád, Oleichenberg éa Előpitak, 
éa nagyon számos külföldi  foriáa  üdítő és gyó-
gyító ivóviaével, a melyeket világhírűvé tett be-
lértókükőn kivül a pétai, a reklám 6i a liosiá-
férlietóaég. 

Van Székelyföldön  siás meg szál gyógy-
forrái,  melynek viiében a libák lubioikolnak éa 
a disznók fetrengenek,  de amelynek mindegyike 
az élelmei németet, svájezit, Urolil, a steiei mar-
kit éa saiiburgit már tSbbuörös milliomossá tette 
volua. Ott veaa, ott puntul el felhasználás,  ér-
tékesítés nélkül ai üdülést, egészséget, életei 
nyújtó, Istenadta sok nedű, és vele együtt véss, 
piuitul a aiékely, mert nincsen péme, nlnoseu 
vasútja, nineaen reklámja, nineien barátja. ' 

A székely fürdőkre  éa gyógyvizekre még 
visszatérek, amikor ezek révén éa kapeaán mu-
tatom meg a társadalomnak az egyik módját a 
székely kiváudocláa esökkentésénekj. k uékely 
nemzet megmentésének, 

Egy máaik kinn, melylyel as isteni gond 
flssMs  Bsákaiyföldet  megáldotta, a rapput ki-

terjeüéiQ havasok és a bennük levő kövér le-
gelók. As áthatlan őserdők borította határhegyek 
védték meg az odanakadt aiékelységet neuiieli 
gyermekkprébau ai. ólálkodó ellenség támadásai-
tól, ezek a hegyek könnyítették kéaóbb is a 
honvédélem nagy munkáját, és a nagy erdők 
szolgáltatták a székelynek másfél  esreden át 
mindeu tüzelő, épité is sierszámhoi való fáját. 
Ezek a páratlan erdők azolgáltatjik napjainkban 
a székelység megrnentéaíhei egyik legszilárdabb 
remény horgonyt. Tölgy-, oaer-, gyertyán-, bükk-, 
éa nyirfi  borítják a hegyek alsóbb rétegeit, mig 
a felsőbb,  magasabb résiek fel  egészen a boróka 
és moh birodalmáig a fenyők  különféle  családjai-
nak képezik kedvelt lazájukat. Örök hé boritolta 
hegycsúcsok Székelyföldön  ninosenek; nincs ia 
rijok szükség. De as elősorolt fanemek,  kivált 
pedig a Tonyónek óriáai példányai, miuőkrúl ma-
gyar alfiíldi  ember nem ia álmodik, a síékely 
havasokau fel  sem tttünek: egy éa fél  métar 
átmérőjű éa 50—60 méter magas fenyőt  igen 
gyakran siállitanak az ottani havasokról a rómá-
nial Galacra éa onnan a Fekete-Tengere árfcóos> 
nak. Igen sok négyszög mérföldet  elborító oly. 
őserdők ia vannak, abová még nem hatolt ba 
emberi láb, ahol még nem hallatszott aoha a 
favágó  fejsseeiapása. 

Sok község a falnhoi  nem nagyon messze 
levő s nem igen meredek erdők siéleit tudvale-
vőleg kiirtotta él a nyert területéből, ha nem 
egyebet, lábfőidet  cainált. A teljesen szabad és 
Tfendezetlen  fairtás  éa legeltetés nagy pusztításo-
kat is vitt véghes az erdőkben, amit megaka-
dályosaadók, életbeléptették a megint lúlszigora 
éa a Ssékelyföld  viszonyaihoz uem való érdé. • 
törvényt. De a régi rossi gaidálkodáa daciára 
is Székelyföld  mig mindig aierfölött  gazdag 
maradt érdiben és legelőben. 

Csikvirmegye területe pl. 4498.22 négy. 
aiög kilóméter. te»z; ebből puszta erdőterület 
—vid» »em -ţdinitţ*-.* iMnlöt—2390 néav-
aiög kilóméter, «hát töSF mini fele  as ec iu 

(Folyt köO 



Julira aa. C 8 I K I L A P O K 30. ssám. 
litáaoa nagy aranyérmet (prébaototéa 20 ököréi) 
1002. április hóbsn a brOssallVgrtis kanul nem 
selkötl kiállításon nagy irmát és kölönöwn ke 
reastérdem-jelvényt (prébaelelée 40 juh, 80 ta-
hin és 80 lóval) 1802. mţjui hóban a járási 
nemsetkősi mesőgatdatági, állat és tápanyag-
kiálliiáaoa a nayj aranyérnél éi róleg a Grand 
prix rendjel csillagai (próba eleié» 40 sertés, 100 
liba, 50 tehén és 20 ökörrel) 1902. jullna ha-
vában a londoni nemselköii Ipar- éa meiógstds 
sági kiállításon a aagyaraayérmet és mint Graad 
prii a eaUlag.jelvényekkel (róba etetés 40 tehát 
200 juh, 40 Ciikó és 100 sertéssel) 1008. má-
jus havában a badeni (Béos mellett) népjólét 
aemaetkOal kiállításon a koronás aranyérmei 
(próba etetés 80 sertés). 

