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Széli Kálmán programmja. 
Az uj miniszterelnök programmja 

több oly pontot foglal  magában, mely 
a szabadéivá pártnak előnyére és hasz-
nára fog  válni. Aligha tévedünk, ha azt 
állítjuk, hogy a szabadelvű párt a lefolyt 
politikai ádáz küzdelemből épen a mi-
niszterelnök programmja folytán  meg-
ifjodva  éa megerösödve lép ki. 

Erre kétségtelenül közreműködik a 
programmnak egyik sarkalatos pontja, 
mely a békét jelenti. Most hiába való 
volna azon töprenkedni, hogy a lefolyt 
hareznak ki volt az okozója, előttünk 
örömünkre csak az a tény áll, hogy a 
parlamenti béke és pedig elmondhatjuk 
egyik párt megalázása nélkül is, létre-
jött és itt van. A feltételek,  a melyek 
alatt ez született, kétségtelenül kompro-
misszumok eredményei. Vájjon lehet-e 
e miatt szemrehányást tenni, akár a 
békét elfogadó  szabadelvű pártnak, ez 
olyan kérdés, melyre fennakadás  nélkül 
válaszolhatjuk, hogy ugy a miniszter-
elnök, mint szabadelvű párt eljárásában 
nem tarthatott mást szem előtt, mint a 
parlamentárízmus érdekében ugy járni 
el, a mint eljárt. 

Ugyanis csakis a parlamenti törté-
netekben járatlan ember mondhatja azt, 
hogy a miniszterelnök a béke létesítése 
által esetleg megsértette vulna a par-
lamentalis kormányzás elveit. Mert hisz, 
különösen az angol parlament története 
igazolja, hogy a helyes parlamenti kor-
mányzásnak egyik lényeges kelléke épen 
az, hogy midőn a politikai pártok a 
legélesebb ellentétben állnak egymással, 
akkor is a komprommisszumok lehető-
sége miatt könnyen helyre állhat a pár-
tokban és a közéletben a nyugalom. 

Hisz ha tényleg nem igy állana a 
dolog, akkor a parlamentárízmus eset-
leges elfajulása  esetében nem volna 
egyéb, mint a mindenkori többség ön-
kény uralma. Nálunk ugyan még erről 
nem lehetett szó, de senki sem számit-
hatja ki előre, bogy a harcz hevében 
mily mélyen hatnak a kardcsapások s 
részünkről sokkal helyesebbnek tartjuk 
a harcz által kivívott győzelemnél a 
miniszterelnök ur által oly szép ered-
ménynyel létesített békét. 

Van azonban a miniszterelnöki prog-
rammnak még egy második pontja, mely 
vagy a békének eredménye, vagy an-
nak folytatása.  Ez pedig azon kinyilat-
koztatása, hogy ő a szabadelvű párt 
kebeléből került ki, annak támogatása 
alapján áll, de szívesen veszi bárki ré-
Biéröl programmjának a támogatását 
is a szabadelvű párt keretén beiül. 

Ezen kijelentésnek tagadhatatlanul 
a pártélet terén nagy következményei 
lesznek. Megvagyunk ugyanis győződve, 
hogy as ország minden részében azok, 

kik a közjogi alapotelfogadják  és szabad-
elvű politikai nézetekkel bírnak, Széli 
Kálmán miniszterelnöknek kormányzási 
programmja mellé sorakoznak és csak 
azok fognak  vele szembe ellenzéket al-
kotni, Kik vagy klerikálisok vagy függet-
lenségi pártiak. 

Lesz-e ezen uj párt összetömőrUlés-
ből haszna a kormányzásnak, az ország-
nak, a magyar nemzetnek, azt a-jövő 
fogja  megmutatni; de annyi most áll, 
hogy friss  reményekre éleszthet min-
den politikust, az a történeti tény, 
hogy minden pártnak előnyére válik uj 
embereknek és uj eszméknek a párt-
működési körébe való bevonása. S mi-
után a miniszter elnök kormányzati és 
a magyar nemzeti állam megerősítésére 
irányuló programmja minden oldalról 
való támogatást érdemel és a nagy fel-
adatok keresztül vitelére a minél na-
gyobb erkölcsi és szellemi erő szüksé-
ges is; részünkről csak is a szabadelvü-
párt javára válónak tartjuk a miniszter 
elnök ur programmját, melyet csak 
tapssal kisérhet minden elfogulatlan  és 
érdeknélkuli politikus. 

— r —f. 

= Majláth püspök a székely fiuk-
ért. Gróf  Majláth Gusztáv Erdély róm. kath. 
püspöke 50 forintot  klildött a marosvásárhelyi 
kereskedelmi és iparkamarának n székely fiuk 
ipari segély alapja javára. A püspök a kama-
rához elismerő levelet is irt, melyből kiviláglik, 
hogy a jótékonyságáról ismert főpásztor  nem-
csak jól ismeri ezt a humánus és hazafias  ak-
cziót, hanem melegen rokonszenvez és érdek-
lődik is az iránt. 

= Az agyagfalvi  gyűlés. Az agyagfalvi 
réten ezelőtt 50 évvel tartott nagy nemzetgyű-
lés helye nincs megjelölve. Udvarhely-vármegye 
társadalma most mozgalmnt indítót egy .szé-
kely emlék" létesítése végett. Az emlék költ-
ségét közadakozásból szerzik meg, mi végből 
a fölhívásokat  napokban szét fogják  küldeni. 
A mult év végén megalakult végrehajtó bizott-
ságot Holymossy Endre elnök e hó 21-ére hívta 
egybe, a midón részletesen beszámolt az ügy 
érdekében már eddig teljesített elómuukálafok 
felól.  Bemutatta a kérésére Benedek Elek szer-
kesztő által megírt s a Székely nemzethez in-
tézendő Felhívás szövegét, melyet a bizottság 
osztatlan tetszéssel fogadva,  szerzőjének érte 
jegyzőkönyvi köszönetet szavazott. A végrehajtó 
bizottság magát kiegészítendő, beválasztotta 
az öt székelymegye országképviselőit és alis-
pánjait, továbbá Budapesten való székely nagy 
embereinket, valamint az öt székelyvármegyé-
ben megjelenő hírlapok szerkesztőit stb. A gyű-
lés folyamán  elnök felolvasta  a Történelmi 
Ereklyemuzeum átiratát, melyben ígéretet tesz 
a felól,  hogy a bizottságot hazafias  törekvésé-
ben odaadóan fogja  támogatni. 

O B S Z i e O T f i L É S . 

A képviselőház ülése. 
Február hó 28-án ratifikálták  a pártok a 

béke feltételeket  s márczius 1-én hozzá fo-
gott a képviselőház a parlamenti működéshez, 
s most lázas sietséggel dolgozik, hogy a med-
dóen elmúlt hat hónap mulasztásait kipótolja. 

Márczius hó 1-én Madarast  korelnök az 
Ülés megnyitása után bejelentette Franczia-
ország hálás köszönetét a parlament részvé-
téért a köztársasági elnök halála alkalmából. 
Még néhány elnöki jelentés elintézése után 

Cs'{  "ossy Béla háznagy bevezette az nj kor-
mány tagjait, s miután a kinevezésre vonat-
kozó legmagasabb kéziratot felolvasták,  Széli 
kormsnyelnök tartotta meg programm-beszédét. 
Beszédét azzal kezdé, hogy a már hónapok 
óta (luló, ádáz harezoknak vége szakadt. A 
béke megvan kötve, a mely lehetővé teszi a 
törvényes állapot visszatérését és a nagy fel-
adatok gyórs elintézését. A kormány a 67-es 
alapon áll s annak igazi, hamisitntatlan érté-
kéhez feltétlenül  ragaszkodik. Kormányzatának 
iránya a valódi liberalizmus; czélja: a törvény, 
jog és igazság uralma. A kormányra váró 
nagy feladatok  megoldásához kéri mindazok 
közreműködését, kik közjogi felfogását  és kor-
mányzata irányát helyeslik. A részleteknél a 
külügyekről szólva helyesli külpolitikánk bé-
kés irányát a hármas szövetség biztosításával. 
Az államháztartás egyensúlyát továbbra is 
igyekeznek fentartani,  mely czélból fel  kell 
karolni a valuta rendezést és az egyenes adók 
refromját.  Kijelenti, hogy a honvédséget az 
anyagi erőhöz képest fejleszteni  fogja.  Az egy-
házpolitikai törvényeket fentartja,  a katholikus 
autonómiát és a kongruát megvalósítja. Ezek 
mellett programmjában van az igazságUgyi 
koditikácziónak a Szilágyi szellemében való 
vezetése, a fóldmivelés  és ipar hathatós fej-
lesztése, a viczinális törvény megjavítása, ke-
reskedelmi piaezok szerzése, a közigazgatás 
államosítása az önkormányzati jogok érintése 
nélkül. A programmbeszédet riadó taps követte 
s az adott 5 pereznyi szünet elteltével az ellenzéki 
pártok vezérférfiai  nyilatkoztak, nevezetesen: 
Horánszky  Nándor, Kossuth  Ferencz, Molnár 
János és Polónyi Géza. Mindannyian üdvö-
zölték a kormány elnököt, mint a béke meg-
teremtőjét. Az ellenzéki pártok vezéreinek nyi-
latkozatai gavalérosak és szerfelett  előzéke-
nyek voltak. 

