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A kiegyezési válság. 
Midőn Magyarország és Ausztria 

között az 1867-diki alapou kötött egyes-
ség utóbbi tiz éves cziklusa lejáró fél-
ben volt s a kiegyezési törvények meg-
újítására az alkudozások megkezdettek, 
mind sQrDbben kezdett jelszóképp fel-
hangzani, hogy A két állam közötti gaz-
dasági szövetség közösségének meg-
szüntetése Magyarország és Ausztria 
nagy hatalmi állását végpusztulással fe-
nyegeti. Ez a jelszó, mely mind a mai 
napig makacsul tartja magát, épen ka-
póra jött a Lajthán-tuli szomszédoknak, 
kik e hangzatos szálló igébe kapasz-
kodva, vehemensen ellenezték Magyar-
ország minden méltányos kívánságát s 
igyekeztek meggátolni és megakadá-
lyozni még a legcsekélyebb előnyt is, 
mely a gazdasági szövetség megújítá-
sánál Magyarország részére juthatott 
volna, meglévén győződve, hogy a ki-
egyezésnek bármi áron is létre kell jönni, 
mert hiszen e nélkül a nagy hatalmi 
állás, miként a füst  és pára elenyészik, 
semmivé lesz. 

így kezdődött azon valóban áldat-
lan harcz, mely annyi zavarnak és el-
keseredett küzdelemnek lett okozója 
mind a két állam politikai életében s 
mely a kiegyezés létrejöttét immár ne-
gyedik éve, hogy elodázza, mind a két 
állam közgazdaságának és anyagi eló-
haladásának véghetetlen kárára. 

A két állam közötti ellentétek az 

A „CSÍKI LAPOK" TÁRCÁJA, 
I.  Ferencz  József. 

— Az 1667. évi koronázás emlékére, 

írta; Kopaoa Gergely. 

Ünnepet  ül ma Magyarország  népe, 
Az őröm,  a hála diadalmas  napját, 

Mit  alig sejténk  — » a mire ugy vágyánk 
Megildta  az ég a magyarok  'királyát. 

Három  nagy luatrum röpült  át fölötte, 
A vihar szivébe sokszor  belemarkolt. 

De az Isten,  a királyok  rezére 
Fájó  keblére  mindig  enyhet nyújtott. 

Végtelenül  nagy az Ur  Isten  hatalma, 
A szenvedés  itt is fel  van magasztalva. 

Mennyiküzdés  ! — Mennyi  remény, — töp-
[rengés...  — 

Az éveknek  mennyi vészteljes  zúgása. 
Az öröm, a bánat, — népe boldogsága, 

Fenkölt  nagy szellemét  hányszor által-
Ijárta. 

Ha  leszállt  az est... hanyugratért  a vándor 
Az éj, ha csendesen  szőtte  sátorát 

A kora  hajnal sokszor  ébren látta 
ót a „bdeset"  a magyarok  királyát. 

Oh mert a munka az élet  legszebb dija, 
Országok  jövöje ide  van beírva. 

A székes-főváros  ... százados  munkák, 
Bit és boa szerelem — s Szeged  újulása. 

Királyi  vér, jog, alkotmány  és béke, 
Mind  a mi királyunk  örök  alkotása. 

Az örök  nem vész, a nemzet megmarad 

csaknem váratlanul mé^ 
jobban kiélesedtek, minek folytán  ismét 
oly válságos helyzet állott be, melynek 
következményei egészen kiszámíthat-
lanok. 

A ki a kiegyezési mozgalmat figye-
lemmel kisérte, az tudja, hogy beható 
és hosszas tárgyalások alapján, melye-
ken mind a két fél  jogos érdekeit és 
kívánságait igyekeztek a lehetőség sze-
rint összeegyeztetni, megszerkesztették 
a kiegyezési javaslatokat, melyeket a 
kormányok még a mult év ápril havá-
ban beterjesztettek törvényhozásaik elé. 
A beterjesztett javaslatokban a magyar 
fél  részére nyert előnyök röviden a 
következőkben sorolhatók föl: 

A közös vámterület megmarad 
ugyan, de Magyarországnak azon több 
milliót kivető károsodása, mely egyfelől 
abból származott, hogy az Ausztriából 
behozott és itt nálunk elfogyasztott  ezu-
kor, sör és szesz után a gyárosoktól 
beszedett fogyasztási  adó az osztrák 
kincstárba folyt,  másfelől  pedig onnan 
eredt, hogy a fizetett  kiviteli jutalmak-
nál a magyar kincstár terhére nagyobb 
összeg esett, mint a mennyi azt jogosan 
illette, megszUntettetik. 

A közös bank a javaslatok szerint 
megmaradna ugyan, de uj szervezetében 
érvényre jutna mind a két állam teljes 
egyenjogúsága. Emelkednék a két állam 
részesedése a bank tiszta nyereségében 
s az így származó haszon, nem a kvóta 
arányában osztatnék fel  mint az ezelőtt 

Az eszme győz  és hosszú századon  át, 
Mint  Mátyásról  főnmaradt  az „If/tixmíff": 

Ugy  őrzi  az idő  nagy neve munkáját, 
Mert  a mi trónunk  fénye,  országunk  éke, 
Királyunk  jóléte,  nemzetünk  reménye. 

Örömtűz!  hát lobogj  a hon határán, 
Viharzószé/,  hol elfut  habja a Dunának 

Ma  minden  szívben  gyűlt  az őröm  lángja: 
Vidd  ezt az örömet a mi királyunknak 

Mondjad:  bu ne bántsa az őszülő  fürtöt. 
Vigasztalódjék,  hisz nincs: „uilnilen-

[nek  réffr" 
Csend  esten az alvó pásztor tüzeknél 

Mindig  vele viraszt az ö nxekelf/  néjn'1 
A hű székely  népnek mai szent imája: 
Hogy  éljen soká a mttffi/arok  királyn  ! ! 

A mennykőcsapások hatásai. 
— Csató János tanár naplójából. — 

1894. év augusztus 10-én délután '/<'2 
órakor kevés csapadékkal, de annál nagyobb 
villamos feszültséggel  vihar dlihöngött Csík-
Somlyó fölött.  A villámlás csaknem egymást 
követte, olyannyira, hogy 12 perezre 28 vil-
lámlás esett. Mennykő csapások többször for-
dultak elé, melyek közül kettőt még aznap 
meg is vizsgáltam. 

Az első hely hová leghamarabb érkeztem, 
egy szerencsétlen pásztor rögtön bekövetkező 
halálának szinhelye volt. Ez a hely a Nagy-
Blikk fejből  eredő Somlyó-pataknak jobb part-
ján, a Nagy-Somlyó éjszakkeleti lábánál egy 
8 m. magas csöröge fűzfa  alatt vala, mely 
magasságával a völgyben lévő fUzfa-féle  nö-
vények közül jóval kimagaslik. A mennykő 

történt, hanem azon arányban, mely a. 
banknak a két állam területén elért 
nyereségének megfelel,  a mi hazánk 
területén jóval túlhaladja a kvóta arányt. 

A valutakérdés rendezésére vonat-
kozó intézkedések szintén igen fontosak, 
a mennyiben ezek által biztosítva lenne 
az arany forgalom  lehetősége, a mi kü-
löuösen hazánkra nézve kiváló fontos-
ságu, mert ez által felszabadulna  a bécsi 
pénzpiacz túlságos befolyásától,  s meg-
nyílna előtte az európai nagyobb pénz-
piaczokkal való szorosabb összeköttetés 
lehetősége. Ez eléretnék, mert a javas-
latok szerint Ausztria kötelezve lenne 
az úgynevezett sóbánya-jegyeket, vagy 
az ezek fejében  kibocsátottállamjegyeket 
teljesen kivonni a forgalomból,  továbbá 
a közös bevonás alá eső 112 millió forin-
tot tevő államjegyet szintén kivennének 
a forgalomból  s végül a jelenleg 76 
millió forintot  kitevő osztrák államadós-
ságot rendeznék. 

Igen lényeges része a javaslatok-
nak az is, hogy a magyar kormány ra-
gaszkodott ahhoz, hogy a kvóta kérdés 
a Iánk és valutára vonatkozó megálla-
podásoktól teljesen függetlenül  oldassék 
meg s Magyarország a közös költségek 
fedezéséhez  olyan arányban járuljon, 
mely az állam jövedelmének megfelel. 
Az osztrákok azonban a bank és valuta 
kérdés rendezését és a kvóta megálla-
pítását együttesen, „junetim" követelték, 
azon félre  nem érthető szándékkal, hogy 
a fogyasztási  adóknál fenforgó  jogsére-

L'siipăa 6 m. magasságba sújtott le a fúni, 
a honnan egy hüvelyk vastagságú ágat sza-
kasztott le. Ettől kezdve a fa  kérgét 5 mm.-töl 
— 4 czm-ig fokozatosan  szélesbülve a Tóidig 
felrepesztette  Útjában azonban egy kiszáradt 
11) czm. kerületű ágnál a villamosság megosz-
lott és két részre válván, csak a fa  déli ol-
dalán lévő futás  érhette a fán  el a földet,  a 
hol bögre nagyságú gödröt vájt ki. 

A száraz ágnál megoszlott villamosság 
másik iránya a dichotomiaig lejött és ettól 
kezdve a fa  északi oldalán folytatta  útját 
20 ezentiméternyire a hol évekkel ezelőtt fej-
szével körülbelöl 4 tenyérnyi nagyságú sebet 
vágtak, melynek szélén a callus képződés 
már jó előre haladt vala, minthogy a cambium 
öv itt hiányzott, útját tovább nem tudta foly-
tatni, átugrott a földre  2Va méternyi távolságra 
a fától. 