— A bndapeatl deákok Csíksze-
redában . A Marosvásárhelyen megjelenő ,8aé-
kelj Lapok'-ból olvassak a követkeaiket: As 
elökéssllett tervezet szerint e hó b én érkeztek 
Csíkszeredába a tanulmányúton levi budapesti 
rv. ref.  gimnazisták. A mint a mai .Csikl La-
pok'-ból olvassak itt egyet botlottak, eddig min 
denitt oly axép sikerű utjokbaa. Bár székelj 
tánaaág van e városban, s a városi tanácsot Is 
felkérte  rendezd székely társaságunk a kellő fo-
gadtatás és kalauzolásra, .egy ssál-readAr várta 
ai érkötőket s vetette szállásaikra.' Estei vég-
kép magukra Is maradtak. Csiaáljauak a mit tot-
stik I A laptársunk keményen kikel etea eljárás 
ellen. .Mivel at elaaállátolátaal a városi tanács 
volt megbitva, illó és Igazságos lett volna — 
mondja, — hegy a tanulmány utat tevAk foga-
dását valamelyik vároai tisztviselő estkőiölje. Bal 
meg kellett volaa tenni a város jó hírneve ér 
dekében is. Bitony meg I Tovább Aat mondja 
Olvaaauk a lapokból, hogy ss ilyen kirándulók' 
fogadását  más helyeken a .Székely-Társaság' 
essköali. Mit csinál a csikszereitai székely-társa-
ság ? Heg halt-e vagy eaak alutsik ? Ha eaak 
aluszik ideje volna már felébrestteni  I Igen, ho-
lyes szavak. Mit látjuk, hogy helyi társaságunk 
mily lelkesedéssel munkál Székelyföldünk  éa né 
pünk javáén. K munkában — agy tudjuk, — 
lelkes, derék segítő tábort képet at ország kO If.nböió  vidékein alakéit r,0 testvér társaság leg 
nagyobb réssé. 8 loe a etikateredal alustik. Asl 
halottak, hogy elaSke. kit e szép bltalml állás 
snl megtisstelt városának polgársága, a hőssé 
érkesA táraaságl darabokai erén késsel, olvasat-
lanul ketté tépi, mondván: — .Bit la «Hűtés-
iem.* Hát nem lehetne kiesé lelkesebb embert 
találni eme sxép jövőjö társadalmi akciió élére 
ottan ? Alig hintik I — Kereaamek I KWabw 
eseu derék eljárásnak a kövelkeaméaye as lett, 
hogy helyi társaságnak Szegediéi e hé 1 & én 
•zékelyföldi  körútra ladalé teatvérlánaségot, 
melynek több mint 20 tagjához még aa oraiág 
mát városaiból ia sokan csatlakoznak, — okalvt 
a történeteken, — nem viui be Csíkszeredába. 
As utí tervet ogy élUlotla ősasa, bagjr a vonat 
pompáson elfütyül  velük a város mellett, da be 
nem lép oda senki sem. Pedig kitudja ? A halai 
maa alföldi  metropolis derék, mankás egyénei 
nem lehettek volna valaha, valamelyes jóval Csik-
tsereda népe iráni Is. Vagy oly erősek olt már, 
hogy semmi támogatásra nincs ssükségük I 

— Saegediek a Bzékelyföldön.  Ma 
rosvásárhelyre érkestek ju1lu< 16-án reggel 4 óra 
17 pereskor. Tovább ntazás ss nsp délután 6 
óra 67 perczkor. Ssáasrégenbe értettek este 7 
óra 14 pereskor. Olt tartóskodtak másnap regge-
lig. Vacsora, reggeli. Induláa 8 asássrégeui ko-
csival julius 17-én reggel 7 Arakor. Megállás 
Marosvéeseu, DIszaajAn, Gödemesterházán; ebéd 
Ratoanyán. Toplicza érkezés d. u. & Arakor. Für-
dés, vscsors, megállás. Iadulás julius 18-án reg-
gelizés után 7 órakor 4 toplietai ssekérrel. Bor-
szék érketés julius 18-án d. e. II Arakor, Tar 
tAzkodáa 2 nap. Továbbutatát julins 20-án reg-
gel 7 órakor 4 gyergyAstentmiklAsi stekériel. 
Tölgyes érketés d. e. 10 értkor. TarlAtkodás 4 
Ara; a román határ megtekintése, ebéd. Gyer-
gyóaientmitlAe érk. d. n. 6 óalnr. Taitótkodáa 
másnap. Vacsora, megbáláa. reggeli. laduláj ju-
lius 21 én 4 gyergyAssentmiklóai kocsival reggel 
0 Arakor. Csikticnldomokos érkezés d. e. '/t V 
órakor tartózkodás l»/s Ara. Villásreggeli. Hadé-
fal  várói 12 éra 12 perczkor at utat vasúton foly-
tatják tovább. Tuanáe-fürdó  érk. d. u. 2 Ara 81 
pereskor. Tarlótkodát egy nap. Vaeaora. másnap 
reggeli éa ebéd. Heggel kirándulás a Ssentauna 
lóbot. Indulás juliae 22-én délután 2 Ara 81 
pereskor. Bepaisaentgyőrgy érk. d u. 4 Ara 81 
poroskor. Tarléskodéa másnap délig. Vacsora. 
regguH, ebéd. llásaap d. e. kirándulás EMpatak 
fürdóre.  lodaléa julius 211-án déli 12 Ara 81 
pereskor. Brassó érk. d. u. 1 óra 68 pereskor. 
Tartótkodáa másnap estig. Másnap klráaduláa Bét 
faluba,  eeetleg Zajionba. Hasautaaás Brtssóból 
julins 24 én este 8 éra 18 pereskor. 