A márczius 2-án tartott ülésben válasz-
tották meg az elnököt és alelnököket. Elnök 
lett: Perczel  Dezső, alelnökök : Tallián  Béla 
és Dániel Gábor. Az elnök választás roeg-
ejtése után nz öreg Madarász  búcsúzott el 
egy szép és lendületes beszéd kíséretében. 
Perczeken át éljenezték és tapsolták s a mint 
leszállott a szélső baloldaliak meg is ölelget-
ték az öreg urat. Ezután az uj elnök Perczel 
Dezső mutatkozott be. A kormánypártiak tUn-
tetó éljenzéssel fogadták,  a szélső baloldaliak 
pedig abczugolással. Az uj elnök beköszöntő-
jében ígérte, liogy a házszabályokat pártatla-
nul fogja  alkalmazni. Beszéde végén köszö-
netet mondott Madarász  Józsefnek  s kérte a 
házat, hogy Madarász érdemeit jegyzőkönyvbe 
iktassák. Az elnöki indítványhoz hozzászólottak 
Széli  Kálmán, Kossuth  Ferencz, Horánszky 
Nándor és Zichy  Aladár mindnyájan az öreg 
Madarász dicséretét hangoztatván, szívesen já-
rultak hozzá az elnöki indítványhoz, melyet a 
ház el is fogadott. 

A márczius 3-án tartott Ülésben az in-
demnitási javaslat kerUlt napirendre s másfél 
óra lefolyása  alatt bevégezték a javaslat álta-
lános tárgyalását. Ezután a javaslatot részle-
teiben is letárgyalták s az elleninditványok 
mellőzésével elfogadták. 

Márczius hó 4-én a katonai javaslatokat 
fogadták  el óriási többséggel. Az ujonezok meg-
ajánlása egy kevéssé feltüzelte  a szélsőbalt, 
mely pártból Thaly  Kálmán egy kissé meg-
csipkedte Krieghammer közös hadügyminisztert. 

Ez üléseken a parlamenti működés rendes 
kerékvágásba tért s két nap alatt a törvényes 
állapot vissza állott s most már a tér nyitva 
van a többi fontos  javaslatok rövid uton való 
letárgyal ására. 

A főrendiház  ülése. 
Márczius hó 1-én délután 1 órakor a fő-

rendiházban is ülést tartottak, melyen az uj kor-
mány tagjai mutatkoztak be a főrendiháznak. 
A miniszterelnök programmbeszéde után Sza-
páry Gyula és Zichy  Nándor grófok  üdvö-
zölték Széli  Kálmánt, mint kormányelnököt. 

Augnsztin Imre és Búzás János előző köz-
leményeikben oly képet festettek  a tanitó-egyesű-
1 etekről, melyhez nekem csak keretet kellene 
csináljak éB aláirnom: torzkép. 

Ilyen torzképtől pedig azok is elfordulnak 
kik e tanító egyesületek iránt eddig rokonszen-
veztek, Mert ba valóban ilyen hiányokban szen-
vednek és ilyen korumpált helyzetben vaunak a 
tanitó-egyesBletek, akkor az ilyen élhetetlen sem-
miket el kell törülni és mindenikre kimondani 
„pereaf.  Ámde tényleg nem igy van, s részint 
ezért, részint Búzás kartársam czikkének helyi 
vonatkozásai miatt kötelességemnek tar'ím ál-
lásomból is kifolyólag  a megjelent közleményekre 
reflektálni  és szerény észrevételeimet az ügyre 
nézve megtenni. 

1. Bármily tanító-egyesületről csak ugy 
kategoricze nem lehet állilaui, hogy az jelenték-
telen semmi és csak a törvény betűje tartja 
munkában, s tagjait nem a tárgy ingere, nem a 
collegiális érzés hanem a bírság czikkelye hozza 
össze. Melyik egyesületről írja ezt Búzás kar-
társam ? Bizonyára benne van a felcsiki  rom. 
kath. tanítói fiók  kör ís. Én erre azt mondom, 
hogy semmise könnyebb mint a kimaradást 
igazolni B igy nem a bírság czikkelye, hanem a 
kollegiális érzés, a tárgy ingere, de legfőképpen 
a tanítói közszellem hozza össze. Hogy pedig a 
tanítóegyesület Csikban jelentéktelen semmi 
volna, az nem áll. Létjogosultságát, gyakorlati 
hasznát elvitatni nem lehet. Itt fejlesztjük  a 
közszellemet, itt vitatjuk meg a didaktika és 
pedagogia egyes tételeit, itt látjuk gyakorlati 
tanítások alkalmával a tanalak, tanmenet és 
modor helyes vagy helytelen alkalmazásának 
htt képét, itt tanulunk önmagunkon és másokon, 
itt ismerjük meg önmagunkat és társainkat, itt 
beszéljük meg közös bajainkat, itt egyesit mind-
nyájunkat a munkakör, közszellem, közös sors, 
kar társi szeretet és bizalom; az egyesitett erő 
pedig kitartásuakat erősiti, türelmünket öregbít', 
bátorságunkat és reményünket fokozza.  A szer-
zett szellemi kincseket értékesíthetjük önmagunk 
és a tanügy javára. Igy volt egyesületeinkben 
a múltban s reménylem igy lesz jövőben is. 

2. Azt állítja továbbá Bnzás kartársam, 
bogy iskolaszékeink és községi elöljáróságaink, 
tisztviselőink, közéleti notabililásaink irtóznak 
gyűléseinken részt venni. 

Ez az iskolaszékre és községi elöljárósá-
gainkra nézve nem áll, mert a hol ezek előre 
értesítve  voltak, mindig elég szép számban 
képviseltették magukat fiókköri  gyűléseinken. 

Kzt igazolják a gyűlések jegyzőkönyvei, 
melyek szerint az emiitetteken kivfll  gyűlésein-
ken mindig jelen voltak az iskola székek elnö-
kei, jelen volt mindig az egyházi tanfelügyelő, 
ki irányítója és szellemi vezére gyűléseinknek; 
ott volt a papság megosztva a tanítósággal a 
nap , terheit",  de az tudomásom szerint nem 
történt soha, bogy némelyek a módszertani bí-
rálat idejére a gyűlést tüntetőleg ott hagyták 
volna. Ily kemény vádat a személyek megneve-
zése nélkül fentartani  nem lehet. A papság a 
tanitő-egyesületek támogatásában mindig tevé-
keny részt vett, de ám nem a közéleti notabili-
tások, mire később rátérek. 

3. A gyakorlati tanítások bírálata azért 
zártkörű, mert bizonyos helyen meg tőrént, hogy 
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• bírálaton jeles volt laikusok tanítójuk elmoz 
ditáaát kívánták, mivel a bírálatok rendjén a 
tanításnál egyes hibák jel ez tettek. Ez pedig 
olyan dolog, hogy „hodie mihi, cras tibi". 

A klikk UH pedig báli Istennek mentek 
vagyuk. Hivatkozom flók-körflnk  jegyzőköny 
veire, melyek szerint bírálatoknál a tanításnak 
já ia rossz oldala elö van sorolva kartársi szeretet-
tel éa igazságossággal. Se feldicsérte  se ledoron 
gálás idáig nem fordult  elő. 

Áttérve most az ügy érdemére, szerény 
észrevételeim ezek : 

1. A gyűlések legfőbb  tárgyának én a 
gyakorlati tanításokat tartom. Hiszen a nevelés-
oktatás gyakorlati tndomány, melynél nem az 
elmélet szüli a gyakorlatot, hanem megfordítva 
A többi tárgyak nagy részét pótolhatják otthon 
is, de a gyakorlati tanítást és ebből merített 
tapasztalatot nem. A gyakorlati tanításnál lát-
juk hogy mit kell és mit nem kell tennünk ? — 
és hasonlítva a mi tanításunkhoz: milyen taní-
tók vagyuk mi? (Önismeret), ismereteinket gyara-
pítjuk (Önképzés), és rendesen a Unilgy is nyer 
általa. 

A tantárgyak és tananyag megválasztásá-
ban engedjünk teljes szabadságot az illető taní-
tónak, a mint ezt Bnzás kartáream is jelezte. 

Hogy pedig a tanítások bírálata némely 
egyesületben klikk rendszer szerint történik az 
nem elegendő ok a gyak. tanítások eltörlésére. 
A hol ez a titkos ezimboraság tanyát ütött, ott 
nincs egészséges közszellem. Ott nem a tanítá-
sok is bírálatok eltörlésével, hanem az egyesü-
let reorganizácziójával lehet segíteni. Ily helyen 
szükséges nemcsak a bírálatokat, hanem az 
egész tanító-egyesületi működést megrendszabá-
lyozni, de főképpen  a kölcsönön szeretetet és 
tiszteletet helyre állítani, mert e nélkül sem az 
elnök, sem a kéttéle tanfelügyelő  nem tehet 
semmit. 

2. A jegyzőkönyvek leiolvasása rendszerint 
kevés időt vesz igénybe. A büen és pontosan 
felvett  jegyzőkönyv semmi vitát nem provokál. 
Épen ezért jegyzőnek oly tagot kell választani, 
kiben pontosság, szorgalom és lelkiismeretesség 
tekintetében bizalmat lehet helyezni. 

3. A kötelező (elolvasásokat nem szeret-
őim eltöröltetni, még pedig ezen egyszerű okből, 
aert a munkátlanság kényelmét nem uhajtanim 
senkinek biztosítani. Dolgozzunk mindnyájan mint 
a méhek. 