Ezen útban állott az eső ellen védelmet 
kereső pásztor botjára támaszkodva. 

A pásztornak kalapját és öltözetét szét-
tépte, a harisnya szíjnak és a kalapon levő 
szallagnak csattját megtüzesítette, melytől az 
öltözet foszlányok  részei tüzet kaptak. Az öl-
tözetfoszlányok  körülbelöl 6 m. átmérővel bíró 
területen elvoltak szórva. A pásztor a mennykő 
lecsapás után rögtön hasra esett, kinek peri-
fériáján  a hajszál edényeiben a vér rögtön 
megalvadt és a bőrnek fényes  barna szint 
adott. Teste alatt tölcsérszerü 4 mélyedés 
képződött a patakból hajtott iszapos homok 
talajban. A tölcsérszerü mélyedések átmérője 
2 czm'-tól 5 czm.-ig váltakoztak, mélységük 
30 czm.-nyi mérhetők valának. Egyik tölcsér-
szerü mélyedésnek közepén a fa  gyökerének 

le® megszűntének rovására a kvótát 
megfelelő  módon felemeljék,  azaz, hogy 
a mit megnyerne a magyar állam az 
egyiken, azt elveszítse a másikon. 

A magyar kormány a .junctimot" 
nem fogadta  el s később azt a Thun-
minisztérium is elejtette. 

Most már a javaslatokat keresztül 
is lehetett volna vinni, az osztrák par-
lament többsége hajlandó is volt azokat 
elfogadni,  a bizottságokban változatlanul 
megszavazták, de közbejött a nyelv-
viszály miatt fejét  felütött  obstrukezió, 
mely el volt határozva a kiegyezési 
javaslatokat mindaddig megakadályozni, 
mig a németek nyelvi és nemzeti sé-
relmeit nem orvosolják. 

Ezen nehézségek megoldását czé-
lozták a két kormány között a mult 
évben, augusztus hóban létrejött meg-
állapodások, melyek a kiegyezés útjá-
ban álló elhárithatlannak látszó aka-
dályokat, ugy akarták félre  gördíteni, 
hogy a magyar parlamentben megsza-
vaztatják a kiegyezési törvényjavasla-
tokat, mint önálló intézkedést, az osztrák 
kormáuy pedig ugyanezeket a 14. sza-
kasz alapján szintén életbe lépteti. Meg-
állapodtak továbbá abban is, hogy a 
szabad forgalom  Ausztria és Magyar-
ország között mindaddig fenmaradjon, 
mig a magyar törvényhozás máskép 
nem intézkedik. Ez az ischli klauzula, 
mely B á n f  f  y t megbuktatta. 

S z é l i Kálmán lépvén a kormány 
élére, kijelentette, hogy a magyar ország-
ága húzódott keresztül, melyen a villamosság 
egyrésze elvezetődött, mit a gyökér fölött  lévő 
iszapos homok elszóródása bizonyított. A fa-
törzséhez támasztott fenyő  karóból 20 m. tá-
volságban is lehetett jókora nagyságú szüán-
kokat találni. Útjában a mennykő CBapás meg-
barnította a fa  merisztem sejtjeit. 

A második hely Csomortán községtől más-
fél  klm.-nyire fekszik.  Ezen hely humusa 
liossfeldi  rétegen fekszik.  A mennykőcsapás 
egy .nyomás főidőn"  történt A hol 1 négy-
szög méter nagyságú félméter  mélységű terü-
let össze volt zúzva, a honnan a szélrózsa 
irányában kígyózó árkok húzódtak kifelé  ketté-
osztás által folytonosan  kisebbedvén. — A leg-
hosszabb árok a 7 métert is meghaladja. Az 
árkok falai  kékes fehér  szinü anyaggal voltak 
bevonva. Az összezúzott humust felhányván, 
allatta 3 tölcsérszerü mélyedést találtam, melyek 
félméternél  mélyebbek valának; falai  annyira 
megkeményedtek, hogy csak vassal tudtam 
nagyobb mennyiségű anyagot leválasztani. Egyik 
tölcsérszerü mélyedésben frissen  eltörött követ 
találtam. 

A tölcsérek egymáshoz való hajlásai 
70—76° között váltakoztak. A mennykő lecsa-
pásakor e helyről vastag porfelleg  emelkedett 
fel  a szemtanuk állítása szerint. 

1895. év nyárán meglátogattam, néha 
Kovács Elek alesperes kézdipolyáni plébános 
urat, mely látogatást, ha körülményeim enged-
ték minden évben ismételtem, mert jó emlékű 
princzipálisom vala. Ottlétem alkalmával tör-
tént, hogy a közelgő viharos felhők  mennykő 
csapása a plébánia telektől 32 lépésnyire fekvő 
lakóházba ütött le, de nem gyújtott. As eső 
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gyQlés az ischli klauzulát sohasem fo-
gadhatja el, mert ez sértené az ország-
nak az 1867-diki törvényben biztosított 
azon jogát, hogy a vámszövetség le 
jártával a vámügyben szabadon intéz-
kedhetik. 

Széli Kálmán a dolgot ugy formu-
lázta, hogy a vámszővetség egyelőre 
fenntartandó  1903. végéig, sót ha addig 
sem sikerülne az osztrák parlamenttel 
alkotmányos uton megkötni a szövetsé-
get, a határidő kiterjesztetik 1901. 
végéig. Ennek leteltével azonban a 
vámügybeu Magyarország szabadon in-
tézkedik. 

Széli Kálmán formulája  a király 
jóváhagyását is megnyerte. 

Miután a kiegyezés létrehozásának 
ezen módozatát az osztrák kormány 
feje,  Thun gróf  is ismerte s annak ide-
jén kifogást  nem tett ellene, alapos volt 
a remény, hogy a kiegyezési javasla-
tok rövid időn keresztül vihetők lesz-
nek s mindkét állam legalább egy ideig 
egy nagy lidércz nyomástól szabadul meg. 

És ime éppen ott merülnek fel  a 
legnagyobb akadályok, a hol a megol-
dás és a bonyolult helyzetből való ki-
bontakozás legszükségesebb volna. 

Ugy látszik hogy Thun gróf  és tár-
sai, daczára annak, hogy tudják, mi-
szerint a Széli-féle  formula  megnyerte 
a király jóváhagyását; daczára annak, 
hogy tudják és látják, miszerint Magyar-
országon a legközelebb dult politikai 
zivatar egy, a pártok közmegegyezés-
sel megállapított paktum alapján csilla-
pittatott le, mely paktumban a kiegye-
zési javaslatoknak fenntebbi  elvek sze-
rint való megalkotása is bennfoglaltatik 
s mely paktum valamely pontjának nem 
teljesítése véghetlen bonyadalmakra ve-
zethet, daczára mindezeknek, Ausztria 
őszes pártjait csoportosítják Magyar-
ország ellen s a kiegyezés megvalósu-
lásának, a Széli-féle  formula  értelmé-
ben a leghevesebben ellenszegülnek azon 
elvből kiundulva, hogy nem felel  meg 
az igazságnak, ha Magyarország a vám-
szövetséget az 1904-ig biztosítja, mig 
ellenben a banközösség előnyeit 1910-ig 
akarja élvezni. Arra akarták tehát rá-

venui Széli Kálmánt, hogy egyezzék 
bele, miszerint a bankügyben a mostani 
állapot 1904 végéig fentartassék  és hogy 
a kvóta emeltessék. 

Széli azonban nem hajlandó engedni 
s a mint azt a folyó  2-án tartott ország-
gyűlésben világosan és tisztán kijelen-
tette a pártok között létre jött egyez-
séget minden körülmények között fen-
tartja s abból egy jottát sem enged. 

És ez természetes is, mert ha az 
osztrák követelések érvényre jutnának, 
itthon olyan zavavaros állapotok álla-
nának elő, a milyenből csak a legna-
gyobb erőfeszítéssel  tudtunk menekülni, 
sőt a helyzet még roszabb lenne, mert 
alig képzelhető, hogy akadjon Magyar-
országon oly államférfi,  ki a nagy fá-
radozással létrehozott kiegyezési javasla-
tok megrontása árán kormányt vállaljon s 
parlamenti többség, mely a fentemiitett 
követeléseket megszavazza. 

Halálos párbaj. 
Halálos kimenetelű párbaj folyt  le folyó 

májusi 31-én d. u. háromnegyed 6 Arakor Ko-
lozsvárt a javítóintézet mellett levő agynevezett 
Posta berekben. 

Dr. Oberschall Pál pozsonyi jogakadémiai 
tanár Oherachal Adolf  kúriai tanácselnök fia, 
agyonlőtte  Putnokjr  Domokos m.-erkedí nagy-
birtokost, Bonis István orszgy. képviselő vejét. 

Dr. Oberschall Pál, a diák-kongresszns 
alkalmával néhány nap óta Kolozsvártt időzött. 
Kedden este már elutazni akart, azonban a kir. 
ítélő tábla elnökéhez vacsorára volt hivatalos, 
s a vonatról lekésett. 

A szállodájába hazamenet betért a New-
York kávéházba és kávéházzal szomszédos ét-
teremben egy régi jó ismerősökből álló társa-
ságra talált és az asztalnál helyet foglalt. 