— Kmber evő aassony. Nagy izga 
lottságot keltett a közelebbi napok egyikéo 
Rácséban egy aaszoaynsk elfogatása  és börtönbe 
lisrczoláaa, kire as ember evés vádja bizonyait 
lie. Az illeti asszony az aton játizodoző gyer-
mekeket elkirezolts, megölte és azután megette. 
A hatéság sokáig nem akart hitelt adni a 101 
i' lentiteknek, végre azoaban titkos reudőrök-
kel megfigyeltette  as asszonyt, kik tetten Is 
ériék a szörayetegaőt. 

— Aa O. M. O. B. a székelyekért 
A töldmiveléal miaiszter az Országos Magyar 
Gazdasági egyesület arra hívás fel,  bogy a 
székelynép segítésér* irányaié akeziebél vegye 
ki szintén a maga részét, minek folytán  sz 
Egyesületet elhatározta, hogy ez ér észén a 
moder mező gazdasági gépeknek a öékely 

kis gazdákkal való megismertetése ezéljából 
gépkiállítást éa bemutatót rendez. A bematatA 
október hé 10 és II-én lesz, melyre az O. M. 
G. E. meghívta Ősik, Marostorda, Háromszék, 
Kis- éa NagykUSIIé vármegye gazdasági egye-
süleit, a kormányt és a Székely kormánybizott-
ságot. A bemutatóra 10 legjobb nevfi  hazai 
gyáros küld gépeket. Az O. M. O. E a gépek 
összeállításához, valamint a kísérők részére a 
legmesszebb ment szállítási kedvezményeket 
kérte a kereskedelemügyi miniszteriéi. A gépe-
ket a bemutatón megjelenő kis gazdáknak 
Hlatky Miklós gazdasági egylet titkár, Bporzon 
Pál gazdasági tanintézeti és Kasboványí Ákos 
műegyetemi tanár magyarázzák meg, ezenkívül 
az O. L. G. E népies nyelven megíratja a 
gépekkel való bánás módot s kiosztja a Szé-
kely gazdák között. 

— Haladás a mezőgazdaság terén. 
Örömmel kell. hogy eltöltaöu minden igas haza-
fit,  ha megfigyeli,  miként halad mezógasdssá-
gUnk mindinkább a modern belterjes gssdálko-
dás felél  Még 20 évvel etelóll ss spáinktAl át-
vett rég elsvnlt gazdálkodási mód, járts, de 
a viszonyok csakhamar megtanították gaadáinkat 
arra, hogy elaárkodnl a tudomány vívmányai 
előtt atl jelenti, bogy önmagunk akarjuk tönkre 
jutásunkat elóidésni I Azóis nagyol fordult  a vi-
lág I Elterjedlek a mezőgazdasági gépek As sutba 
dobtuk a régi trégyázáai rendszert, elfoglalva 
méllA helyéi a műtrágya. Hogy osak egyel em-
lilaünk, ki ismerte eaelAtt 20 évvel Magyaror-
szágon a Thomaasalakot ? Vajmi kevesen és etek 
it csak olvaslak felőle.  Csak 1896 ban kezdték 
felkarolni  eten kitünA és olcsó műtrágyát és ha 
a fogyasztás  nem Is érte még el sst a mérvet, 
amelyei saját jól felfogott  érdekünkben elérnie 
kellett volna, mógis örvendetes, hogy a fogyasz-
tás 7 év leforgása  alatt csaknem megtissterezó-
dött I Nem is csodálkotunk elfelett,  ha elgondol-
juk mily áldást képet eten minden talajon biz-
tosan ható trágyái ser a mesAgssdaaágra Mini 
mindent a mi jA, ugy természetesen s Tliomss-
aalakot is sokféleképpen  hsmisitják, miért is nem 
mulasslhatjuk el a gaidaközőuiéget figyelmeztetni, 
hogy bevásárlásainál Avatoa legyen. Igen sok 
gasdálAI balottuk, hogy a legkitünAbb Tboinas-
salak a eailag védjegyű, a melyet a berlini 
Thomssfanfálgyárak  vesérképviselAjo, Kalmár 
Vilmos, Badkpest, VI. Torés-körnt 8. hot for-
galomba. 

— re lakaMtot ta magát. Alig van 
nap, hegy as öngyilkosságnak e nemével ne 
találkoznánk a néprétegéMH, jele ez egyfelől 
az erkölcsi dekadi nczlának, más felől  sz élet 
nehéz terheinek, mely sokikra nézve hova to-
vább el viselhet lenebbehké válik, mi raUtt egye 
a**k az élettel meghasonlásba jővén, attól önként 
válnsk meg. Syergyószentmiklósi Pál Alajos 63 
éves ember a napokban szintén önakasztás ál-
tal vetett véget életének, még pedig a fslesíge 
előadása szerint azért, mert a szeszes italokat 
méd nélkül szeretvén élvezni, házátöl minden 
értékesíthető tárgyst eladogatott, hogy .annak 
árából szenvedélyét kielégíthesse. Az öngyilkos 
ság napján is épen rgy üstnek eladás végelli 
elvitelén kapta rajta az asszony a férjét  s aka-
dályozta meg szándékában, mi mistl közöttük 
nagy per-patvar keletkezett, mit a részeges 
férj  az öngyilkossággal egyenlitett ki. 

C 8 A K O K . 
. osók. 

Irta: Balasas Sándor. 

(Folytatás.) 
Cbrysostanu*, az aranyszájú konstantiná-

polyi püspök rajongó hive volt a csóknak, Ter-
inllián püspök azonban gyűlölte és ugy véle-
kedett a csókról, hogy nem emberhez illő. 