Az már más kérdés, hogy a kötelező vsgy 
önkéntes felolvasás-e  jobb ? Természetesen, hogy 
az önkéntes felolvasás  rendszerint jobb és tanul-
ságosabb, de ez esetben az egyesületi gyűlés 
hasonló lesz egy színpadi játékhoz,emelynél min-
dig ugyanazok a hallgatók, és ugyanazok a 
szereplők. Ez pedig homlokegyenest ellenkezik a 
tanító-egyesületek czéljával. 
Mind ezek után kérdhetnék kartársaim, bit én 
semmi hiányát nem látom egyesületeinknek ? Oh 
igen I — mégpedig a következőket: 

1. Nincs meg az a tömörülés, összetartás 
az egyesületek közt melyet a tanügy és a lani-
tók érdeke megkívánnak. Ennek oka részint 
bennünk, részint a tanbatóságokban van, mert 
a régen fennáló  válaszfal  lebontására sem mi, 
sem azok nem tettek kísérletet, vannak állemi, 
községi és rom. ksth. tanítók ; két előbbiek teszik 
a hivatalos-, utóbbiak a rom. kalh. laniló-egye-
sülelet. Ezek kölcsönösen felkérték  egymást a 
társulásra, de hasztalan mert a czim felett 
megegyezni nem tudtak. De ne áltassuk ma-
gunkat azzal, hogy az r. k.  miatt; mert tekin-
tettel arra, hogy nálunk az állami és községi 
iskolák tanítói ia mind rom. kath. tanítók (te-
hát nincs se fehér  se fekete  szörü malacz) s 
tekintettel, hogy a róm. kath. tanitó-egyesület 
megyénkben korábbi eredetű és tagjainak száma 
több mint a hivatalos egyesületnek, ennél fogva 
ezen egyesület a róm. kath.  elnevezése alatt 
szövetségre léphetett volna anélkül, hogy te-
kintélyéből, hatás köréből veszített volna, any-
nyival inkább, mert mi a püspöki kar által az 
egyházmegyei tanfelügyelők  számára kiadott 
utasítás 10 g. értelmiben a róm. kalh. elne-
vezést kell használjuk, míg az állami és köz-
ségi tanítók egyesületének, tudomásom szerint 
se törvényileg se rendeletileg megállapított czime 

Már most mint a beduin mindenik halad a 
utján, de azért nem élhetétlenkednek. 

Avagy élhetetlenség, ha egy nagy dobot nem 
•lünk, mint a komédiások mikor egy falnba 
Meznek ? 

9. Közéleti notabilitásaiuk indiforensek  az 
•gyesületek iránt. Helye lehet ama feltavéanek 
is, bogy nem sokat tettünk ezek érdeklődésének 

felkeltésére  és megnyerésére. Ámde nem kevésbé 
igaz ama feltevés  is, bogy ezen közönyösségnek 
oka részint szon antagonismus, melyet magasabb 
körökben a tanügyi igazgatás terén látunk; 
részint pedig az a balhit, hogy a tanítók és 
tanító-egyesületek a servilizmas polyp-karjai 
kőzt sinyíöldnek. 

3. Némely életre való határozatainkat nem 
érvényesíthetjük szegénységünk miatt. Ez okból 
nem tndunk pályadíjakat kitázni, segély alapo-
kat létesíteni és könyvtárainkat nyarapiuni. 

4. Egyik hiánya egyesületeinknek, bogy a 
flók-körök  a tagsági dijakat az általános egye-
sületnek adják legjobb lenne bizonyos qosntu-
bíztositani az ált. egyesületeinknek, a többi felett 
a Hók-körök szabadon rendelkeznének, s ekkor 
több jutna az elébb említett czélukra. 

5. Anyagi helyzetünk javításéra igen éden 
keveset tudunk tenni. Legjobb pártfogóink  is 
sokszor hiába fáradoznak.  Például: a vármegye 
napi dijaink kifizetését  beszüntetné. Mennyi 
hasztalan erőlködést tettünk míg végre a minisz-
ter ur a napi dijak kifizetését  elrendelni kegyes-
kedett. Fizetéseink és nyogdij ügyünk rendezé-
sénél snomalia van. Ennek megszüntetésére uj 
ntat és módot kell valasztannnk. Mi meg tettük 
kötelességeinket mint a mór — de nem megyünk 
várunk a jutalomra. 

Egyéb iránt említett kartársaimmal a czélra 
nézve egyetértek. 

Ferencz  János 
fcsb.  liók-köri clnük. 

A szalmalMelek lebontása. 
Ez a kénlés tartja izgalomban vármegyénk 

lakósainak kedélyét, mely több mint másfél 
évtized óta napirendeu van s valahányszor a 
végrehajtásról van szó, mindig nagy konster-
nácziól szül. 

A törvényhatóság ugyanis, még a 80-as 
évek elején éppen a gazdaközönség érdekében 
szabályrendeletileg tette gondoskodás tárgyává 
előforduló  tüzeseteknél a Vi-szélyt fokozó  szalma 
födeleknek  idővel való lebootatását s azoknak 
10 éven belül tafedélleli  helyettesítését. 

Ezt a batátidöl — számolva a kivitel út-
jában álló akadályokkal — a törvényhatóság a 
lejáratkor meghosszabbította, hogy hatósági 
kényszer eszközökhöz ne kelljen nyalnia s így 
nem vádolható a hatóság intéíkedésének ab-
szolút módon való végrehajtásával. 

Mindennek daczára, ha itt-ott muUtko-
ott is némi foganatja  a szabályrendelet intéz-
kedéseinek, általábau még ma is igen sok köz-
ségben nemcsak fennállanak  a toldozott-foldo-
zott régi szalmalödelek, hanem igen sokan a 
tilalom ellenére is uj födeleket  alkalmaztak a 
tiltott anyagból. 

Az 1895 ik évben alkotott megyei épít-
kezési szabályrendelet egyik szakasza ujabbi 
három évre tolla ki a lebontási határidőt, de 
ez a haláridő is letelt a nélkül, hogy a czélhoz 
közelebb vezeteti volna, a mi a szabályrende-
let végrehajtásával megbízott alispáni halóságot 
közelebbről arra indította, hogy annak most 
már érvényt szerezzen. 

Ex az ujabb, kötelességszerű intézkedés 
ismét izgalmakat szült a nép között, s míg a 
a gazdák tehetősebb része csendes rezignáczió-
val beletörődik a kényszerhelyzetbe, addig a 
szegényebb osztály elkeseredve panaszkodik az 
intézkedés ellen s peticziókbao fejezi  ki a vég-
rehajtással járó súlyos viszonyokat s kér ujabb 
határidő halasztást a lebontásra. 

Bár a fafedéllel  sem lehet még most fenn-
álló rendetlen és sűrű épületek miatt a tűz-
veszély nagyobb mérvű csökkentésére következ-
tetni, de mindamellett a tervbe vett hatósági 
intézkedésnek a vagyonbiztonságra nézve vár-
ható előnyei el nem vitathatók, miért is saj-
nálni lehet, bogy maga a nép ngy ebben, mint 
minden más közérdekű intézkedésben inkább 
üldözést, mint javára szolgáló eszközt akar fel-
fedezni. 

Számolva azonban az eseményekkel és a 
fennálló  súlyos viszonyokkal, a végrehajtásnak 
rögtönzött foganatosítását  alig lehet elképzelni; 
tudva azt, hogy s nép ma sincs azoknak a mó-
doknak és eszközöknek a birtokában, melyek 
a czél elérésére vezethetnének. 

Midőn a törvényhatóság a szalmafedelek 
lebontása iránt az első intézkedéseket megtette 
azon időben egyúttal az erdő-törviny rendel-
kezéseinél lógta a községi és közbirtokossági 
erdők megóvása és fejlesztése  végett azoknak 
állami közegek által való rendezése és felügye-
lete iránt is az állammal szerződésre lépett. A 
községek költségére az állam által beállított 

szakközegek működésüket megkezdvén, az ad-
digi — ugy szólva — rabló gazdálkodás meg-
szűnt, s szigorúbb gazdálkodási elvek léptettettek 
életbe, melyek nemcsak a kereskedelmi fák  szer-
telen kihordásának vettettek végett, han* ma mi-
nimumra korlátozták a tűz- és épületnek való 
fa  kihordását Is, mi a faárak  tetemes emelke-
dését vonta maga ntán. 

Ezzel egyidejűleg lehetetlenné lett téve a 
lakosság különböző czélokra szolgáló faszükség-
letének tetszés szerinti beszerzése, ugy annyira, 
bogy még a lűzi-fa  szükséglet is alig nyert és 
nyer ma is fedezetet,  nem bogy az érenkíntí 
osztalékból fedélre  is jutott volna valami. 

Am de, ha imnimens volt a veszély, mely 
a szabályrendelet értelmében a szalma fedelek 
lebontásával a lakosság feje  felett  lebegett, vaj 
jon illetékes részről tönéntek-e lépések annak 
elhárítására? Ugy tudjak, hogy nem. A közsé-
gek képviselőtestületei és elöljáróságai jól tud-
ták, hogy előbb-utóbb érvény log szereztetni 
a szabályrendeletnek, de sohasem gondoltak arra, 
hogy a szalmafedél  helyettesítésére szolgáló 
anyag-szükséglet különleges engedélyezését akár 
az erdészeti szakközegek alján, akár közvet-
len az erdészeti bizottságnál annyi éven ke-
resztül kérelmezték volna, mi elöl a ható-
ságnak — számolva a rendkívüli szükségletlel — 
kiiérni nem lehetett volna, mert hiszeitkevés köz-
ség van, melynek e havasakon oly erdörészlele 
nem volna, melyből fedélnek  valc f?  rendelke-
zésre nem állott volna s nem állana ma is. 