A társaságnak tagja volt Pntnoky Domo-
kos is, kit Oberschall nem ismert, neki bemu-
tatkozott és azntán élénk részt vettek mind-
ketten a legjobb hangulatban folyó  vidám tár-
salgásban. 

A szomszédos asztalnál egy fiatal  orvo-
sokból állott társaság mulatott, kik közül a 
pezsgő felvillanyzó.  hatása alatt az egyik fel-
állott s a barátját átölelte és megcsókolta. 

Erre Pntnoky nevetve fordalt  oda saját 
társaságához és rámutatva a szomszéd asztalra, 
nevelve igy szólt: 

„Ez az a stádium, a mikor az ember már 
kezd berágni és a férfiak  egymás közt csóko 

lóinak. Ismerem jogá«z koromból, b r r . . , . beh 
kellemetlen volt, ha valamely pályatársam meg-
csókolt. 

Erre Oberschall rögtön készen volt az él-
ezés ri poszttal: 

„Hát még a másiknak". 
Az egész társaság nevetett, a társalgás 

tovább folyt,  de ngy látszik, Pntnoky nagyon 
zokon vette nj ismerősétől a minden esetre csí-
pős megjegyzést, legalább a szomnru következ-
mények erre vallanak. 

A társaságban egy nő is volt és annak a 
jelenléte a gavallér birtokost feszélyezte  és 
visszatartotta. 

Félóra mnlva azonban a társaság elosz-
lott és csak hárman maradtak : Putnoky, Ober-
c*hall és egy vidéki főszolgabíró. 

Ekkor Pntnoky egyik versziró szerint né-
hány indnlatos kisérő szóval, másik versziró sze-
rint se szó, se beszéd, a mit sem sejtő Ober-
schall tanárt agy arczal ütötte, hogy az, az 
asztal alá bukott, s azután még egy kávés 
csészét is utáuna vágva, a fején  és arczán sn-
lyo.ian megsebesítette. 

A szomszéd asztalnál levő orvosok azon-
nal kezelés alá vették a sebesültet, a ki más-
nap reggel Fekete Nagy Béla városi tanácsos 
és dr. Tntsek Sándor ügyvéd segédeivel Put-
nokyt provokáltatta. 

Ez saját megbízottai gyanánt Bethlen 
Károly grófot  és Pntnoky József  hadnagyot, 
nnokaöcscét nevezte meg. 

Békés kiegyenlítésről természetesen szó 
sem lehetett, mivel a sértett egyénisége és tár-
sadalmi állása más, mint fegyveres  elégtétel el-
fogadását,  az ő részéről jó formán  kizárta. 

A segédek tárgyalása alkalmával a béki-
tés kísérlete megtörtént, de dr. Oberschall meg-
bízottjai kénytelenek voltak kijelenteni, hogy 
felflk  semminemű békés kiegyenlítési módot nem 
hajlandó elfogadni. 

A megállapított teltételek voltak : 
Sima, légynélkfili  pisztoly, 25 lépés távol-

ság avance nélkül, tíz másodpercz czélzási idő, 
melyen belül mindkét (él tetszés szerint lőhet: 
kétszeri golyóváltás csütörtök lövésnek számit. 

A párbajban az Oberschall lövése liomlo-
koo találta Pntnoky Domokost, a ki egyetlen 
BZÓ nélkül kiszenvedett. 

A gyilkos golyó kioltotta egy munkás, 
pnritán jellemű s minden tekintetben kifogásta-
lan és szerény magaviseletű férfin  életét, a ki' 
ben lapnnk felelős  szerkesztője régi iskola-
társál, egyik legkedvesebb barátját veszítette el. 

ömlött, este volt, melyek miatt a mennykő 
csapást csak másnap tudtam megvizsgálni. A 
mennykőcsapás a háznak egyik szöglet szarva-
zatára sújtott le. több ágra oszolván következő 
hatásokat idézte elő: a szarufa  rostjainak irá-
nyát követve lefutásában  több helyről szilán-
kokat szakasztott le, ezután a ház eszterhéja 
alá, a felakasztott  kaszára ugrott át, melynek 
hegye a falat  érintvén a mennykőcsapás útját a 
tapasz alatt lévő falon  folytatta,  a honnan az úgy-
nevezett szuvatot felpattogtatta.  A mennykőcsa-
pás egyik nagyobb része a fódélzetról  a drániczát 
lehányta és a szomszédos szegeket fel  pattogtatta. 

1898. májns 11-éu Lakatos Izra tanító-
képző intézeti tanár lakásának sütője mögött 
lévő jegenye nyárfa  magasságának kétharmad 
zészére sújtott le a mennykőcsapás, a honnan 
több részre oszolva különböző irányban a cam-
bium övön lefutó  villamos erő, — a kéreg 
vastagságához képest fokozatosan  ujjnyi szé-
lességtől kezdve arasznyiig — a fa  rythido-
máját lehántotta; törzse körül a földön  mé-
ternél nagyobb szélességben a fii  ugy nézett 
ki, mintha le lett volna taposva, gyökerénél 
pedig a humus rétegig feljáró  talajvíz a 
mennykőcsapások átal furt  tölcséreken keresz-
tül forrás  alakjában jelent meg. Elbeszélése 
szerint a mennykócsapáskor lakó szobájának 
ajtója és ablakai felnyíltak,  ezen helytói meg-
lehetős távolságban lévő fógymn.  épület ablakai-
nak több tányérja behulott, melyek a nagyon ru-
galmas levegő összesajtolásának az eredményei. 

Ezen megvizsgálásából a mennykőcsapás 
hatásai a következők: A követ eltöri, a humust 
összesznua, melyen chemiai változást idéz elő; 
a talajban tölcsérszerü mélyedéseket for.  A szá-

razfát  szilánkokra hasogatja, mely részint a nagy 
nyomásnak részint azon kevés nedvességnek az 
eredménye, mely a villám hatása alatt víz-
gőzzé változik. Élő növényekről a cambium 
övön fut  le, a merisztem sejtek életműködéseit 
chemiai változás alapján megöli a víztartalmat 
gőzzé változtatva a fák  kérgét felrepeszti  és a 
gyengébb ágakat letöri. Az öltözet a uagy villa, 
mos feszültség  következtében szét foszlik.  Az 
ember vérmozgását a periferián  rögtön meg-
állítja és megakasztja, mi bőrnek fényes  barna 
szint ad, az idegek működése megáll, mire 
föltétlenül  bekövetkezik a halál. 

Ily nagy hatásokkal szemben a természet 
védelmi felruházása  oly csekély, hogy alig jö-
het számításba. Az élettelen tárgyaknak semmi 
védelemre nincs szükségük; mert azoknak csak 
alakjuk változik, nem pedig lényegük. Ellen-
ben az élő lényeknél az élet elmultával lénye-
gük is megváltozik; mert megszűnnek azok 
lenni a mik voltak. Az élő növényeknél némi 
védelmi felszerelést  látunk a callus képződés-
ben, mely azonnal megindul és a sebet, ha 
nem akkor, ha mennykőcsapás keskeny szala-
got választ le róla vagy nem nagyon jelenté-
keny a seb. Ha a seb a fás  növényen mélyebb 
annyira, hogy a fás  rész is megsérül, akkor 
a seb szélén lévő cambium, a kéreg parechima, 
sót kisebb mértékben az élő faparechyma  és 
a bélsugár sejtek is részt vesznek a callus 
képződésben, mely szövetek parenchymatiku 
sok maradnak, sebzés nélkül soha sem kelet 
kezett volna; más esetekben az élő növények 
is elpusztulnak. — Az emberek védelme i 
bűnbánat, tisszta lelkiismerettel párosult imád 
ság és Istennek véghetetlen irgalma. 

I B O D A L O K . 

A Budapesti Napló mötárlatai. 
A maga nemében páratlan vállalkozással 

lepi meg a magyar közönséget a Budapesti Napló 
szerkesztősége. Olyan vállalkozással, amely uj 
korszakot jelent a magyar művészet és magyar 
islés fejlődésében,  s amelynek nagyságát első-
sorban a legkitűnőbb magyar művészek, mint 
Benczúr, Lotz, báró Mednyánszky azzal ösmerték 
el, hogy nagy lelkesedéssel csatlakoztak a Buda-
pesti Napló szerkesztőségéhez és szívvel-lélekkel 
támogatják nagyszabású tervét. 

A terv pedig a következő: a Budapesti 
Napló szerkesztősége az ország különböző váro-
saiban mütárlatokat rendez, amelyeken bemutatja 
egész Magyarországnak, hazánk legkitűnőbb mű-
vészeinek válogatott alkotásait. Együtt lesz 
ezeken a kiállításokon színe-java a legutóbbi 
évek művészi termelésének, tehát nem holmi vá-
sári portéka, vagy olcsón összeszedett képek, 
amiken a művészek nem tudtak túladni, ha nem 
alkotásaik legjava, amelyeket a külföldi  és a bu-
dapesti kritika mesterművekuek ösmert el. Ezek 
a müvek fogják  végigvándorolni Magyarországot, 
ezeket viszi körútjára a Budapesti Naplő. 

Nagy és mély a jelentősége enoek a vállal 
kozásnak. A magyar művészet mind ez ideig nem 
talált otthonra a magyar városokban. A magyar 
városok minden szépért lelkesülő közönségének 
pedig nem nyilt alkalma, bogy megösmorkedjék 
a gazdagon felvirult  magyar művéazet legszebb 
alkotásaival. A Budapesti Napló tehát nemzeti és 
kulturális vállalkozásra adta magát, midőn nagy 
anyagi áldozat árán, saját költségén megtestesíti 
a művészet népszerűsítésének hatalmas eszmé-
jét, soly nagyszabású terv kivitelébe fog,  a melyet 
eddig lehetetlennek tartottak. 