A korral a csók ie változott. Különféle 
jelentőséggel bírt, ámde lényegében az marad, 
ami a kezdetben volt. 

A bölcsészek szerint a csők a legmegbíz-
hatóbb megnyilatkozása a józan állapotban le-
vők érzelmeinek. 

A filozófus  azt tartja, hogy a csokolAdzA 
oly természetbúvár, ki a külsziunel be nem érre, 
a realizmus fenekére  igyekszik. 

A szerelmesek éa a költők máskép fogják 
fel  a csók jelentőségét. A szerelmesektől hiába 
kérdjük, mi a esők, nem tudnak rá felelni,  esnk 
azt moudbatják legföljebb,  hogy édes, mámo-
ritő . . . 

Darwin, a nagy angol tndóa azt állítja, 
bogy mi, earApaiak agy hozzászoklauk a csók-
hoz, hogy az emberrel szüléiéit tulajdouságnak 
mondhatjuk. E tulajdonság az ember kedélyál-
lapotátAI függ,  amint sz illetO szeretett sze-
mélylyel közelebbről érintkezik. 

A világ minden részében más más a csók 
formája.  Ahányféle  nemzetiség van, annyiféle  a 
csók ia. Az ajzélaadiaknál és a lappoknál például 
a csók abban nyilvánul, hogy az orrnkat dör-
zsölik egymáséhoz. A finnek  háttal közelítenek 
egymáshoz s ez nálak csókot Jelent. A négerek-
nél pedig sz areznak kézzel való simogatása 
jelzi a csókot. 

A statisztikai srgns szemei elől mi sem 
rejtőzhetik el. Mi mindent nem gyljlöltek már 
össze, szép áttekinthető rendben! íme ama fel 
kiáltások, amelyeket a hölgyek hallatask az 
első csók elesattanása után: 

Kgyesek igy szólnak; 
— Istenem, mit tett On ? I 

Mások: 
- Jaj, ennyire nem kellett volna elmen-

nünk! 
A többi felkiáltás  a legnagyobb változa-

tosságban a következő: 
— 8oha sem akarom látni, menjen innét! 
— Hagyjon magamra kérem, egyedül aka-

rok maradni I 
— Nohát ezt nem hittem volna öntőit 
Oh, én nagyon azerencsétlen vagyok ! (Ezt 

könnyekkel, vagy a nélkül mondják.) 
— Na megálljon ! (Ezt különösen a vi-

déken kedvelik). 
— üram, hi ezt a férjem  tudná, lelőnél 

(Nagyon gyakori kijebutéa). 
A kis óvatosak : 
— Szent Isten, ha megláttak volna ben-

nünket ! 
Sokan meg semmit se szólnak. — Ez la 

Ián a Irgokosabh 
A csókot a statisztikusok 65 rideg szám-

mal különböztetik meg. A csók lehet többek 
között hilrg. meleg, jeges, lángoló, boldogító, 
mámorító, csáhitó lopott, átkos, emésztő, forró, 
remegő, bitien kínos és isteni, mely utóbbinak 
mindenki bolondja. 

Laptulajdouos: 
GYÖRGYJAKAB ÖRÖKÖSE. 

N T I L T T É K 
Nyilatkozat. Alulírottak a küzöusőg bicses tudomására óhajtjuk liozui, hogy az egyetemi estélyuek ugy lisztl karát mint idejét némelyek önkényiileg. a Kolossvárl tartott kíizgyülés határozatai ellenére megváltoztatták. Ennek lövetkoziében n közgyűlés haláro-

zaláuak e megválloztutóival semmi tekintetben aolidaritáat nem válluluuk. Felkérjük egyúttal a kulossvári közgyűlé-sen résztveit tag urakat, liopy pro, vagy contra nyilatkozni szíveskedjenek, 
Doboa Ferenoa, Eröss Jóssef  Ifj, 
Glóss Miksa, Gondos Jóssef, 
Gondos Sándor, Jakab Jenő, 
Kártoa Sándor, Potovsaky Dávid, 
Fotovaaky Ferenoa, Sántha Bántam, 

Sz. 6138/903. tlkvi. 

Árverési hirdetmény kivonat. 
A csíkszeredai kir. törvényszék mint tlkvi 

hatóság közhírré teszi, bogy Vaszi István esik-
zsögödi lakos végrehajt atAnak Szentes Gergely 
esiktaploezai lakos végrehajtást szenvedett el-
leni 900 korona tőkekövetelés és járulékai iránti 
vép„ ehajtáii ügyéi.i n a csíkszeredai kir. tör-
vényszék teiQMén lévő Csikdánlalva község 
határán fekvő  a c-ikdáofalví  312. számú tjkv-
ben foglalt  A f  I. rsz. 654. Iirsz. falvázas  bel-
sőségre 390 korona, 2. rsz. 667/2. hisz. kertre 
320 korona, 3. rend 812. brsz. kertre 4 korona, 
4. rend 1180. hrsz. szánlóra 6 korona, 6 rend 
1773. brsz. szántóra 10 korona, 0. rend 1775. 
hrsz. 123 korona, 7. rend 2862 brsz. szánlAra 
7 korona, 8. rend 3069. hrsz. szánlóra 11 kor., 
9. rend 3771. hrszám szántóra 4 korona, 
10. rend 3913. hrszám szántóra 9 korona, 
II- „ 411». „ 17 „ 
12. „ 6525. „ 7 
13. . 5660. „ 7 
14. „ 5570. „ 4 „ 
15. „ 6731. „ 2 
16. . 6770. „ 8 
17. „ 10366. „ kaszálóra 16 „ 
18 „ 10433/1.14033/1. legelőre s kasz. 10 
23. „ 11957. hrsz. száulAra 2 „ 
24. „ 12074. „ 10 
25. „ 12098. „ 9 
86. . 13001/1. „ 5 
30. „ 14132. „ kaszálóra 18 „ 
31. „ 14836. „ „ 108 
kikiáltási árban, továbbá a csikdánfalvi  2655. 
száma tjkvben A f  1. rend 13421/a. 13121/b. 
hrsz. szántóra 29 korona kikiáltási árban az 
árverést elrendelte és hogy a fennebb  megjelölt 
ingatlanok az 1903. augusztus 7-lk napján d. e. 
B órakor Csikdánfalva  községházánál megtar-
tandó nyilvános árverésen a megállapított ki-
kiáltási áron alul is eladatni fognak. 