Éppen ezért, mert a kellő figyelem  és elő-
vigyázat elmulasztása miatt anyag hiányában a 
szalmafedelek  rögtöuös lebontásával előre lát-
juk a veszélyt, mely a szegényebb lakosságra 
háramlik, megokolva látnók a lebontásra egy 
rövidebb határidő engedélyezését, s az erdészeti 
bizottság által oly intézkedés megtételét, hogy 
számba véve az egyes gazdák fedél-szükségle-
tét, annak bár ré.-zl>eni fedezésére  legalább 
szállalás alján az arra alkalmas erdőkből, s z i -
g o r ú a n a j e l z e i t c z é l r a , fa  kiosztás 
történjék ; hiszen, ha a szükséglet egyszer fe-
dezetet nyer, évtizedek kellenek, míg erre a 
czélra ismét az erdők igénybe fognak  vétetni, 
mit a természet köunyen pótolhat. 

S. 

Szóba jött az ujságezikk is. és 5 nevetett a 
tréfán  . . . s aztán elitélte azokat a „kitanult" fiatal 
embereket, akik „sz&raitnak" és „számítanak" a mind-
ezek koronájaként mép kijelentette: 

__ Hogy nála pedig csak az a fiatal  ember 
számit, ki uz újság értelmezése szerint „még nem 
számit", a ki még nem „kitanult", hanem őszinte és 
természetes. 

Szivem túláradt a végtelen boldogságtól. 1*1-
kein mélyéből inegliocsájtottam neked, mert hisz ép 
a tc czikked ndott alkalmat c megnyilatkozásra és 
. . . felébredtem. 

Ott feküdtem  ismét a díványon . . . már uz est 
ls ráinhorult . . . 

Kerestem az álom s a való között a határt és 
megtaláltam. A számítás relativ fogalom.  Mindenki-
nek incgvun a maga helye, a hol számíthat, ha akar 
Te ugy lálszik, befogtad  jobb szemed, mikor rólam 
írtál, s csuk a ballal láttál. Fogd be egyszer kérlek 
a balt. s nyisd ki u johbiit, s mond meg akkor vé-
leményedet . . . 

Kz az okoskodás mentett meg téged a biztos 
felspékeléstől.  Adj hálát érette uuuok, a ki a logika 
örök törvényeit feltalálta. 

Bosszúm nemes leend. Majd inikor rugyogó 
urczczul fogok  eléd állani s hal kezem negyedik uj-
jának leltári ásúvnl fogom  szemedre vetni: 

— Íme bainurabb kerültem a számítás stádiu-
mába. mint te! — keserít iróniával saját inagad iráut 
irhutori rólam, a mit egy más asztaltársulikról irlál 
most. Iiogv : 

Boldog szerelmes ! 
Addig is Isten veled! 

fii/iií'u  rntik'. 

Szeredai élet. 
Kétíves hurutom! 

Kmlékt.zliitsz rá, mikor hírhedt czikkrd meg-
jelenése után ketten hilliárdoztunk, tc és én. Belső 
fel  indul ásói mit csakis u sikertelen lökések árulták el. 

Végre mégis kitörtem. 
— l/ram, ön azt állította rólam, hogy kurizá-

lásomut még nem veszik komolyan ! Hz vért kiváu ! 
ICgyikhuknek legalább is meg kell Imlni! 

Te szomorúan néztél rám. 
Hűt te is, tium Brutus 

Nugvot sóhajtottál, szórukozotiau meglökied u 
piros golyót s folytattad  : 

— Bár magúmról mondhatnám ! . . . Hej, tövi-
ses hz  újságírói pályu! 

A mi ezután történt, akarom neked elmesélni. 
Rosszkedvűen mentem ha/.u, s leheveredtem a 

pamlagra, (vondolataim messze kalundoztak. Még 
csakugyan eltalálják rólam hinni ennek a tragikus 
zsurualisztának, hogy oly un nugyon tíutal vagyok. S 
akkor mi lesz V 

A lányok majd rám se nézuck többé, a leg-
szebb kömioudataim meghal Igattatlaiiul 1 finnek  el a 
semmiségbe. A gyermek zsurokra meghívókat fogok 
kapni. Az asszonyok . . . bizonyára Ölükbe ültetnek, 
s czirógatnak. No, de cz még hagyján ! Hej, de azok 
a lányok ! Sorba elvonul lelki szemeim előtt a leáuy-
koszoru, a kedves mezei virág, az illatos vadrózsa, 
a bóditó szegfű,  a fehér  liliom, a szomorú ne felejts, 
az Qde nyiló rózsa, az aranyhajú ibolya . . . S egyik 
sem érdemesít még csak egy tekiutetre sem . . . 

S most mond, nem nekem van-e legtöbb okom 
reád haragudni 'i  Micsoda ehhez képest miniszterje-
löldjeid sértett önérzete ? Az csak egy ártatlan tréfa 
volt, mely előre is elsült ugyan, de visszafelé  is 
hányta sziporkáit. Azoknak sem becsületéből, sem 
nymbusából le nem vont semmit, — hony soit qui 
uial'y pense — ám az áldozat én vagyok. Egyedül 
csak én! Szívesebben venném még a te kezeidből is 
akármelyik miniszteri tárczát, mint ideálomtól egy 
megvető pillantást. 

Imádkozzál! Nagy a tc bftnöd.  Én azonban 
könyörületes vagyok. Nem Ítéllek el meghallgatat-
lanul. Elmegyek a megnézem a czikk hatását. El-
megyek althoz a lányhoz, kinek goudolkozás módja 
legjobban érdekli szivemet, s ha nem vesz komolyan, 
reszkess Byzanczium I . . . Imádkozzál! . . . 

S elindultam. Határozottan emlékszem, hogy 
útközben nem jártam sárban . . . talán azért, mert 
kocsin mentem . . . szorongó szivvel értem czélhoz. 
Most, most fog  eldőlni sorsom I . . . 

Mint nyiló virág nevető napsugárban mosoly-
gott felém  az édes leányka. Soha oly kedves, oly 
természetes, oly bájos nem volt. Minden szava, mint 
gyémántos harmatcsepp a hervadó növényt, íelfiris-
slté véremet. Hallgattam őt, mint mennybeli angyalt... 

K I I L O N F K I i G K . 
— Márcz iu s i té l . Azt, a mit az 1898/99 

év téli hónapjai — oálunk szokatlanul — elmn-
losztoltnk, a márczins meghozta. Még 4-éo szép 
tavaszi verőfényes  napban gyönyörködhettünk a 
remény lettük. hogy a bó nélküli, rendkívül enyhe 
télből az ál menet a tavaszba, minden várható zor-
dabb időjárás nélkül történik meg; ámde a szo-
kásos márcziusi bó ez idén sem maradt el, a 
5 én este az ég calornai sflrü  esőt bocsátottak 
a szél Alt.il kiszántott földre  s reggelre lábnyi 
magas hó borított el erdőt, mezőt, minek meg-
bcc-illlietlen jó következményei várhatók a két-
heti liiileg és dermesztő szelek által megsanyar-
gatott vetések fejlődésére  nézve. 

— H a l á l o z á s o k . Szaesvay Imre kir. 
jliiró urat. a helybeli jbiróság vezetőjét nagy 
csapás érte, n mennyiben f.  évi február  hó 
28-án édes apját ragadta el kérlelhetlen halál. 
A boldogultunk hiilt tetemeit f.  évi raárczius 
2-án (1. ti. íi órakor helyezték el a csik-szeredai 
róm. kath. temetőben nagyrészvét mellett. — 
T o d o r Gyula fógymn.  tanuló T o d o r János 
huzamosabb ideig itt városunkban tartózkodott 
közszeretetben álló postafónök  lia, f.  évi raárcz. 
4-ikén Kolozsvárt elhunyt. A bánatos szülök 
fogadják  legőszintébb részvétünket. — V a r -
g y a s i Ferencz a brassói fógymn.  jeles igaz-
gatója f.  évi tnárcz. 5-én Brassóban elhunyt. 
Nyugodjanak békében ! 

— Uj körjegyző. Csik-Kozmás és Lázár-
falva  székhellyel egyhangúlag L ó r i n c z János 
Homor-ód-szentpáli jegyzőt e hó 4-ikén meg-
választotta. 

— K ö z b i z t o n s á g i á l l a p o t a i n k február 
havában igen kedvezőtlen színben mutatkoztak 
be, mint azt e csendőrségi esemény! jelentések 
igazolják. A mólt bó folyamán  ugyanis a megye 
területén előfordult:  3 orgazdaság, 16 ut'endőrí 
kihágás, 4 erdei kihágás, 18 könnyebb és súlyo-
sabb teslisértés, 3 gyújtogatás, 25 lopás, 17 
igazolvány nélküli határátlépés, 10 csendzavarás, 
2 záróra be nem tartás, 1 csempészet, 9 ember-
ölés, 8 engedélynélküli táuczvigalom tartás, 1 
verekedés, 3 közrend elleni kihágás, 1 fegyveres 
erő elleni vétség, 1 veszélyes fenyegetés. 

— Roncsoló toroklob járvány lépett 
fel  Kászon-Jmpét- és Feltiz községekbeu, bol 
15 nap alatt 7 gyermek kapta meg a veszélyes 
betegséget s valamennyi bele ia halt. 

— Hirtelen haláL Rilyénfalvi  Czirják 
Alajos 48 éves, nős íérfi  e hó 3-áu marháinak 
enni adandó a csűrbe ment, a mint oda ért hir-
telen rosszullét lepte meg, elesett is azonnal 
meghalt. Orvosi vélemény szerint a halált sziv-
hüdés okozta. 