Tényleg lehetetlen is volt ez a hatalmas 
vállalkozás, mert hisz még a budapesti tárlatokat 
is csak nagy ügygyel-bajjal bírják összeállítani, 
holott e czélra a Képzőművészeti Társulat éven-
kint mintegy 20,000 forintot  költ. A Budapesti 
Napló szerkesztősége azonban szerencsés kézzel 
megoldotta ezt a kérdést, szövetkezvén a magyar 
művészek vezető jeleseivel, akik rögtön átlátták 
a Budapesti Napló tervének nagy nemzeti jelen-
tőségét. A Budapesti Napló a magyar művészek-
kel kötött ssersődéaében csak egy pontot hang-
súlyozott, azt, hogy a kiállítás legalább is olyan 
színvonalon álljon, mint bármely budapesti műtár-

lat, a művének pedig a magok részéről szigora 
bírálóbizottságot állítottak őasze, mely a művek-
nek csak legjavát engedi ki állítani. Ugy a Buda-
pesti Naplónak, mint a magyar művészeknek ép-
pen az a czélja, hogy a magyar városok közön-
sége ne holmi gyári munkával ömnerkedjék meg, 
hanem a művészi ihlettség legszebb alkotásaival, 
mert csak ezek értékesek, csak ezek hoznak 
hasznot a magyar nemzeti kultúrának. 

Az a lelkes gárda, amely a Budapesti Nap-
lóval e ozélra szövetkezett, tagjai sorában biija 
a legkitűnőbb magyar művészeket. A Budapesti 
Napló műtárlatain részt vesznek a többi közt: 

Ábrányi Lajos, Adler Mór, Basch Gyula, 
Benczúr Gynla, Bihari Sándor, Bosznay István, 
Both Menyhért, Brodszky Sándor, Braek Miska, 
Bruok Lajos, Fényes Adolf,  Ferenozy Károly, 
Qrünwald Imre, QrAsz Béla, Haraszti József,  He-
gedűs László, Innooent Ferenci, Jantyik Mátyás, 
Kacziányi Ödön, Kallós Ede, Kann Gyula, Kar-
lovszky Bertalan, Karvaly József,  Kernatook Károly, 
Kimnach László, Klaber Gyula, Knopp Imre, 
Koszkol Jenő, Koazta József,  László Fiilöp, Liget. 
Miklós, Lotz Károly, Márk Lajos, Markup Bélai 
Mannlieimer QuaitAv, Mednyáoaaky Lásalé br. Mi-
halik Dániel, Munkácsy Mihály, Neogrády Antal, 
Olgyay Fereocz, Pállya Celesstin, Papp Sándor, 
Radnai Béla, Réti István, Róna József,  Spányik 
Kornél, Stetka Gyula, Stróbl Alajos, Szenes Fülöp. 
SzlányiLajos, Tahi Antal, Teles Ede, Telepy Károly 
Thein Miksa, Tolnay Altos Tölgvessy Artúr. Tor-
nai Gyula, Tull Ödöu, Ujváry Ignáoz, Vajda Zsig-
mond, Weínberger Márk, Zala György. 

Csupa kitűnőségei a magyar művészvilágunk, 
akik viszont alkotásaik javarészével vessaek4észt 
a Budapesti Napló műtárlatain. 

A Budapesti Napló ezeket a tárlatokat sorra 
rendezi Magyarország városaiban. Egy-egy tárlat 
a helyi viszonyokhoz képeBt 2—3 hétig lesz a 
közönség rendelkezésére. A magyar városok mű-
velt és hazafias  publikuma bizonyára nagy lel-
kesedéssel fogadja  a Budapesti Naplónak e hatal-
mas, hazafias,  kulturális vállalkozását, amely a 
művészet aranyfonalával  köti özsze a magyar 
művelődés szétszórt góczpontjait 

A művészek óriás lelkesedéssel dolgoznak 
máris, az első kiállítás anyagának rendezésén. 
Velük fáradozik  a Budapesti Napló buzgó szer-
kesztősége, hogy olyan kiálitás jusson a magyar 
városoknak, amely még a külföld  nagy központ-
jaiban is méltó lelkesedést keltene. 

Görögország nagy misz t ikusá ró l , 
Pythagorásról kaptunk egy kis füzetet.  A jól irt 
sorok elénk varázsolják az ó-kor nagy filozó-
fusát,  a mint hófehér  palástjában, koszorús fejjel 
járkált az agorán, jelképes beszédben oktatva 
mindenkit, a ki tőle taoácsot kért, a ki tőle ta-
nulni akart. Bölcseletének van bizonyos keleti 
jellemvonása. Sokat foglalkozott  a lélekvándorlás 
keleties tanával; aszkesiást, tisztaságot követelt 
híveitől, kedvelte az avatásokat, a titkos, jelképes 
szertartásokat. Bölcsészetét szinte vallássá avatta, 
s vannak irók, kik a pythagorensok „sectá'-ját 
valóságos titkos gyülekezetnek tartják. A miszti-
czismust párosította as ión bölcséBzettudománynyal. 
Szerinte szám minden létezőnek a lényege. S 
még az erkölcstani ellentéteket is számviszonvokra 
vezette vissza, Ö hirdette először, hogy a föld 
gömbalaku, hogy melegét örökkönégó középponti 
tűztől kapja. A csillagok forgása  rithmikus zené. 
vei jár, ez a szférák  hármoniája. Közönségesen 
ezt nem hallani, épen azért, mert mindig hallani. 
A kis füzet,  a Nagy Képes Világtörténet 28 ik 
füzete,  a második kötet 4-ik füzete,  Gyomlay 
Gynla irta. Az egész munka — Marozali Henrik 
szerkesztésében — 12 kötetet teszen; egy kötet 
ára diszkötésbsn 8 frt.  Részletfizetésre  is kap-
ható ; füzetenként  is a kiadóknál (Révai Testvé-
rek írod. Int. Részvénytársaság, Bpest, VIII., Üllői 
ut 18.) s bármely hazai könyvkereskedésben. Egy 
fűzet  ára 30 kr- Minden héten egy fűzet  jele-
nik meg. 

T A K t G T . 
Taní tói gyűlés.*) 

A csikmegyei általános tanító-egyesület 
csíki kőre tavaszi rendes gyűlését t. évi május 
hó 13-án Csik-Vacsáreaín a községi iskolánál 
tartotta meg. 

A kör tagjai a tanulókkal együtt izent-
misét hallgatván, a községi iskola termébe gyü-
lekeztek, hol Dobos Dénes helybeli tanító gya-
korlati tanítást tartott as L és V. osztályban 
a számtanból. 

A gyakorlati tanítás bevégzése i l i n La-
katos Mihály elnöknek a nála megszokott hév-
vel és lelkesedéssel elmondott megnyitó beszédét 
a gyűlés egész terjedelmében jegyzőkönyvre vé-
tetni és valamelyik lapban közzététetni határozta. 

A tárgysorozaton klvfil  előadott elnöki be-
jelentéseket meghallgatva, a Bolt gyülésjegyző-
kőnyve hitelesíttetik. 

Olvastatott a róm. kath. tani tó-egyesület 
felesiki  fiókkörének  átirata, mely szerint néhai 
Földes József  tanitó-képezdei igazgatólük sír-
jához egy emlékjel felállítását  elhatározván tá-
mogatásra hivja fel  körünket. 

Tagok az aláírásra oly fonnia  kéretnek 
fel,  hogy az általak felajánlott  tetszés szerinti 
összeget folyó  évi november hóig a pénztánok 
kezéhez fizessék  be. 

(* Mult számunkra kéaőn érkezett Szezk. 
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A gyergyói körnek a „Tanítók Háza" Agyé-
ben hosott éa a csíki körnek megküldött hat* 
rozati javaslata kiadatott egy bizottságnak azon 
otaaitáaml, hogy véleményes ellentéssel terjeszsze 
a közgyűlés elébe. 

Az alapszabályokhoz készített ügyrend ez-
által nea tárgyaltatott, hanem a fenti  bi-
zottság atasittatott, hogy a gyergyói körtói át-
kéreodö hason munkálat tal Összehasonlítva az 
egyöntetű»ég kedvéért a kettőt lehetőleg hozza 
összhangba a nyújtsa be az állandó választ-
mánynak. 

Csibertics Imre a pedagógiai büntetésekről 
adott elő vitatételt, melyhez többen szólottak 
hoszá s a gyűlés batározrtilag kimondotta, hogy 
a népiskolában a lelki büntetés mellett a testi 
büntetés is szükséges, melynél a tanító a leg-
nagyobb óvatosság és körültekintéssel járjon el; 
a javitbatlan gyermek kizárásában azonban az 
iskolaszék döntsön. 

Egyszersmind alőadó felkéretett,  hogy a 
jövő gyűlésen hozzon tel konkrét eseteket s 
azok felett  indítson vitát 

Lakatos Mihályné PauliniJKároly Abczé* és 
olvasókönyvét ismertette, melyért a kör köszö-
netet mondott a a bírálatot a pestmegyei tanító-
egyesülettel közölni határozta. 

Székely Károly az önképzőköri gyűlésiek 
czéljáról tartott felolvasást,  melyért a gyűlés 
elismerését nyilvánítván, a munkát jegyzőkönyv-
höz csatolja s felolvasót  felkéri,  hogy az ön-
képzőkörökről a jövő gyűlésre dolgozzon ki 
egy módozatot. 