Árverezni szán lékozók tartoznak az in-
gatlanok becsárának 10°/o-át készpénzben vagy 
az 1881. évi LX. t -ez. 42. §-ában jelzett ár-
folyammal  számított, és az 1381. évi november 
W 1-én 3333. szám alatt kelt m. kir. igazság-
ügyminiszteri rendelet 8. g ábao kijelölt óvadék 
képes értékpapírban a kiküldött kezéhez letenni, 
avagy az 1881. LX. t. er. 170. § a értelmében 
a bánatpénznek a bíróságnál előleges elhelye-
zéséi ől kiállított szabályszerű elismervényt át-
szolgálta toi. 

A kir. törvényszék mint tlkvi batóaág 
Csíkszeredán, 1903. május hó ll-én. 

László Géza, 

kir. tvszéki bíró. Sz. 7803/903. tlkvi. 

Árverési hirdetmény kivonat. 
A csíkszeredai kir. törvényszék mint tlkvi 

hatóság közhirré teszi, bogy a csíkszeredai ta-
karékpénztár részvénytársaság végrehajtatónak 
Lukács Jánosné szül. Sánta Mária és Bálint 

Perencz csikksrczblvi lakos végrehajtást szen-
vedők elleni 208 korona tőkekövetelés és jáis-
lékai iránti végrehajtási ügyében a csíkszeredai 
kir. törvényszék területén lévő Csikkartzfalvs 
kOzaég határán fekvA  a csikkarctfalvi  80. «*. 
tjkvben A f  34. rsz. 6784. hrsz. szántón 20 
korona, 35. rsz. 6786. hrsz. szántóra 10 ko-
rona kikiáltási árban és pedig nem csak végre-
hajtást szenvedett, hsnem a Lukács Istvánné 
szül. Bíró Luczia, Lukács JAzsef,  Lukács Ju-
liánná, Lukács János és Lukács János táMii 
lajdonosok nevén álló járandóságokra is, a c-ik-
karczfalvi  2602. sz. tjkvben i f i .  rsz. 2616. 
hrsz. szántóra 10 korona kikiáltási árbsn és 
pedig nem csak végrehajtást szenvedett jog-
utódja Szentes András, haném a Lukács lit-
vánná szül. Bíró Luczis, Lukács József  és Lu 
kács Juliánná társtulajdonosok nevén álló járan-
dóságokra is s igy az ingatlanok egészére, a 
osikkarczfalvi  191. BZámu tjkvbeo A f  1. rend 
668. hrsz. belsőségre 320 korona, 2. rend 776. 
brsz. szántóra 1 korona, 4. rsz. 848. brsr. 
szántóra 7 korona, 6 rsz. 859. hrsz. szántóra 
8 korona, 6. rsz. 1138/1. hrsz. kaszálAra 17 
korona, 7. rend. 1162. hi sz. szán* éra 6 kor.io*, 
8. reuil. 1306/2. 1307/1. krsz. szántóra S kor , 
9. rsz. 1497/1. hrsz. szántóra 8 korooa, 10. 
rsz. 1497/3. hrsz. szántóra 8 korona, 11. is/. 
1537/2. hrsz. haszálóra 8 korona, 12. ISI. 
157 l/s. 1671/b. hrsz. kaszálAra és legelőre 68 
korona, 13. rsz. 3463/1. hrsz. szántóra 21 ko-
rona, 14. rsz. 3607. hrsz. szántára 6 korona, 
15. rsz. 3526. hrsz. szántóra 7 korona, 
16. „ 3612 . 8 
18. . 4637. „ kaszálAra 28 
19. „ 4984. „ „ 82 
20. „• 4838. „ szántóra 17 „ 
21. „ 4874. „ „ 12 
22. . 5676. . 6 
23. „ 5765. „ 6 
24. „ 6768. „ « 
25. . R824. . 7 
26. „ 5858. „ 9 
27. „ 6107/2. . „ 10 
28. „ 6625/2. . „ 19 
29. „ «708/1. „ 8 
30. „ 7016/2. „ . 26 
31. . 7112. „ „ 8 „ 
kikiáltási árban elrendelte éa hogy a fennebb 
megjelölt ingatlanok az 1903. augu-tztu* hó 
20-ik napján délelőtt 9 órakor esikkarczfalva 
községházánál megtartandó nyilvános árverés-
sen a megállapított kikiáltási áron alul is ela-
datni fognak. 