— Székely fink  tavaszi elhelyezése. 
A marosvásárhelyi kereskedelmi és iparkamara 
a székely fiak  tavaszi elhelyezése érdekében 
már megindította a mozgalmat. A kamara ki-
mondta, hogy ezúttal inkább oly mesterségekre 
fogja  a székely fiukat  tömegesen elhelyezni, mely 
mesterségek a székely földön  még ismeretlenek, 
így például minthogy gépésznek, kovácsnak, 
szabónak, czipésznek, szűcsnek, bőségesen ele-
get helyezett már el, ezután nttosárfonókat, 
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agyagiparosokat, szobafestőket,  mlllakaloaokat, 
finom  botor-asztalosokat, harisnyaszövőket, 
kesztyüvarrókat, posztóaiövóket, kik- és selyem 
festőket,  épitő iparosokat stb. log közölök képez-
tetni. A Ilink jelentkezésének határideje április 
hó 1-je, « meddig a bizonyítványok a főispánok-
hoz beküldendők Csak legalább 4 elemi osztályt 
végzett 1 3 - 1 6 éves egészséges fiak  kérelmez-
hetik elhelyezéseket. 

— Z s ö g ö d i b o r v i z . Ki ne látná napon-
ként az njság számba menfi  szekereket, melye-
ken többek kívánságára a .Zsögöd fürdői  Ist-
ván forrá«"-ból  naponta, korsökban friss  borvi-
zet szállítanak. A zsögödi ásványiz mint égvé-
nyes, földe»,  jod- és vastartalmú savanyoviz fidi-
töleg enyhén, oldozólag, erősilöleg és zsongitó-
lag hát az elválasztó és kiürítő szervekre, mi-
rigy es nyirkrendszerre, az Összes nyákbártyákra 
s e szerint javaiIva van : I. az emésztesí zavar 
minden alakjában. 2. az össze» nyákhártya ren-
szer idillt horntos bántalmában; 3. véredény 
pangásokban; 4. idült ideg bántalom, vérszé-
génység sápkór gyomor és belbnrot stb. beteg-
ségeknél. Oditő itali Egy korsó ára házhoz hordva 
4 kr. havonkint (30 korsó) 8 fi  t. 8 - 1 0 napi 
próbára ingyen, szállítja Kertészné, a tulajdono?. 

— G y u m ö l c s e s z e t i t a n f o l y a m .  A füid-
mivelési minszter a folyó  évre az országban há-
rom helyen megtartandó gyümölcs tenyésztési 
tanfolyamra  hirdetett pályázatot és pedig : Keszt-
helyen Kolozsinonostoron, ésKis-Szebenben. KOIOZB 

monostoron, mely hoizánk legközelebb fekszik  a 
a kir. gazdasági intézetben ápril. hó 4-tól I3 ig 
fog  a tanfolyam  tartatui. Az egyes tanfolyamokra 
20 tanító fog  állami költségen felvétetni,  kik 
egyenkint 15 frt  uti átalányban és nspi I frt  5<» 
kr ellátási díjban fognak  részeBÍttetni, Oly lanitó, 
ki már ily tanfolyamon  résztvett, nem pályázhatik. 

— M e g t é r é s . Kézdivásúrhelyi születésű, 
most Csik-Szentmártonon lakó Szabó Aron f. 
év február  23-án nz ev. ref.  felekezetből  ősei 
hitére a kath. egyház kebelébe visszatért. Az 
átvételt Búzás Mihály t. kanonok, l'óesperes, 
plébános végezte lelkes beszéd kíséretében. 

— N é p e s e d é s i ós h á z a s s á g i a ta t i s -
t i k a a m a i t é v r ő l . Hogy a mult I8ÖH évben 
minő aránya volt a születések és halálnzásoknuk 
és hogy hányan kerültek a házas élet tövises 
kertjébe, kitűnik a kerületi anyakönyvi felügyelő 
nyilvántartásából. A szerint Csik vár megy éhen 
1868-ban élve született 4808, halvaszületett 130, 
összesen 4988. gyermek. Ebből iker volt 00, tür-
nyes 4584, törvénytelen 229. Nemre nézve szü 
letett: flu  2633, leány 2355, tehát Hu több 278-al. 
Ezzel szemben meghalt: férfi  1013, nA ,723, ÖBZ-
szesen 3C36, s e szerint a születések száma a 
balálosások számát felülmulta  1352-vel Házasság 
köttetett 920, és pedig : rendes kihirdetés mel-
lett 873, hatásági hirdetés aluli felmentés  mellett 
47. felhatalmazás  alapján 17. Rendbüutetés alkal-
maztatott; a felekkel  szemben I esetben 50 frt 
birsággal, és az anvakönyvvczetAkkel szemben 2 
esetben 10 frt  birsággal 

— S z á m a d á s . A f.  évi febr.  4-éu meg-
tartott „Jnrisu-bál11 alkalmából a madéfalvi  em-
lékoszlop javára felülflzettek  : Demény Béla csen-
dőr százados, Dósa Kálmán, dr. Harmath Leó 
3—3 frtot,  dr. Fejér Dávid, Kiss Antal ezredes 
Gy.-Szt-Miklós, Ferenczi István Gy.-Tölgyes 2—2 
frtot,  Györgyjakab Márton, Szathmáry Elek, 
Pototzky Pál, Jakab Gynla, Barcsai Károly, 
Bándi Vazul Csik-Somlyó, Hodor András, Csik-
Szentgyörgy 1—1 frtot,  Szopog Elek 60 krt, 
összesen 22 frt  50 krt, mely a madéfalvi  emlék-
oszlop javára, lordittatott. Fogadják a nemes 
szivü adakozók ezen adományaikért a lendezS 
bizottság köszönetét: 

— U j b a r o m - v á s á r t é r . Csik-Karczfalva 
k'izségélen a heti- és országos baromvásárok 
már régen a törvényhatósági úttesten tartatnak 
meg, i a ki a vásár tartama alatt tovább szán-
dékozott utazni, annak csak nagy ügygyel-baj-
jal sikerült a tovább utazás. Várnia kell, ha 
már a keresztül töréssel járó veszedelemnek 
magát kitenni nem akarja, addig, mig a sok 
marhát az útból ha ngyan nekik ugy tetszik 
félre  vonszolják a tulajdonosok. Kérünk egy 
cseppnyi érzéket a közrend iránt és a szabad 
közlekedést gátló ezen baj megszüntetésére haté-
kony intézkedést. 

— K i a l e g é n y a c s á r d á b a n 1 Nagyon 
jó kedve volt Bartos Jánosnak, kit közönsége-
sen Kompotinak neveznek Csik-Szépvizen, mert 
nem elégedett mag assal, hogy Budai Péter 
középktki korcsmájában a sok jó bort megitta, 
hanem a feletti  bánatában hogy az üvegeket is 
nem ihatja meg, azokat dühösen a falhoz  verte. 

Egy darabig csak békén nézte a korcsmáros, | 
de aztán meg sokalván, figyelmeztette  Bartost, 
hogy sokba fog  kerülni a mulatság, mire az a 
Bndai koponyáját is kiakarta egy boros üveg 
erejéig tapasztalni. Et azonban szerencsésen fél-
rengorván, véletlenül épen egy nagy csomó szesz, 
és páliokás flveg  közé vágógott s ott csinált 
nagy zenebonát. S Bartos ngy látszik, még a 
házfedelrt  is leszedte volna már, ha az elősiető 
kisbíró segélyével a korcsmáros le nem füleli  s 
a korcsmából el nem távolítja. Szóval Bartos 
Já"os nagyon jól mulatott, de ez is bizonyos, 
hogy nsgy m4rvü katzenjammerje is lesz ntána. 

— AB u j m i n i s z t é r i u m megalakulása 
kedvező alkalmat nyújtott az anagrnm gyártók-
nak egy kis fejtörésre.  — Két elég sike-
rült betUjátékkal szolgálhatunk magyar éB német 
kiadásban; az egyik kiadásból Kiegyezés, a 
másikból Ausgleich olvasható ki. íme: 

LuKács 
Wlasslcfl 

CsEh 
HeOediis 

Darán Yi 
KEjérváry 
KZécsenyi 

SzÉII 
1'lóSz 

A német sógornak: 
DArányi 
LUkács 

PIóSz 
HeOeilüs 

KzéL 
KEjérvári 

Whtsslcs 
SzéCsenyi 
CseH 

— H u m o r a m e g b i v ó b a n . A „Zúgoni 
Földműves zenekar" a következő meghívót 
bocsátott k i : 

Zágonban február  huszonötödikén 
Vagyis c hét végén, épen szombat estén : 
Olyan szép müsoru P F 1 I I é r e s t é 1 y" lészen. 
A milyen nálunk már nem volt réges-régen. 
Mit a banda tanult 3 hónap óta. 
Mind he lesz mutatva az a sok szép nótu : 
Az egyes közökben szinház. tréfa-móka. 
bgy egész hétig lesz mit beszélni rólii 
•Szóval nagyszerű lesz ! — A karnagy hadonász. 
Edi-s szuvu kürtjét hallatja Csusz Tamás. 
Méyen bele mordul Mihály trombitája. 
Barabás Klek meg feleselget  rája. 
Bárók a nagy dobot érzékenyen játsza, 
Érdemes az kérem, hogy mindenki lássa, 
Mert olyan művész a banda „Samu-bája-, 
Hetedhét országon nincsen neki párju ' 
Hát szünetek közt még mennyit nevetnek ! 
Hallották-e hirét linreh Benedeknek 'i 
Olyan dolgot müvei — állitani merem 
Hogy a kaczagástól majd bedül a terem. 
Végül mintájára hircs országháznak. 
Gyermek képviselők színdarabot játsznak 
!3 bemutatják, hogy a sok csavarás-csürés 
Miutt, Jiogy megy füstbe  a szép országgyűlés. 