A gyakorlati tanítás megbiráltatván, a tett 
észrevételek figyelembe  ajánlása mellett teljesen 
sikerfilmek  mondatott ki. 

Azotán egy bizoUság küldetett ki oly czél-
ból, hogy a tanterv revízióra vonatkozólag ké 
szitsen véleményes javaslatot, s adja be a/, ál-
landó válaszmányhoz. 

A „Magyarországi Tanitók Országos Bi-
zolUágá-unak „Hivatalos Értesítője" sz egye-
sület részére megrendeltetni határoztatott, Barna 
Jónásnak „A Szabadságharca Hösregéi* czimfl 
mnnkája pedig az iskolaszékek, gondnokságok 
éa tani tó-testületeknek tannlók jutalmazására 
ajánltatván, tudomásai vétetett. 

Az igazolások elintézése ntán a jövő gyű-
lés helyéül kijelöltetett Csik-Szentmiklós, s ezzel 
elnök a higgadt és komoly tanácskozásért kö-
szönetet mondott és a gyűlést bezárta. 

Csik-Delne. 1899. május 20. 
László Péter, 

jegyzi'.. 

Szere dai élet. 
EgyCöl-máaróL 

FelftLém  hirtelenében a szótárt, hogy uzokról 
az apró-cseprő kicsi lányokról Írjuk, a kik szombat 
este oly csókolni valóan ugrándoztak a polgári le-
ányiskola rögtönözött színpadán. Mert bizony-bizony 
szótár sem elegendő annak a sok jelzőnek a befoga-
dására, melyeket reájok halmozhatnánk, ha minde-
niket külön-külön akarnánk felemlíteni.  Egész nyu-
godton lehetne kritizálni. A legszigorúbb bírálat sem 
üthetne ki hátrányukra. Annyi bizonyos, hogy több 
élvezetet kaptunk benne, mint a boldogult színtársu-
lat ösazes előadásaiban együttvéve. Pedig én nem 
vagyok sem papa, annál kevésbé mutna. Most már 
aztán elképzelhetjük azok mily boldogok voltak, mi-
kor kisded csemetéiket pergő nyelvvel hallották el-
mondani minden legcsekélyebb fennakadás  nélkül 
szerepeiket s kedvesen énekelni : 

Hétfő  s Szerda közt Kedd 
Csütörtök és Péntek, 
Szombat vége a hétnek. 
Munkások pihenjetek ! 

Mindjárt mikor felrepült  a függöny  „A Nővé-
rekben*1, br. Barkóczy egy felvonásos  gyennekszin-
mflvében,  megragadta a publikumot az a jól betanult, 
természetes, könnyed játék, melylyel T. Nagy Ml-
czikc, Vlzoly Anna, Málnásy Erzsike, Nagy 8. Ma-
riska, Mihály Juliska s fiiró  Erzsi egyes szerepeiket 
bemutatták. Oly gyorsan s szépen peregett le a da-
rab, mintha nem is iskolás kis lányokkal, hanem 
hivatásos színészekkel állottunk volna szemközt. 

Ezután következett: „Mit adnak a törpék" 
czlmO rege, Riszner Józsefné  átdolgozásában. E bájos 
kis rege egyetlen női szerepében Sprencz Ulzeíla, 
nemcsak játékával, de szép énekével Is, a férfi-
szerepekben Shnó Ilona, Bohacsek Erzsi, Veress 
Anna és Sándor .Margit ragadták sokszor tapsokra a 
közönséget. S hit még a törpék ' Ez a kis, a földből 
alig kinőtt gyermekhad! Micsoda pattogó hangon 
támadtak i i a halandóra, kit jó vagy rossz sorsa 
közéjök vezérelt, a. kicsiny Dapsy Amyka, ineg Szo-
kolay Margitka s milyen kedvesen csacsogták s éne-
kelték el szerepeiket mind, mind Balázs Lili, Jer-
zaák Mariska, Kanfman  Regina, Kozma Jolánka, 
r.n^Tinft  , Károlyka és Olga, Márton Lili, Orbán 
Anikó, Pap Margit, Péter Juliska, Szebeni Eliz, Sze-
beni Margit az ő hóvirágos magas süvegeikben s 
hosszú hófehér  siakállalkban. 

Az előadás végén — hogy ugy mondjam 
zajos tüntetéssel hívta a publikum lámpák elé özv. 
Hlazner Józsefné  igazgatónőt, a ki müveit ízlésének 
s fáradhatlan  buzgalmának köszönhető c szép est 
sikere, melyaa elért erkölcsi siker mellett — tekintve 
a hallgatAftág  nagy számát — bizonyára a taploczal 
tüzkirosnltaknak la tisztességes összeget fog  juttatni. • • 

• 
8 ha mit  a szeradai életről van sző, ne feled-

kezzünk meg Chappon Károly úrról sem. így hívják 

ugyanis a vlvómcstcrt, kl Idvatva van a szeredai éle-
tet egy időre érdekessé tenni. Újságírói nyelven ugy 
mondanánk, hogy a katonai köböl épült barakk ez 
Idő szerint a szeredül fiatalság  találkozó helyi'. Ta-
nnluak vlvnl. S miért ? Hogy párbujozhassanak! Ha 
pedig páros vlaskodásokknl van tele a levegő, akkor 
a világ érdekes. S Íme meg van fejtve  az miért 
van hivatva a ml derék vlvómesterünk a szeredai 
életet érdekessé tenni. Az órák előtt a hurczias kedv 
mindig óriási. Ilyenkor hangoznék csak cl egy Ober-
schall-féle  megjegyzés, bizonyára nem egy, hanem 
két halál lenne belőle. Az órák után a kedv egy 
kissé lelohad. A láb is, meg a kar is fáradt  s egy 
pohár hideg sör többet ér a világ összes dicsőségénél. 

Szóval a lapok vczérczikkezni-k. dörgedelmes 
szózutokut eresztenek ineg u párbaj cllcu, mi pedig 
minden eshetőségre elkészülve tanulunk vívni. 

* * 

Elet, élet mindenütt. Elet Szcrcdáhun. élet a 
zsögödi fürdőn.  A hosszú kocsisor, inelv vasárnap 
délután felverte  az uti-za porát, ux omnibuszok csi-
lingelős lovaikkal egymás után szállították ki a kö-
zönséget a zsögödi fürdő-szezon  megnyitó üniinpé-
lyére, ugy hogy 4—5 óru tájban már alig-alig lehe-
tett embereket látni az utezán. Annál élénkebb volt 
a fürdő.  A felhangzó  vig muzsika, u jó bor, kedélyes 
fürdői  élet olyuu goudolatokal ébreszt az ember keb-
lében, hogy mulatni inégis csak ér vulamit. S most 
ismét több egy szórakozással és pedig kellemes szó-
rakozással. 

* . * 

Egyetemi estély. A kis- ég nagy leányok sű-
rűen kérdezgetik a Kolozsvárról s IVstrül hiizaszál-
liligózó jogászuktól : 

Mikor lesz ' 
Azok pedig büszkeségtől dagadozó kebellel 

válaszolják: 
Meglesz. Augusztus hó elején okvetlenül 

meglesz! 

K Ü L Ö N F É L É K . 
•- ű r n a p j a . A kathnlikus világ e leg 

nagyobb ünnepének itt városunkban a legszebb 
idő kedvezett a különösen ez tette lehetővé, 
hogy az ünnep külső fénye  is méltó volt annak 
magasztosságához. Az nlczát, a melyen az ün-
nepi körmenet elvonulandó volt már kora reg-
gel zöld Agakkal díszítették fel  s felépit-tték  a 
c°inos utczai oltárokat. A körmenet nagyszámn 
közönség, a honvéd tisztikar, a helybeli iskolák 
növendékeinek és tanítóinak és egy erős honvéd 
századnak részvétele mellett d. e. 10 órakor 
vette kezdetét s annak végeztével a közönség 
a helybeli rém. kath. templomot zsúfolásig 
megtöltötte. A szertartást a körmeneten, vala-
mint a templomban is P. Kopacz Pátrik fő-
gimnáziumi tanár végezte. 

— H y m e n . Csik-Bzentimrei Sáudor Izsák 
nyugalmazott körjegyző Anna nevű leáuyát e tió 
10-én vezeti oltárhoz a budapesti erzsébetvárosi 
róm. kath. templomban Valló Sándor bpesti lakós. 

— E s k ü v ő . Kiskászoni Bartba Béla, k.-szt.-
léleki községi pénztáros és jeles arczképfestő 
május 2B-én vezette oltárhoz Zsögöny Emilia, 
kézdíszentléleki r. kath. népiskolai tanítónőt. 

— Ki tün te tés . Szentkatolnai Bakk Eudre, 
vízaknai plébánost, a Ferencz József-rend  lovag-
ját, a jeles írót, gr. Majláth Gusztáv erdélyi 
püspök, az egyház és irodalom terén szerzett ér-
demei elismerésetil tiszteletbeli főrBperessé  ne-
vezte ki. 