Árverezni szándékozók tartoznak az in-
gatlanok becsárának 10Vo-át készpénzben vagy 
az 1881. LX. t.-ez. 42. g ában jelzett árfolyam-
mal számított és az 1881. évi november hA 
1-én 3333. aiám alatt kelt m. kir. igazságügy-
miniazteri rendelet 8. g-ában kijelölt óvadék-
képes érték papirbsn a kiküldött kezéhez le-
tenni, avagy az 1881. LX. t.-cz. 170. g s ér-
telmében a bánatpénznek a bíróságnál előleges 
elhelyezéséről kiállított szsbályszerü elismervényt 
átszolgáltatni. 

A kir. törvényszék mint tlkvi hatóság. 
Csíkszeredán, 1903. juuius hő 6-án. 

Fekete Izidor, 

kir. trszókl bíró. 443-1903. 
végrb. szám. 

Árverési hirdetmény. 
Alulirt bírósági végrehajtó az 1881. évi 

LX. t.-cz. 102. g-a értelmében ezennefközhirré 
teszi, hogy a csikszenlmárloní kii. járásbíróság-
nak 1903. évi V. 376/1 számú végzése követ-
keztében Dr. Györfty  Gyula budapesti ügyvéd 
csiktumádfürdői  Potótzky Antal és neje ellen 
250 kor. s jár erejéig 1900. évi október hó 
13 án fogsnatositott  kielégítési végrehajtás ut 
Jáo l< foglalt  és 1339 kor. 20 fillére  becsült kö-
vetkező ingóságok, u. m. sertések és bútorok 
nyilvános árverésen eladatnak. 

Mely árverésnek a csikszentmártoni kir. 
járásbíróság 1903 ik évi V. 376/1 számú vég-
zése folytán  csiktusnádiürdőn alperesek lakásán 
1903. évi augusztus hó 4-ik napjának 
délelőtti 10 órája batáridőül kitüzetik és 
ahhoz a venni szándékozók oly megjegyséasel 
hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok ezen 
árverésen azl881. évi LX. t.-cz. 107. éa 108. 
g ai értelmében készpénzfizetés  mellett, a legtöb-
bet ígérőnek, szükség esetén, becsáron alul 
is elfuguak  adatni. 

Amennyiben az elárverezendő ingóságokat 
mások is le éa felülfoglaltatták  s azokra kielé 
gitési jogot nyertek volna, ezen árverés as 
1881. évi LX. t.-cz. 120 g. érteimében ezek 
javára is elrendeltetik. 

Kelt Csikszentmárton 1903. évi junius 
hó 20 ik napján. 

Zöldy Lajos, 

kir. blr. végrehajtó. Sz. 206. 

Pályázati hirdetmény. 
A Kölcsönpénztár, mint Szövetkezet-

nél Békáson 4 évi időtartamra 1400 kor. 
évi fizetéssel  javadalmazott vezérigazgató-
könyvelői állásra ezennel pályázat hirdet-
tetik. Pályázni óhajtók kötelesek be iga-



só: sjKí'tíii 

zolni, hogy n felső  kereskedelmi iskolát 
jó «ikerrel végezték H ezen téren Icellö 
gyakorlat éa jártsasággal birnak. 

2.A megválasztandó v.-igazgaló-köny-
velő köteles 1000 korona bUtosílékol 
készpénzben avagy azon összeg erejéig 
elfogadható  értékpapírt, esetleg ellognd 
ható két kezest folyó  év augusztus bó 
10-ig a pénztárhoz letéleményezni, esetleg 
bemutatni. 

3.A megválaszlott v-.igazgaló könyvelő 
köteles állását a megválasztás i.»|>jától 
számítva legkésőbb 8 napok alnttclfn?lalni. 

4. Felhívjuk pályázni óhaj'ókat, 
hogy fent  említett képesitésökrő: szóló 
okmányokkal felszerelt  kérvényüket f. 
év Jnllna hó 28 ÍR alulirott ign-gató-
sághoz nyujtsák be, végül megjegyezte-
tik, hogy a pályázók közül előnyben 
részesülnek azok, kik n magyar nyelven 
kivlll a román nyelvet szóban és Írásban 
birják. 

Gyergyóbékás, 1903. évi julius 1«. 

Az igazgatóság. 
Sz. 786—903. kj. 

Hirdetmény. 
Alólirott községi elöljáróság részéről 

közhiré tétetik, hogy Csikdánfalva  község 
határában bitangságban talált 1 drb. há-
rom éves pej kancza, jobb füle  hasilott, 
homlokán lélcsillag, jobb első és hátsó 
lábán a csiklajábau fehérség  folyó  hó 
26-án d. u. 3 órakor Csikdánlalva 
község hivatalos házánál nyilvános ár-
verésen eladatik. 

A községi Elöljáróság 
Csikdánlalván, 1903. évi jul. 4-úi. 

Árpa L&jos, Ambrus Péter, 
k j / . i V l , i r ó . 

Sz. 7 7 5 - 9 0 3 . 

n i j . 

Pályázati hirdetméy. 
A magánjavak kezelésére vonnlkozó 

alapszabály VI. és XIV. §-ai alapján » 
havasi javak s a lóbeszerzési alap Iolyó 
évi tisztajövedelméből kiosztható ösztön-
dijak és segély pénzek elnyerésére ezennel 
pályázatot hirdetek. 

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

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

I>) a középipar tanodai tnnlolynmot 
hallgató növendékek részére a havasi ja-
vak jövedelme terhére 400 koronában 
rendszeresített egy ösztöndíjra. 