A belépti-dijat tettük busz krajezárru, 
Higyjék meg nem is sok ennyi mulatságra. 
S mert a nemes ügynek pártolás a bére: 
Kérem, jöjjenek el a „Fillerestâre"1! 

— V e d d b e a t ó t o t . Péter nem volt 
valami jó ismeretségben Ferencz Jánossal Csik-
Várdutfaván  de azért mégis bebocsátott» őt 
éjjel 10—11 óratájban lakására, sőt midőn gyu-
lát, gyertyát s petróleumot követelt, azt is 
adott neki. Ferencz János igényét azonban ez 
Bem elégítette ki, mert minden előleges szóváltás 
nélkül köszönet tejében a házigazdát a kezében 
lévő fával  ütlegelni kezdte s azon snlyos sérülé 
Beket ejtett s ki tndja, hová fejlődik  a dolog, 
ha a Lukács teleségének jajveszekelésére elő-
siető szemszédok Ferencz Jánost lenem fogják 
s ki nem taszigálják a házból. Lukács Péter 
igazán elmondhatja erre: „Vedd be a tótot 
kiver a házból". 

— N y a k a s a s i k í s é r l e t Ifj.  Angi Jó-
zsef,  Angi János és Angi Imre gy.-remetei la-
kosoknak valami kezeaségbeli elszámolni való-
juk volt Fazakas János kovács remetei lakos-
Bal. A mult héten a nevezettek, épen házuk 
előtt menve találták Fazakas Jánost, s behív-
ták magukhoz egy szóra. Fazakas rosszat sejtve 
nem akart bemenni, mire a három Angi meg-
fogta  Fazakast és erőszakkal behurczolták az 
udvarukon levő fásszinbe,  hol lenyomták egy 
tőkére, és az édes anyjuk Balog Katalin által 
odahozott fejazével  leakarták fejét  vágni. Fa-

zakas János könyörgött, hogy ő mindent meg-
tesz, a mit tőle kívánnak, csak kegyelmezze-
nek életének. Mire bevitték a lakházba, a hol 
egy 123 frtos  adóssági kötelezvényt Írattak 
vele alá, közjegyzőül Id. Balázs Bertalan szol-
gálván. Fazakas János a csendőrségnél felje-
lentette a díszes társaságot, kik mindent beis-
mernek csak azt nem, hogy Fazakast leakar-
ták nyakazni. 

— A m a g y a r m ű v é s z e t a p á r i s i ki-
á l l í t á son . A magyar képzőművészek, szobrá-
szok és festők  legjobb müveikkel jelennek 
meg az 1900-iki párisi világkiállításon. Wlas-
sics Gyula közoktatásügyi miniszter hü képet 
akarván nyújtani a magyar viszonyokról, meg-
bízta dr. Lippich Elek miniszteri titkárt, a 
művészeti osztály vezetőjét, hogy erre az 
alkalomra irja meg a magyar képzőművé-
szetek történetét. Líppiuli el is készítette e 
müvet, melyet franczia  fordításban  ki fognak 
osztani a magyar kiállításban megforduló 
vendégek között. 

— Sz i t tya da lok . Több mint száz ere-
deti magyar népdal szöveget fog  tartalmazni 
P é t e r f  i Tamásnak S z i t t y a d a l o k czimü 
verskötete s most mikor oly kevés a jó népdal 
szöveg, hasznos szolgálatot vél tenni e kötet 
kiadásával. S z l u p j á r István kiadó Maros-
Vásárhelyit, ki előfizetéseket  1 írtjával a kö-
tetre elfogad.  A „Szittya dalok" ból néhányat 
D a n k ó Pista is megzenésített. 

— E g y egész u j gyapjufésüló  gép eladó. 
Hol ? Megmondja a kiadóhivatal! 

KÖZGAZDASÁG én  IPAR. 

G a z d a s á g i t a n í t á s o k . 

A m. kir. földmivelésQgyi  miniszter ur 
segélyezésével a esik megyei gazdasági egyesület 
által rendezett téli gazdasági tanitások folyó 
hó 21-én értek véget. A tanitások három czik-
losrs beosztva, bárom telcsiki és bárom alcsiki 
községben, továbbá Gyimesben és Kászonban 
tartattak négy előadó által az állatgyógyászat, 
méhészet, gyümölcsészet növénytermelés, talaj-
mivelés köréből, továbbá a szövetkezeti ügyről 
és munkástörvényről. A tanításokat teljesítették: 
Lakatos  Mihály felsőnépiskolai  tanár, Barabás 
Béla gazdasági iskolai intéző, Keresztes  Antal 
megyei állatorvos, Kertész  István megyei vándor-
tanító és Sáotha  András gazdasági akadémiát 
végzett növendék. 

A tanitások iránt jelen alkalommal jóval 
nagyobb érdeklődés mutatkozott, mint az ezelőtti 
években. Községeink gazdaközönsége kezdi be-
látni, bogy az ilyen tanitások meghallgatásából, 
ha az olt nyújtott jó tanácsokat követi és út-
mutatásokat a gyakorlatban is alkalmazza, rájok 
nézve csak haszon háramolhatik; és arról is 
meggyőződlek, hogy a gazdasági tanitások sem 
a községnek, sem pedig az egyes gazdáknak 
semmi költségébe nem kerülnek. Pedig az utóbbi 
volt a legfőbb  ok, mely miatt némelyek a téli 
tanitások látogatásától visszatartották magukal. 

A jelen télen csupán csak négy alkalom-
mal nem lehetett előadást tartani; egyik helyen, 
mert nem tették közhírré, más bárom alkalom-
mal pedig a miatt, hogy az előadás napján jó-
tékonyczéln színi előadás, országos vásár volt, 
egyik helyen pedig a lakósok községi munkára 
voltak kirendelve. 

Ezen eseteket leszámítva, egy előadóra 
esett összesen 2d31 hallgató s igy egy alka-
lomra átlagosan 116 hallgató jutott. Legtöbb 
hallgató volt a második alkalommal Csik-Ma-
darason.  a hol a tanítások meghallgatására két 
tanteremben összesen 493 ember gyűlt össze. 

Ezután következik K.-Ujfalu  316, Csik-
Csicsó 190, Csik-Tusnéd  167, njólag Csik-
CSÍCBÓ  140, Gyimes-Vám  137 hallgatóval. A 
többi községekben a hallgatók száma 100-an 
alul volt. 

Hogy az idei tanitások látogatottabbak 
voltak az eddigieknél, az a gazdaközönság na-
gyobb érdeklődésen kívül, különösen a községi 
lelkészek és elöljárók szíves támogatásának is 
köszönhető, kik a legnagyobb készséggel mű-
ködtek közre, hogy az előadók fáradozása  si-
keres legyen. 

Mintán a tanitások tárgyát teljesen gya-
korlati dolgok képezik, melyek még a legegy-
szerűbb emberek által is megérthető alakban 
vannak előadva, azon esetre, ha gazdáink a 

jövőben még nagyobb buzgalommal látogatják 
az előadásokat * az olt közlött ismereteket 
gyakorlatilag is alkalmazzák és az életbe át-
ültetik, reméllenünk lehet, bogy a tanitások 
közgazdaságunk minden ágának fellendülését 
fogják  eredményezni. 

S z e r l s e s z t ö l \ 3 L z e n e t e l c _ 

Q. I. Budapest. A költeményt s felhívást  a 
jövő számunkban hozzuk. Nagyon öriiluéuk. ha több-
ször is felkeresne  bennünket közleményeivel. 

K. B. Gy.-Saentnilklóa. Szíves megemlékezé-
sét köszönjük. Jön. Máskor is mindig örömmel 
vesszük. 

KIADÓ LAPTULAJ DONOS: 

G Y Ö R G Y J A K A B M Á R T O N . 

HIVATALOS RÉSZ 
4000, száin. 
TiTTn—Tií/S" Folnmivelésugyi m. kir. minister. ipHw. m/2. 

Rendelet. 
Valamennyi  vármegyei és városi törvény-
hatóságnak,  a takonykór,  illetőleg  a bőr-
féreg  föllépése  esetén teendő  hatósági intéz-
kedések,  ugy a malleinezések  tárgyában. 

(Folytatás.) 

A m a l l e i n e z e t t á l l a t o k o sz t á lyozása . 
1*2. g. A kezelés és a megfigyelés  szabály 

szerfi  befejezése  után a kiküldött állatorvos az 
ilelékes I. fokú  hutóság képviselőjének jelenlété-
ben az 1. Bzámu utasítás nyomán osztályozza az 
állatokat, és pedig — annak tüzetes meghatáro-
zásával, hogy a malleínezést megelizóleg mely 
állatok találtattak takonykórra gyanúsaknak, s 
melyek a takonykór fertőzés  gyanújában állók-
nak — egyenkint kijelöli : 

a) azokat az állatokat, melyek a malleinre 
semmiképen nem reagáltak; 

b) azokat az állatokat, melyek határozatlanul, 
vagy a typiki iBan reagáltak ; 

c) végül azokat az állatokat, melyek a inal-
leinre atypikusan reagáltak. 

A z I . foka  h a t ó s á g n a k a m a l l e i n e z e t t 
á l l a t o k r a n é z v e h o z a n d ó h a t á r o z a t a i . 