— Ű r n a p j a Csik-Somlyón. Az Oltári 
szentség szerzésének nagy napja méltó ájtatos-
sággal ünnepeltetett meg Csik-Somlyón. Az ünnep 
napján, vagyis e hó 1-én a szentpéter-templo-
mában volt kikerüléssel egybekötött fényes  iateui 
tisztelet, hová Taplooza község nagy számú hivei 
keresztek alatt jelentek meg. A négy községből 
összesereglett népből állott és a tanintézetek ösz-
szes fiatalsága  által is iopozánssá tett körmenetet 
Bándi Vazul főgimnáziumi  igazgató vezette nagy 
segédlettel. A tágos templom nem birta magába 
fogadni  a hívek nagy számát. Vasárnap e hó 4-én 
a barátok nagy templomában ismétlődött az ur-
napi ajtatosság, melyen még nagyobb számú kö-
zönség vett részt. Itt is a körmenetet Bándi igaz-
gató vezette fényes  segédlettel. 

— Halálozás . Csik-várdotfalvi  Petres And-
rás főgimnáziumi  tanárt fájdalmasan  sújtotta édes 
anyja özvegy Petres Andrásnénak mult hó 30-án 
végelgyengülésben történt elhalálozása, kinek te-
metése nagy részvét mellett Űrnapján délután 
3 órakor volt. 

— Adakozás a madéfa lv i  emléka l ap 
j a v á r a . A nevezett czélra 1052. sz. gyűjtő-
iven Boga Lajos nr 19 forintot  küldött. Ezen 
iven adakoztak: Székely Károly főszámvevő  9 
frt,  Boga Lajoü, Székely György, Bod Péter és 
O .O. 1—1 frt;  Kottár János, Nagy József, 
Jakab Oéza, Barabás Sándor, Sz. M-, Shaucb 
Béla, Győri, Bierkey Antal, N. N., Csányi N. 
Frigyes és Beke Mihály 60—50 kr, Boga Anna 
30 krt, Bozsóki Imre 20 krt. 
összesen 19 frt  — kr. 
Az eddigi gyűjtés . 9857 frt  68 kr. 

Főösszeg: 3869 frt  68 kr. 
Azaz: HáromeBernyolosuáshatvan-

kilenoa forint  hatvannyolc» kr. 
Fogadják a nemessxivű adakozók a sun t 

Ogy nevében leghálásabb köszönetünket. 

— A vá ros i r e n d ő r k a p i t á n y n r fi-
gyelmébe. Köztndomásu, hogy a templomon 
kívüli, Odvarhelyfelé  vezető utcza egyike a leg-
látogatottabbaknak, hol a vároBÍ közönség, de 
különösen a hivatalnokok nagyrésze igen gyak-
ran szokott sétálni, azonban ezt megakadályozza 
az, hogy az „államvasutak" által az uteza mellé 
3—4 méter távolságra] épitett disznó- és tyuk-
ólok s árnyékszéken kívül az ottani pálya-
őrök még több disznó- és tyukketreczet is épí-
tettek, melyek az utcza mellékén az őrök 
lakását — a szemétdombot is hozzávéve — kö-
rülövezik s a jó levegőt dögletessé teszik. — 
Mintán a/, „államvasutak' nem voltak annyi 
figyelemmel  arra, hogy az engedély nélküli épít-
kezést, részint az építési szabályrendelet, ré-
szint pedig az egészségügyi törvény értelmében 
megakadályozza, tehát kívánatos volna, hogy a 
disznó- és tyukketreczek, melyek az őrök által 
utólagosan állíttattak, hatóságilag eltávolilassa-
nak, az „államvasutak" által építtetett ólok, 
árnyékszék és pőczegődör elébe pedig 3—4 mé-
ter magasságú deszka-kerités emeltessék, il-
letve — ha megkeresés folytán  az „államvas-
utak" ezt tenni hajlandók nem volnának — ha-
tóságilag rákényszeríttessenek, mert miután az 
ólok- s árnyékszékek ajtai ép ez ntezára nyíl-
nak, nemcsak az ottani lakóknak kellemetlen, 
de sőt az olt járó közönségnek is nem kis meg-
botránkozására van, s mi fődolog  az összes 
építkezés törvéuy- és szabály-ellenes. (Bekfll-
deletl.) 

— Szakiskolát végze t t Ujak. A m.-
vásárbelyi kereskedelmi és iparkamara tudatja, 
hogy a marosvásárhelyi áll. ipari szakiskolát 
AZ idéu 3 épület és mülakatos, 6 géplakatos, 
1 épület és butor-asztalos és 1 faragó  szakot 
végzett ifjú  lép ki és megfelelő  alkalmazást el-
fogad.  Az ifjak  17—20 évesek; a lakatosok, 
gőzkazánok és gőzgépek kezelésére is képesítve 
vannak. 

— A b u d a p e s t i m . k i r . á l l ami felső-
(épitő) ipa r i sko la (Budapest, VII. ker. Dam-
janicli-ulcza 28. sz.) igazgatósága előre értesiti 
a jövő iskolai évre az intézetbe lépni szándé 
knzó tanulókat és azok szüleit a következők-
ről : Az intézet liárom évfolyamból  áll, melyek 
sikeres elvégzése három évi gyakorlat igazolása 
mellett kűlöu vizsgálat letétele nélkül jogot ad 
a kömives, a kőfaragó,  vagy az ácsroesterség 
önálló üzásáre s az építőmesteri vizsgálatra 
való jelentkezésre. A végzeit tannlók egy éves 
önkéntesek is lehetnek. Tannlókul felvétetnek 
a 15. életévet betöltölt olyan ifjak,  a kik a 
gimnázium, reál-, vagy polgári iskola négy alsó 
osztályát sikeresen elvégezték. Azok, a kik a 
magyar nyelvből, a számtanból, a mértanból és 
a mártani rajzból mind a négy osztályban jó 
osztályzatot kaptak, felvételi  vizsgálat nélkül 
vétetnek fel,  a többieknek ezekből a tantár-
gyakból felvételi  vizsgálatot kell tenniök. Ta-
nnlókul felvétetnek  azok is, a kik az épitő-ipari 
szakiskolák első két osztályát jeles sikerrel 
végezték. A beiratkozás szeptember hó első őt 
uapján tö.'ténik. A beiratkozásnál a következő 
okmányok szükségesek: 1. Keresztlevél, vagy 
születési bizonyítvány. 2. A négy középiskolai 
osztályokról szóló bizonyítványok. 3. Hatósági 
orvos bizonyítványa. 4. Másodszori himlőoltás-
ról FZÓIÓ bizonyítvány. 5. Iparbatóságilag hite-
lesített gyakorlati bizonyítvány. A beiratásnál 
különféle  dijak czimén 18 frtnt  kell lefizetni; 
a jegyzetekre és tankönyvekre kőrűl-belől 10 
frt  szükséges. 

— Egy 1867-ben a l ap í to t t h í r n e v e s 
fővárosi  ozég t o v á b b i fennállása.  Az or-
szágszerte előnyősén ismert Benedek Gábor és 
Testvére ékszerész-czég (Budapest IV. Kossuth 
Lajos-utcza 17.) tulajdonosa ház lebontás miatt 
üzletét fel  akarta oszlatni, minthogy azonban 
ez időszerint a házat nem rombolják le, az üz-
let továbbra is megmarad és azt eddigi vezetője. 
Fekete Ignácz ur, Dobó Ernő úrral B e n e d e k 
Gábor és T e s t v é r e ü t ó d a i czég alatt foly-
tatják. Az nj tulajdonosok raktárukat a legmo-
dernabb ékszerdarabokkal njra dnsan felszerel-
ték és igy az igényeknek fokozattabb  mérték 
ben is megfelelhetnek,  Ami pedig az árakat il-
leti, mint modern emberek a „kevés haszon 
nagy forgalom"  elvét tűzték ki jelszavukul. 

— Adakosás . Az O l t á r e g y e s ü l e t 
választmánya őszinte, benső köszönetet szavaz: 
1. Hártonfly  Erzsi k-.nak, ki magánvizsgálatának 
dijából, (mivel azt a tantestület, mint kartársnk 
nővérétől el nem fogadta)  az örök lámpa főn-
tartására 10 frtot  ajándékozott. 2. Bors Ignáczné 
úrasszonynak, ki gyűjtés utján lehetővé tett, 
hogy a nagypénteken fölállított,  szent sírhoz 
egy böbarlaug utánzatot vegyünk. 3. Az e czélra 
kegyesen adakozottaknak, kiknek névsorát íme 
itt adjuk: Pausz Mikó Ilona 3 frt,  Györgyjakabné, 
N. N. Erőss Elek, N. N. Pap Domokosné, N. N. 
1—1 frt,  A ImásyZ-i-.né, Bors Ignácz, Bors Mariska 
Derzsy Jánosné, Deák Ferenczné, Kis Antalné, 
Biricz Géza, Tamás Józsefné,  itj. Lux Sándorné, 
Jakab Ödönné, Péter Gyuláné, T. Nagy Diuike, 
Fogarasy Jánosné, Orbán Jánosné, egy—egy 
koronát László Ferenczné, Szokolay Istvánná, 
Csiszár Károlyné, Szentgyörgyiné, Szászné, Tóth 
Ferenczné 40—40 krt, Petres András 30 krt, 
Lux Sándor, N. 25 — 95 krajezárt, Bors Mariska, 
ifj.  Bors Ignácz, Iucze Ignáczné, Zsigmond Fe-
renczné, Kertészné, Györfiy  B. Juliska, Mihály 
Ferenozné, özv. Barcsayné, Potoczki Péter, Dá-
vid Elekné, Kovács Ferenczné, Csedő Istvánná, 
Orbán Istvánné, Salamon Béniné, Bancx Andrásné, 
Tauber Nándorod, MárLoo Dávid, Erőss Antalné, 

Jakab Ferenczné, Dávid Lajosné, Hajnód Jó-
zsefné,  Deák Anna, Deák Matild, Derzsy János, 
90-90 krt. özv. Dávid Istvánné, Bassnly And-
rásné 16—15 krt, Bancz Térés, özv Kardm La-
josné, Fodor László, Dezső Qynláné, Kalsmár 
Albertné, Mihály Jánosné, Ilyésná.Siketné 10—10 
krajezárt. Az összeget Gavora József  budapesti 
kereskedőnek bekűldöttük. 