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

d) a gyergyóalfalvi  állami népiskol i 
növendékei részére a havasi jnvak jöve-
delme terhére egyenkint 100 koronában 
rendszeresített 7 ösztöndíjra és 

e) a gyergyószentmiklósi polgári is 
kola növendékei részére a havasi javak 
jövedelme terhére egyenkint 100 koroná-
ban rendszeresített 2 ösztöndíjra. 

Pályázatot hirdetek továbbá a havasi 
javak jövedelméből felosztható  8000 korona 
segélypénzre, mely 200—400 koronáig 
terjedhető részletekben az erdészeti, bá-
nyászati, gazdászati, műegyetemi, raüipari 
vagy művészeti, jogi, orvosi és cölcsészeti 
felsőbb  tanfolyamot  hallgató növendékek 
között segélyképpen osztatik ki. 

Pályázatot hirdetek végül a lóbeszer-
zés alapból felosztható  1500 kor. segély-
pényre is mely 60—200 koronáig terjed-
hető összegekben, a gimnáziumokat, reál-, 
ipariskolákat, tanitóképezdét, továbbá az 
erdészeti, bányászati, gazdászati, műegye-
temi, müipari, valamint a jogi, orvosi és 
bölcsészeti tanfolyamokat  szorgalmasan 
hallgató és kellő előmenetelt tanusitó ta-
nulók között segélyképpen osztatik ki. 

A lóbeszerzési alapból csakis Csik-
megyei huszár családok fiuágon  való fia 
leszármazói részére adható segélyképpen 

azért kik ezen alapból kívánnak aegélyben 
részesülni kérésükhöz leszármazási, előme-
neteli és vagyoni bizonyítványt tartoznak 
csatolni, azok pedig, kik a havasi javak 
jövedelme terhére rendszeresített ösztön-
díjak valamelyikét kívánják elnyerni vagy 
pedig ezen alapból kívánnak segélyben 
részesülni; kérésükhöz előmeneteli és va-
gyoni bizonyítványt tartoznak csatolni s 
e mellett igazolni kötelesek, hogy a jelen-
legi csikvármegyében született székely-
szármozásu és e megyében illetékességgel 
biró apák gyermekei. 

Felhívom mindazokat kik a felsorolt 
ösztöndíjak valamelyikét elnyerni óhajt-
ják vagy pedig segélyben kívánnak ré-
szesülni, hogy ez iránti folyamodványai-
kat a fentiek  szerint felszerelve  hozzám 
folyó  évi julius hó utolsó napjáig annális 
inkább adjákbe mert a később érkezői 
folyamodványokat  hivatalból fogom  vísz-
szu utasítani 

Csikvármegye magánjavai igazgató 
tanácsának elnöke. 

Csíkszereda, 1903. évi julius hó -9. 
Becze Antal, 

alispán. 
2--2 igazgató tanács clnük. 

A Kriviny János és nejé tulajdonát 
képező tusnádi villa, mely Tusnádfürdő 
legszebb hblyen fekszik  folyó  évijullUB 
hó 20-án a csikszcntmártoni kir. járás-
bíróság-, mint telekkönyvi hatóság hivata-
los helyiségében megtartandó bírói árve-
résen eladatni fognak. 

Bánatpénz 1200 korona. 
Közelebbi felvilágosításokkal  mindig 

készséggel szolgál. 
Dr. Köpf  János, 

ügyvéd. 
A r . d m e j t j * Ib. l l D p v i ' . l i ' 

Bérbeadási hirdetmény. 
Á néhai Ualási Lajos jogutódainak 

tulnjdonát képező csikmegyei kászoni für-
dőtelep és bnrvizforrások  fele  részben 
tulajdonosai Bnlási József,  Borbála és 
Ilona érkörtvélyesi, illetve budapcBti lako-
sok 1904. január ltől megállapodás 
szerinti időig bérbe adják mindama jogo-
kat, a melyek 6ket. mint nevezett telep 
és források  felerészben  tulajdonosait meg-
illetik. 

Dérbe venni szándékozók kérettük 
1003. október l-ig, 

Balási József 
földbirtokos  Érkörtvélyes (Szath-
már megye) czimre irni. 2-n 

használható főzésnél,  «ütésnél, vaj, Ind-
zsir, disznózsír helyett. A kókusz-zsir tel-
jesen szagtalan, szapora, soká tart haló, 
kellemes, könnyen emészthető, ezukor és 
gyomorbajosoknak is a|ánlható. Öt kilós 
postadoboz után vétellel, bérmentve bárhová 

8 k o r o n a . 
Megrendelési czim: 

K L K I 9 Í B E G I I T A , 
T0L08VA. 

Sz. 206. 
M E G H Í V Ó . 

A Kölcsönpénztár, mint Szövetkezet Békáson 

1903. év julius hó 30-án d. e. 9 órától kezdve, saját hivatalos helyiségében 

tart, melyre a tagok tisztelettel meghívatnak 

l í i g y i t i c s t t i 
1. A jegyzőkönyv hitelesítésére bizottság kijelölése. 
2. Vezérigazgató-könyvelői állásnak választás utján való betöltesc. 
3. A leköszönt s addig netán még leköszönendő igazgatósági avagy felügyelő 

bizottsági tagok választása. 
4. A módosított alapszabályok 26. és 40. § és nz azokkal kapcsolatos § ok 

módosítása. 
5. A csíkszeredai kir. Törvényszék, mint kereskedelmi bíróságnak folyó  év 

június hó 24-én kelt 4292. szám alatt nz idei május hó 20-án tartott rendkívüli 
közgyűlésről felvett  jegyzőkönyvre adott végzésnek felolvasása  és annak értelmébeni 
eljárás. — Gyergyóbékás, 1903. julius hó lb'-án. 