13. §. Az I. fokú  hatóság képviselője ezen 
kijelölés alapján a következőképen iutézkedik : 

a) Azonnal határozatilag megállapítja, hogy 
a takouykóros állattal bebizonyitlintúlag ériutke-
zett, vagy azzal közös istállóban, udvarban vagy 
legeién volt, vagy közös vályúból (csöbörból) ita-
tott és a inalleinre seinmiképen nem reagált ta-
konykórra gyauus állatok kivételével, melyek el-
határozásomig teljeseu elkülönítve további istálló-
sár alá helyezeudők, a többi olyan állatokkal, 
melyek a malleinre semmiképen sem reagáltak. 
— akár takonykórra gyanúsaknak, akár takony-
kór fertőzés  gyanujábau állóknak tekintettek, azok 
a malleiaezést megelőzőleg — tulajdonosuk sza-
badon rendelkezhetik; mindazonáltal a takony-
kórra gyanús állatokra, ugy valamely takonykóros, 
illetőleg takonykor gyanújában álló és a kiirtás 
után takonykórosuak, vagy a takouykórra gya-
núsnak talált álattal közös istállóban, udvarban 
vagy legelőn volt, avagy azzal bármi más módon 
közvetlenül érintkezett, vagy közös vályúból (csö-
börből) itatott fertózés  gyanújában álló állatokra 
néive azzal a megszorítással, hogy ezeket az 
állatokat csak a malleinkezelést követő 60 nap 
leteltével s miután azokat az illetékes hatósági 
állatorvos megvizsgálta és egészségeseknek találta, 
adhatja el idegen községbe. 

b) Határozatilag azonnal megállapítja to-
vábbá ai I. fokú  hatóság képviselője, hogy azokat 
az állatokat, melyek a malleínezéBt megelőzőleg 
csupán a fertőzés  gyanújában állottak és a mal-
leínra typikusan, határozatlanul vagy atypikusan 
reágáltak, a tulajdonos más egypatás állatoktól 
teljesen elkülönítve további istálló, illetőleg ud-
var-sár alá helyezni köteles. Ezen állatok közül 
a különben teljesen egészségesnek látszók ai I. 
fokú  hatóság engedelmével a község határában, 
illetőleg annak egy bizonyoa részében (tauyában. 
gazdaságban) munkára használhatók azon feltétel 
mellett, ba aiok a munka végzése alatt más, a 
ragály iránt fogékony  állatokkal való érintkezés-
től egészen biztosan megóvhatók. Ha az ilyen 
állatok birokosa a hatóság rendelkezéseinek meg 
nem felel,  állatai tájból istállózár alá helyezendók. 

c) Végfii  határozatilag azonnal megállapítja 
as I. fokú  hatóság képviselője, hogy azok az 
állatok, melyek a malleínezést megelőzőleg már 
takonykórra gyanúsak voltak éa a malleinre typi-
knsan, határozatianni vagy atypikusan reágáltak 
— a mennyiben a malleínezést nem állami állat-
orvos eszközölte — a sőrgösen meghívandó ille-
tékes kerületi állami állatorvos jelenlétében ké-
sedelem nélkül kiírtandók. 



Márot ías 8. C S I K 1 L A P O K 10. ssáin. 

A malleinra reagált takonykórra gya-
iraa á l l a tok k i i r t á sa . 

14. g. A kiirtás a jelen rendelet 7. g-ában 
elAirt hstároimányok szigorú betartása mellett 
asabályaserfi  becsié* után tSrténik: a bonczoláat 
— és pedig a mennyiben nem állami állatorvos 
küldetett ki — as esetleg megjelent illatékea ker. 
állami állatorvos felügyelete  alatt a kiküldőit ál-
latorvos teljesíti. A booesolás eredménye «lapján 
as I. fokn  hatóság jelenlevő képviselője azonnal 
határozatiag megállapítja, hogy a tulajdonosnak 
van-e éa mily mérvű kartalaoitasi igénye. 

Felülvizsgálat. 
15. f.  Felülvizsgálat (7. harmadik be-

kezdés) esetén a kórismének a budapesti m. kir, 
állatorvosi akadémia által leendő megállapításáig 
a kártalanítási határozat függőben  tartandó. 

A mailéin esésről szóló jelentések fel-
teijesztése. 

16. g. A kiküldött malleinező állatorvos kö-
teles a malleinezési eljárás befejezte  után annak 
eredményéről a különösen a malleinezett állatokra 
néive elrendelt hatésági intézkedésekről közvet-
lenül hozzám haladéktalanul részletes jelentést 
felterjeszteni,  melyben a ki nem irtott állalokkal 
való továbbbi elbánás iránti kellő javaslatot tenni, 
a jelen rendelet 13. g-sának a) pontja alapján 
további istállózár : lá helyezett takouykórra gyanús 
állatokon ésslelhető külső tüneteket részletesen 
leirni, s ehhez a malleinreakcziót feltüntető  és 
pontosan kitöltött „kimutatás* egy példányát is 
mellékelni tartozik. 

A mailéin reakozio alapján további zár 
alatt hagyott állatok megfigyelése. 

17. g. Azokat az állatokat, melyek a mal-
leínezést megelőzőleg csupán a fertőzés  gyanú-
jában állottak és a malleinre typikusan, határo-
zatlanul vagy atypiknsan reágáltak, az I. fokú 
hatóság az illetékes hatósági állatorvos által leg-
alább minden 14 napban pontosan megvizsgáltatni 
köteles és ha valamelyiken a vizsgálatot teljesitő 
állatorvos takonykór kitörésére utaló tünetet ész 
lel azt rögtön elkülönitteti, az 1. fokú  hatóság 
pedig az ily állat kiirtása iránt a jelen rendelet 
14. g. értelmében azonnal intézkedik. 

Ez esetben a kiirtáshoz ÓB a bonozoláahoz 
as illetékes állami állatorvos nem hívandó meg, 
a a bonczoláat as illetékes hatósági állatorvos 
végezheti, köteles azonban az 1. számú utasítás 
sserint eljárni. A kiirtásról, ugy a bonczolás ered-
ményéről hossám mindenkor haladéktalanul jelen-
tés teendő. 

Másodszori malleinezós. 
18. g. A jelen rendelet 13. g. b) pontjá-

ban emiitett éa. a 17. g. értelmében megfigyelés 
alá vett állatok as első malleínezést követő hat-
van (AO) nap múlva, illetőleg a hatvanadik na-
pon az elad malleineséssel már megbízott állat-
orvos által minden külön rendelet bevárása nél-
kül ismét malleinnel kezelendők s ezen kezelés 
eredményéhez képest a malleinezett állatok az 
I. fokú  hatóság képviselőjének jelenlétében a 12. 
g. a), b), c) pontjai azerint osztályozandók. 

Ha a másodszori malleinezési az első mai-
léi nezéssel már megbízott állatorvos el nem há-
rítható akadályokból kellő időben előreláthatólag 
nem eszközölheti: az eaetre egy más szakküzeg 
kirendelése iránt a helyettesítendő állatorvos, ille-
tőleg as illetékes 1. fokú  hatóság vagy az ille 
tékea állami állatorvos hozzám idejekorán távirati 
jelentést tenni tartozik. 

Itt. g. As I. fokú  hatóság képviselője ezeu 
osztályozás alapján azonnal határozatilag megál-
lapítja : 

a) hogy arokkal az állatokkal, melyek a 
ináaodBzor alkalmazott malleinre Bemmiképen sem 
reágáltak — tulajdonosuk, minden további meg-
szorítás nélkül, szabadon rendelkezhetik ; 

b) hogy azok az állatok, melyek a másod-
szor alkalmazott malleinra határozatlanul vagy 
atypikusan reagáltak, a 13. g. a) pontjában em-
iitett megszorítással a zár alól azonnal feloldandók  ; 

c) hogy azok az állatok, melyek a másod-
szor alkalmazott mnlleinre typikusan reagáltak, 
elhatározásomig tovább is a 13. g. b) poutjában, 
illetőleg a 17. g-ban előirt elbánás alá vettesse-
nek. Az ilyen állatok állatorvosi vizsgálatának 
költségei esen időtől kezdve a tulajdonost terhelik. 
A mennyiben azonban a tulajdonos a megfigye 
léssel stb. járó költségeket viselui nem akarja : 
az esetre as ilyen állatokat ai I. fokú  hatóság 
a jelen rendeletben előirt szabályok betartásával, 
becslési eljáráa mellett (7. §.), haladéktalanul ki-
irtatni köteles. 

A másodszori malleinezós eredményéről az 
eljáró állatorvos a mailein reakcsiót feltüntető  „ki-
mutatáa* csatolása mellett közvetlenül huzzám 
azonnal jelentést tesz, hogy annak alapján a má-
szori malleinre typikusan reagált állatokkal való 
további eljárás iránt határozhassak. 

A budapesti állatorvosi akadémia által 
foganatosított  malleinezések. 

30 §. A budapesti állatorvosi akadémia kórházá-
ban malleinezések a ló (szamár, üszvér)-tulajdono-
sok kívánságára külön beleegyezésem nélkül is 
foganatosíthatók,  s ások eredményét as állatorvosi 
akadémia igazgatósága az illetékes közigazgatási 

I hatósággal csak abban az esetben kötoles közölni, 
midőn a keselés eredménye a jelen rendelet ér-
telmében állategéssségrendórí eljárást tesz szük-
ségessé, mely esetben hozzám is jelentés teendő. 