— Hegörü l t . Csekefalvi  Laos Istvánné 
35 éveB asszonyt, kinek 4 gyermeke van, a kö-
zelebbi napokban tírüléal rohamok lepték meg. 
A mint mult hó 18-án dagasztáshoz fogott  né-
hány pillanat múlva azon állítással, hogy „a 
paphoz megy bűneit  meggyónni'  tésstás 
kézzel és hajadon fővel  az utosára szaladt és 
csak nagy nehézséggel lehetett haza szállítani. 
Azután folyton  exáltált állapotban van, férjét, 
gyermekeit szidalmazza, azt állitván, hogy őt el-
akarják pusztítani, őrizetlen pillanatban mindig 
az ablakon akar kiugrani, magát Istennek, Jézus-
nak, a bUnök megboosátójának, látnoknak s több 
a félének  hiszi, folyton  a világvégéről, a vallás-
ról, s a bűnök bocsátásáról beszél,; majd énekel, 
tánezol, majd imádkozik és káromkodik. A 
szebeni tébolydába való szállítás engedélyezése 
iránt a belügyminiszternél lépések tétettek. 

— Nyilvános köszönet A csiksomlyói 
szentpéter-templomban felállítandó  Jézus azt. 
szive szobrának és oltárának javára ujabban a 
kővetkező kegyes adományok folytak  be: Sonn-
leitner Rezső 24 frt  68 kr, Tomkaházi Tomka 
Alajos 10 frt,  a várdotfalvl  műkedvelők 6 frt, 
Hozó Károly 5 frt,  a csomortáni Élőrózsafűzér 
1 frt  20 kr, Péter Ferencz és neje, Salló Kata, 
2 frt  20 kr, 9temmer Olivérné 1 frt,  Balla Jó-
zsef  1 frt,  özv. Csiszár Józsefné,  Baczoui Já-
nosné, özv. Orbán Jánosné, Salamon Dánielné, 
Salamon Joákim, Biró Ferenczné 50—60 krt, 
többen együtt 65 krt. Áldassék mindezért a 
Jézus szent Szive! Csik-Somlyón, 1899. VI. 3. 
Kassai Lajos. 

KIADÓ LAPTULAJDONOS: 

GYÖRGYJAKAB MÁRTON. 

HIVATALOS RÉSZ. 

Pályázati hirdetmény 
a cs. és kir.  közős  hadseregbeli  hadapród-
iskolákban  rendszeresített  s az 189911900-iki 
iskolai  év kezdetén  betöltendő  magyarállami 

és magán alapítványi  helyekre. 
(Folytatás és vége.) 

A beérkező folyamod  tányokboz mellékelt 
bizonyítványok átvizsgáltatván, felvételre  első sor-
ban azok az igényjogosult pályázók fognak  leg-
felsőbb  helyen javaslatba hozatni, a kik tanul-
mányi osztályzataik szerint legjobban vannak 
képesítve. 

A képességi fokozat  szerint első sorban ki-
jelölt pályázókon kivül, a betöltendő helyek aránya 
szerint, néhányan másod sorban is fognak  kije-
löltetni oly czélból, hogy az első helyeken kije-
lölt, de a felvételi  vizsgát ki nem állott, vagy 
testileg alkalmatlannak talált pályázók helyett pót-
lólag felvételi  vizsgára bocsáttassanak és ennek 
sikere esetében, felvétessenk. 

Miután azonban az emiitett pályázók felvétele 
biztos kilátásba nem helyezhető, a szülök gondos-
kodjanak, hogy fiaik  a felvételi  vizsgára be nem 
idéztetésttk esetében a polgári tanintézetekbe ta-
nulmányaik folytathatása  cséljából, kellő időben 
beirattassanak. Tekintettel arra, hogy a cs és 
kir. közös hadseregbeli hadapród-iakolákban a 
tanév később kezdődik mint a polgári iskolákban 
a vallás- és közoktatásügyi miniszter ur elren-
delte, hogy azon tanulók, kik a cs. éa kir. had-
apród-iskolákba leendő felvételért  folyamodtak, 
felvételök  eldóltéig, vagyis szeptember 20-ig fel-
vételi (beiratási) és tandíj fizetése  nélkül látogat-
ják a rendelkezése és veselése alatt álló közép-
iskolákban. valamint az állami és községi polgári 
fiúiskolákban  a lecskéket A vallás- éa közoktatás-
ügyi miniszter nr egyúttal felszólította  az egyházi 
főhatóságokat  is, hogy ezen kedvezményt a főha-
tóságuk alatt álló középiskolákra szintén terjess-
szék kl. 

Horvát-szlavon országokra nézve azonban 
e tekintetben a bán ur oly módon intéikedett, 
hogy a tandíjfizetés  mellett ott már beiratkozott 
azon tanulók szüleinek, kik a cs és kir. hadap-
ródiskolákba felvétettek,  a már leflietett  tandíj, 
felvételi  dij és egyéb járulékok visszafizettessenek. 

Hiányosan felszerelt,  vagy elkesve beérkező 
folyamodványok  nem fognak  figyelemre  méltattatni. 

4. A felvételi  vizsga. 
A felvételre  kijelölt pályázók az adouiányo-

zott alapítványi helyre csakis abban az esetben 
vétetnek fel,  ha a felvételi  vizsgálatot sikerrel 
kiállják, 

Mielőtt pályázók a felvételi  vizsgát letennék, 
a hadapród-iskola orvosa által megvizsgáltatnak 
s az alkalmatlanoknak találtak vizsgára nem bo-
csáttatnak. 

A felvételi  vizsga a hadapród-iakolák I. év-
folyamába  való belépésnél a következő tantár 
gyakra teljed kL 
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Német nyelv, számtan és betSazámtan, mértan, 
földraji,  történelem, terméazetrajz, természettan 
és vegytan és pedií oly terjedelemben, a mely 
ben aiot a középiskolák alaóbb osztályaiban eld 
adatnak. 

A felvételek  viisgák nyilvánosak a azokon 
a azülök (gyámok) vagy megbízottjaik ia jelen 
lehetnek, ha ezt a vizsgahelyiség tórviszonyai 
megengedik. 

A felvételi  vizsgák helyére való utazás költ-
ségeit a pályázók hozzátartozói kötelesek viaelui 

5. AB év i zsebpénz. 
A cs. éa kir. hadaprodiskolákba magyar él 

laini alapítványi helyre felvott  minden növendék, 
a magyar államkincstár által kisebb szükségleteik 
fedezésére  évi 50 fn  zsebpénzzel fog  elláttatni, 

Kelt Badspesten, 1801). évi április havában. 
.4 m. kir.  honvédelmi  miniszteriül. 

VERESS SÁNDOR dr, 
leoeitisfli  Mnos 

orvosi rendelője és fogorvosi  műterme 
Csik-Szeredában 

Nagy Ferencz dr. házában. 
Rendes orvosi tanácskozási idő naponla 
délután 2—3-ig. Fogorvosi és fogmüvészi 
rendelő idő naponta délelőtt 9—12-ig. 

A gyergyói járás főszolgabírójától. 
Sz. 2776—899. 

ki. 

Pályázati hirdetmény. 
Csikvármegye járásához tartozó 460 

lelket számláló Gy.-Várhegy és Gy.-Sala-
más községekben a körjegyzői állás Gy.-
Várhegy székhelylyel üresedésbe jövőn, 
annak betöltésére pályázatot nyitok. 

Felliivom mindazokat, kik a szóban 
lévő 400 Irt évi fizetéssel,  95 frt  utazási 
és 70 frt  irodai általánynyal, természet-
beni lakással, valamint a magán munká-
latokért szabályrendeletileg megállapított 
dijakkkal javadalmazott állást elnyerni 
óhajtják, hogy az 1883-ik év I. t.-cz. 6-ik 
§-ában előirt képzettségüket, honosságu-
kat és eddigi szolgálatukat igazoló okmá-
nyokkal felszerelt  folyamodványaikat  hoz-
zám folyó  évi junius hó 30-áig 
bezárólag adják be. 

Gyergyó-Szentmiklóson, 1899. jtinius 
lió l-én. 

Nagy Tamás, 
1 fnszulsaliirA. 

Szám 469—899. 

Pályázati hirdetmény. 
Csikvármegye kászon-alcsiki járásá-

ban, Csík-Szentkirály székhelylyel, Csató-
szeg, Szentsimon, Szentimre, Szentkirály, 
Zsögöd, Szentlélek és Mindszent községek-
ből álló s 8232 lelket számláló közegész-
ségügyi körben a körorvosi állás elhalá-
lozás folytán  üresedésbe jővén, arra újból 
pályázatot hirdetek. 

Javadalmazása: 900 frt  évi fizetés, 
melyben a lakbér is benn foglaltatik, 
továbbá ingyenes fuvar  mellett nappali 
20-, éjjt1; 30 kr látogatási dij, az orvosi 
látleletekért esetenkint 50 kr és Szent-
királyon a husszemléért megállapított 
dijak. 