Az Igazgatóság. 

Tusnádfürdön 
1903. évi augusztus 9-én d. e. |9 
Órakor a fUrdőigazgatósági  irodában 
nyilvános árverés utján 1904, 1905. és 
1906. évre bérbe adatnak : 

1. Gyógy csarnok vendéglő, kávéház 
kikiáltási ár 5010 kor. 

2. Az erdei ezukrázdn kikiáltási ár 
510 kor. 

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

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

315 kor. 
6. Játékhelyek : 2 Lawn-Tennis, 1 

Croquetfe,  2 Tekepálya 360 kor 
7. Gyógycsarnok fedett  sétányán .1 

bazár helyiség 200 kor. 
H. Gyógycsarnok fedeti  sélányáu & 

bazár helyiség 300 kor. 
!9. Gyógycsarnok fedclt  sétányán 1 

ba/ár helyiség 500 kor. 
írásbeli ajánlatok n fürdőigazgaló-

ságlioz Tusnádfilrdőre  czimzendők, az ár-
verési feltételek  Tusn.'idíilrdőn az igazga-
tósági irodában megtekinthetők. 

•'1 A fürdöigazgatóság. 

Tisztelettel tudatom ugy a kereskedő urakkal, mint a nagyérdemű 
fogyasztó  közönséggel, hogy N a g y b o r o s n y t n . (Háromszék 

megye) a legrégibb természetes eczet8zesz gyáros vagyok. Ezen 
téren szerzett gazdag tapasztalatain, és sok éven keresztül szorgalmas 
tanulmányozásaim által azon kedvező helyzetbe jutottam, hogy az eczet 
gyártás terén a legkitUnóbb és páratlan természetes cczetszeszt ter-
melek, még pedig minden idegen országbeli egészségtelen eszencziák és 
savak kizárásával. Gyári berendezésem a legmodernebb és igy teljesen 
feleslegessé  vált a jelzett' ülepen: és egészségtelen Savak használata, ezért 
teljes felelősségem  mellett ajánlom honi gyártmányomat és hogy min-
denkit meggy őződtetthessek gyártmányaim szolidsága és kiváló jóságáról, 
hajlandó vagyok saját kölcsön hordóimba 50—60 literig próba mintát 
bármely állomásra szállítani. 

A n. é. kereskedő urak csak a közjó és saját jól felfogott  érde-
küknek tesznek szolgálatot akkor, ha '-az én természetes eczet-
SZeSZem bevezetik és forgalomba  hozzák. Már a próba rendelésnél ia 
bárki meggyőződhetik arról, hogy ugy ár, mint minőség tekintetében 
versenyképes vagyok. Foktartalom 10—12°/0. 

A n. é. fogyasztó  közönség és az igen tisztelt kereskedő urak ha-
zafias  támogatását kérve, vagyok 

kiváló tisztelettel 
S U r g B n y c z i m : Bóth Nagyborosnyó. 
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E O T H V 1 K T O E , természetes eczetazesz gyáros. 

Nagyboroanyon, (Háromszék megye.) 
Felette fontos 

minden meifigaidára,  marhatulajdonosra, Juh és sertéstenyésztőn és 
dára nézve I 

klaţşz-

Sz. 975—903. 

Pályázati hirdetmény. 
Csikszentmárton köziégbtn üresedéi-

ben lévő szülésznői állásra pályázat 
hirdettetik. 

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

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

Csikszentmárton, 1903. julius hó 6. 

,Mi  képen  hizlalom  fel  gyorsan sertéseimet  ?" „Mi  által  lesz  marhám gyor-
sa n piaczképes?'  ,Mivel  gjorsithatom  az ökörhizlalást?'  „Mi által  érhetem 
el  teheneimnél  és  kecskéimnél  a tejhozam javítását  és  gyarapítását  ?* ,Ui 
által  gyorsítom  növendék  marháim felnövésétMit  alkalmazzak,  hogy jószá-

gom egészséges  legyen  ? 
Adjon lovainak, teheneinek és ökreinek etetéskint és darabonkint a takarmány kö'é 
vegyítve 2 gyenge evőkanállal, szopUtés állaloknsk 2 teli evőkanállal, növendék mar-
kának, sertéseknek, .julioknak és kecskéknek 1 teli evíkannállnl, malactoknak és bárá-
nyoknak egyes etetésnél 1 teli kávéskanállal QÚ1 itWgjitTí 1 rtUM UUraiinjU) « j''l bevált 

tőrvényesen védpt t 

Regensburgi „ É T Y Á G Y « (Fresslnst) 
Epyedül valódi csak a 
„Praijjtitr" 

védjcgygyel 

t a J s a x n a á a . y f i l e z e r t x S l . Egy régi kipróbált gyógyszerészi előirts szerint jótállás mellett tisztán es egyedQl  valódian készítve állatorvosi vezetés alatt 
a - J o s 

Booskor Félix, 
k . b l r ú . 

H -3 
Csiszár Károly, 

k- jegyz". 
2 - 2 0 

e i s e 
. — vegyi gyárában, — 

SZÁSZSEBESEN (MatyaromáD és BIGEHSBÜBGBAN (Büjoro®? 
(Kér— Jél figyelni  a ciégre és védjegyre.) 

Nyomatott Csíkszeredában, Svobd Testvérek könyvnyomdájában 