Felliivom mindazokat, kik ezen ál-
lást elnyerni óhajtják, hogy ez iránti 
szabályszerűen felszerelt  s eddigi alkal-
mazásukat is feltüntető  kérvényüket hoz-
zám folyó  évi junius hó 27-ig an-
nál bizonyosabban adják be, mivel később 
beérkező pályázatok figyelembe  nem vé-
tetnek. 

A megválasztandó körorvos köteles 
a vagyontalan betegeket ingyen gyógy-
kezelni, a halottkémlést a megállapított 
dijakért Csik-Szentkirály községében vé-
gezni és kör-községeit liavonkint kétszer 
hivatalosan beutazni. 

A kászon-alcsiki járás főszolgabirája. 
Csik-Szentmárton, 1899. évi junius 

hó 2-án. 
Bartalis Ágost, 

1 - 3 ftís/.olgiiliiró. 

Sz 1212—899. 

Árverési hlrdetMén.v. 
Alulírott községi elöljáróság által köz 

hirré tétetik, miszerint a község tulajdonát 
képező erdőnek „Med-Véstelek" és 
„Nyilénk" nevű részeiből 1000 darab 
fenyőfának  nyilt árverésen leendő eladása 
a Nagyméltósága Földruivelésügyi ni. kir. 
minisztérium által engedélyeztetett. Az 
árverés Csik-Menaság község házánálf.  é v i 
junius hó 11-én d. e. 9 órakor fog 
megtartatni. Kikiáltási ár 2000 frt,  mely 
összegnek 10" » át árverezni szándékozók 
az árverés megkezdése előtt letenni tartoz-
nak. Az árverési feltételek  Csik-Menaság 
község házánál a hivatalos órák alatt meg-
kinthetők. 

Csik-Menaság 1899 május 20-án. 

Puskás Lajos, Ferencz Ignácz, 
körjegyző. fl  k. biró. 

Árverési hirdetmény. 
Borbáth Dani ügyvéd, székelykeresz-

turi lakos, mint a Péter Gyula csíkszeredai 
lakos képviselője közhírré te-szeni, hogy 
a Péter Gyulaés Péter Lajos közös telek 
könyvi tulajdonát képező csikszentkirályi 
1577. szánm telekjegyzőkönyvben 30 i -
309. helyrajzi szám alatt foglalt,  Csík-
Szentkirály községében fekvő  belső telek 
rajta lévő kőházzal és gazda sági épüle-
tekkel a csikszent-inártoni királyi járás-
bíróság, mint telekkönyvig hatóságnak 
241 —899. telekkönyvi szánni végzése foly-
tán természetben való megosztás lehetetlen-
sége miatt 1890. junius hó 19. dél-
előtt 9 órakor Csik-Szentkirály község 
házánál birói árverésen el fog  adatni. 

Árverezni szándékozók tartoznak az 
ingatlanok becsárának lOszázalékát, vagyis 
16 frtot  készpénzben, vagy óvadékképes 
értékpapírban akiküldött kezéhez letenni, 
avagy az 1881. 60. törvény-czikk 170. 
§-a'érfelmében  abánatpénznek a bíróságnál 
előleges elhelyezéséről kiállított szabály-
szerű elismcrvénytátszolgáltalni. 

Az árverési feltételek  acsikszentmártoiii 
királyi járásbíróságnál és a csikszent-
királyi község elöljáróságánál bárki által 
megtekinthetők. 

Székely-Kereszturon, 1899 május hó 
11-én. 

Borbáth Dani, 
ügyvéd. 

Értesítés. 
Van szerencsém a n. érd. közönséget 

értesíteni, hogy 

Mosó- és Yasaló-intézetemben 
(a járásbírósággal átellenben) 

a kővetkező árak mellett vállalom el: 
szennyesen 1 ing 
1 pár gallér. 
1 pár kézelő 
1 pár függöny,  csipke 
1 háló ing 
1 lábravaló 
1 pár harisnya 
1 törülköző 
1 lepedő 
női ing 
női bugyi 

12 kr, 13 kr, 
5 kr, 
* , 

60 kr, 80 „ 
« „ 

<1 -
2 „ 
3 . 

C kr, 8 „ 

4 „ 6 kr. 
Tiszteletiéi 

Tóth Ferencz. 

Az elismert jó minőségű és gyárt-
mányú 

Liliom vászon és házi vászon 

BARCSAY K. 
nftl  és férfi  divatáru házába kapható: 

Liliom vászon 7 frt  20 kr, házi 
vászon 5 frt  95 kr, egy vég 23 
mtr (vagy 30 rőf),  úgyszintén lepedő 
vásznok a legjobb minőségbe, egy 

szélybe 60, 75, 90 kr métere. 

Sz 136—1899. 

Hirdetmény. 
A gyergyó-csomafalvi  templom éa 

tornya 2449 frt  55 krro menő javítása 
szabad kézből kiadatni engedélyeztetvén, 
az a vállalkozni szándékozóknak azon ki-
kötéssel hozatik tudomására, hogy 1899. 
juniUS 10-éig bezárólag jelentkezzenek. 
A költségvetés a gyergyó-csomafalvi  plébá-
niai hivatalnál betekinthető. 

Gy.-Csomafalva,  1899. májna 17-én. 
Balló János, 

3 -3 plébános. 

M 

M 

i 
« 
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Üzlethelyiség változtatás. 
Van szerencsém a n. érd. közönséggel tudatni, hogy jó hírnévnek örvendő 

Férfi-szabó  üzletemet 
a „HUTTER-féle  szállodával" átellenbe helyeztem át, hol a kor igényeinek 
megfelelően  ujjolag berendeztem s elláttam többféle  legújabb ÓS 
legjobb szövetekkel, melyeket n legújabb divat szerint, tartósan, kellő 

csínnal és mindenek felett  jutányosán készítek el. 
Továbbá ajánlom a főtisztelendő  papság figyelmébe  dúsan fölszerelt 

papi reverenda és finom  cangart szöveteimet. 
A nagyérd. közönség becses pártfogását  kérve, maradtam 
Csik-Szereda, 1899. ápril hó. 

Alázatos szolgája: 
JAKAB JÓZSEF, 

Erdő-eladás! 
Csik-Lázáríalván 11 hold szép fenyő, 

szemerke-erdő eladó, az erdőt megmutatja 
szívességből ifj.  Bálint György alias Sós 
lázárfalvi  lakos az eladási feltételeket  tu-
datja a tulajdonos GrOSZ Károly gyógy-
szerész Hosszufaluban.  (Brassómegye.) 2 3 

Ugy a hazai, mint a külföldi  orvosi tekintélyek is elismerik és hangoztatják, hogy 
idült (krónikus) betegségek legbiitosabban a természeti eszközökkel gyógyíthatók. 
A legelső és legtökéletesebben berendezett intézet, a melyben ezen alapon történik a 

gvógykezelés. 

Dr. PALÓCZ IGNÁCZ 
kórházi orvos. k. egészségtani tanár intézete 

Budapest, IX. Vámház-körut 7. (augusztus 1-tó'l Eerepesi-ut 10.) 
I OyógykeseléB egész napon át. i 
H Nőknél női kiszolgálás. 
Díjazás hetenként 10—16 forint  I 

Rendelés 10—12-ig és 3—6-ig. I 
I Elkülönített osctélyok. M 

F r o s p e o t u s i n g y e n . I 

A természeti eszközökkel képesek 
vagyunk a beteg test életerejét növelni, 
a benne képződött ártalmas éa kóros 
anyagokat a szervezetből eltávolítani, a 
szervek normális működését létrehozni 
és as elgyengült vagy elkényesstetett 
testet megedzeni, megerősíteni, 

Ezért gyógyítható ily módon ínég tt leg-
tülili idiilt (krónikus) betegség is. 

A tökéletes berendezés a lelkiismere-
tes, gondos éa egyéni (a beteg természe-
tének meglelő) gyógykezelés magyarázzák 
meg ama kitőnö eredményeket (a meg-
gyógyultak hiteles Írásával bizonyíthatjuk), 
a melyeket még a légidültebb betegségek-
nél is, különösen elhizottság, asztma, 
reuma, isehias, neuralgia, köszvény, gyo-
mor és nemi bajok, vér szegénység, bőr-, 
ideg- és nöi betegségek gyógyításánál 
biztosan elérünk. 
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Mint legkitűnőbb és legolcsóbb 

g 1 é p l s e z i ő o l a j a t , 
ajánljuk a 

valódi orosz kannaolajat 

Mantachoíí A. és Társa, Baku 
czégtől, mely olaj saját védjegyükkel ellátott, ónozott, 17 kgot tartalmazó 

kannákban a legjobb és legtisztább minőségben szállíttatik. 
Miután a Brassóban és a szomszédmegyékben való egyedáruait&st mi 

vettük át, azon helyzetben vagyunk, ugy nagyban mint kicsinyben, rendel-
ményeket a legolcsóbb árak mellett egyenesen helybeli raktárunkból tel-
jesíthetni. 

Midőn ezen gépkenőolajat ugy gyárak, mint cséplőgépek éa gőz-
gépek részére is legjobban ajánljuk, fölkérjük,  egy próbavétel által ezen 
olaj kitűnősége és olcsóságáról meggyőződni. 

Kiváló tisztelettel 
Hesshaimer J. L. és A. 

B r a a e ó l o s t m -
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Nyomatott Csik-Szeredában, a laptulajdonos és kiadó Uyörgyjakab Márton könyvnyomdájában 1899. 