A malleinezés czéljából k i k ü l d ö t t állat-
orvosok nt iköltBégeinek és napidijaínak 

megtérítése. 
21. §. A inalleinkezeléssel áltulam megbí-

zott és kiküldött állatorvosok útiköltségeiről és 
napidijairól B»óló útinapló és pedig az Állami ál-
latorvosoké a fennálló  szabályokhoz képest, a 
törvényhatósági, városi, községi és körállatorvo-
soké pedig az illetékes I. fokn  hatóság láttnmo-
zásával ellátva és az illetékes törvényhatósági 
számvevőség állal az ott érvényben levő utinnp-
lószabályzat értelmében érvényesítve az illetékes 
II. fokú  hatóság utján kiutalás végett hozzám 
felterjesztendő. 

A takonykór járványa. 
£2 .§. Ha s takonykór a községben vagy annak 

határában egyszerre, illetőleg az első betegségi 
eset megállapításától számított fltl  nnpon Imiül 
legalább öt különféle  fekvésű  tanyán, majorban, 
udvarban vagy istállóban tör ki: az esetre a be-
tegség járványosnak tekintendő. 

Ily eselben a jelen rendelet 2. §-ánuk b) 
pontjában felsorolt  ovóintézkedósek szigoru foga-
natosításán kiviil uz I. fokú  liuliWig intézkedni 
tartozik az iránt: 

a) hogy az egész község lovni (szamár, 
öszvér) egymással ne érintkezhessenek és it ba-
tárból a jelen rendelet 23. § nban jelzett állatok 
kivételével ki ne hnjlassanak, takarmányféle  és 
és trágya a halárból ki ne szállittosBék (a le 
nem zárt — vésznienlcs — udvarok, tanyákból 
stb. származó teljesen egészséges — nem fertő 
zts gyanús — lovaknak (szan^ir, őszvér) a ha-
láron belül vnló közlekedése szabod) ; 

b) hogy marhalevelek lovakra ki ne adas-
sanak s a lakosok fclhivandók,  lioey a birtokuk-
ban levő s lovakra szóló marhaleveleket a község 
elöljáróságának megőrzés végeit haladéktalanul 
szolgállasBák be ; 

c) hogy ló- és mnrhakereskedók (kupeczek), 
herélók a közsógbeli istállókba be ne menjenek ; 

d) hogy a községhez vezető utakhoz örök 
és „Takonykór" feliratú  jelzü táblák áll itassanak 
a végből, hogy a lovakat fszaniár,  öszvér) s ilyen 
állatok által vont fogatokat  a hivatásukat teljesítő 
tűzoltók, meutők, lelkészek, orvosok, állatorvosok, 
szülésznők bábák), ugy a hivatalosan eljáró ha-
tósági közegek és a m. kir. posta fogatainak,  va-
lamint a megállapodás nélkül átvonuló tnagánfo-
gatok kivételével a községen át ne bocsássanak 
hanem oly útra tereljenek, melyen a község el-
kerülhető ; 

c) tartozik továbbá az I. fokn  hatóság a 
vásártartásra jogosult községekben a heti és or-
szágos lóvásárokat betiltani ; 

f)  s végül mihelyt vulamely községben a 
takonykór járványa liatóságilog megállapitlntott, 
erről az illetékes állami állatorvost, a jelen ren-
delet 4. g-ában említett katonai hatóságokat és u 
Bzomszéd községeket ugy a törvényhatóság első 
tisztviselőjét azonnal értesíteni. 

Egészséges állatoknak községi zár ese-
tén igazolvány mellett a községből való 

kibocsátása. 
23. §. A jelen rendelet 22 $ áhuii . kiirt 

intézkedések foganatosítása  alknlmAval nz I. fokú 
hatóság egyidejűleg kijelölni s kellő iţnzolvânynyal 
tartozik ellátni n lezárt községben, illetöl»g ha-
tárában levő, de le nem zárt, vészmentes udvu-
rokból (tanyákból) származó s a hatósági állat-
orvos által előzetesen megvizsgált és teljesen 
egészségesnek talált azon — nein fertőzés  gynnus — 
lovukut (szamarak, öszvérek) vogy ilyen állatok 
által vont fogatokat,  melyek közveszély (árviz, 
tűzvész stb ) esetén n tűzoltók, mentők, tűzoltó-
és mentőszerek. ugy bármely esetben a lelkészek, 
orvosok, állatorvosok, szülésznők (bábák), hivatu-
losan eljáró hntósáfti  közegek és a in. kir posta 
azállilása vagy indokolt magántuvarozás czéljá-
ból más községekbe szabadon közlekedhetnek. 

Az igazolvány a kiállítás keltétől számított 
30 napig érvényes. 

Általános lóvizsgálat. 
24. A jelen rendelet 22. g-ban előirt intézke-

dések foganatosítása  után a törvényhatóság első 
tisztviselője a község összes ló (szamár, öszvér) 
állományát az e czélból megkeresendő illetékes 
ker. állami állatorvos vezetése mellett, kellő 
számban kirendelt hatósági állatorvossal megvizs-
gáltatni köteles. 

A vizBgálatról az I. fokú  hatóság a jelen 
rendelet 4. g-ában említett katonai hatóságokat 
közegeik kiküldhetése czéljából előzetesen érte-
síteni tartozik, de a közezek elmnradása a vizs-
gálat megtartását nem akadályozhatja. Ha n vizs-
gálat szabályszerűen befejeztetett,  arról a zárlati 
intézkedések netáni enyhítése czéljából hozzám 
haladéktalanul jelentés teendő. 

Járványtábla. 
26. g. A takonykór, illetőleg a bórféreg  jár-

ványának állásáról az I. fokú  hatóság az e vég-
ből a helyszínére kiszálló hatosági állatorvos utján 
14 naponként tudomáat szerez a ennek alapján 
járvány-táblát készit (3. az. minta), melyet a II. 
fokú  hatóság utján hozzám fölterjeszt. 

(Vége ka».) 

VERESS SÁNDOR dr., 
orvosi rendelője és fogorvosi  műterme 

Csik-Szeredában 
Nagy Ferencz dr. házában. 

Rendes orvosi tanácskozási idő naponta 
délután 2 - 3 i g . Fogorvosi és fogmiivészi 

rendelő idő naponta délelőtt 9 — 12-ig. 

Az elismert jó minőségű és gyárt-
mányú 

Liliom vászon és házi vászon 
Csikmegye részére egyedüli raktára 

BARCSAY K. 
női ós férfl  divatáru házába kapható: 

Liliom vászon 7 fit  20 kr, házi 
vászon f>  írt 95 kr. ejíy vég 23 
inlr (vagy 30 rőf),  iigyszintén lepedő 
váxznok a legjobb minőségbe, egy 

szélybo GO, 75, 90 kr métere. 

E g y vaggon (küHilbelől ft'.'s  méter-öl) 

száraz bükk tűzifát 
szállít, csíkszeredai vnsut-állomásra bér-
mentve 3 2 f r t é r t  a gróf  MIKES ura-
dalom bilkszádi igazgatósága. i i 

Jó házból két fiu, 
ki 1—2 polgári osztályt végzett 

Jakab és társa keres-
kedésébe felvétetik  -> 

Haszonbérbe adás. 
Alulírott, mint a Balási Lajos hagya-

tékának zárgondnoka, s úgyis, n>iut a/, 
örökösök meghatalmazottja ezennel köz 
liirré teszem, hogy a Balási Lajos örö-
kösei tulajdonát, képező KászOn-Impér, 
Kászou-Fel- és Altiz, Kászon-
Ujfalu,  Kászon-Jakabfalva,  Csik-
Szentmárton, Csík-Csekefalva  és 
Csik-Menaság községek határaiban 
fekvő  összes ingatlanokat, községenkénti 
csoportokban Írásbeli zárt ajánlat tilján, 
és ped ig : 1899. márczius hó 17-ik 
napján Kászon-Impérben; 1899. 
márczius hó 18-ik napján Kászon 
Al- és Feltizben; 1899. márczius 
hó 19-ik napján Kászon-Jakab-
falván;  1899. márczius hó 20-ik 
napján Kászon-üjfaluban. 

A csikszentmártoni, eackefalvi  és nic-
nasági ingatlanokat 1 8 9 9 . é v i m á r -
czius 21-ik napján Csik-Szent-
mártonban a nevezett községek házai-
nál egy évre a legtöbbet Ígérőknek ha-
szonbérbe adom. 

Óvadékképes ajánlattevők keretnek, 
hogy a megajánlandó haszonbéri összeg 
10" n-ának megfelelő  készpénz, vagy óva-
dékképes értékpapírral felszerelt.  Írásbeli 
zárt ajánlataikat a tennebbi községekben 
és napokon, délelőtt 11 óráig hozzám 
adják be. 

Az ajánlatok el, vagy el nem foga-
dása fölött  az örökösök I ' > nap alatt ha-
tároznak, miről ajánlattevők ennek meg-
történte után azonnal értesitettnek. 

Azon esetben pedig, ha a zárt aján-
lati árverés a községenként! csoportokra 
nem sikerülne a megnevezett községek 
határaiban lévő iagatlanókat párczellán-
ként fogom  bérbe adni, és pedig : 1 8 9 9 . 
márczius 25-ik napján kezdődőleg 
Kászon-Impér községházánál. A többi 
községekben pedig folytatólag  fogom  a 
határidőket az ottan szokott módon köz-
zététetni. 

A feltételek  irodámban betekinthetek 
s levélbeli megkeresésekre is készséggel 
adok értesítést. 

Csik-Szeredán, 1899. márczius 5-én. 
Dr. Csiky József, 

ügyvéd. l - l 

Mauthner Ödön-féle  gazda-
sági-, vetemény- és virágmagvak 
kaphatók eredeti csomagolással 
a karczfalvi  gyógyszertárban, 
Hankó Antal gyógyszerésznél. 

Haszonbérbe adás. 
Alulirott mint a Balási Lajos hagya-

tékának zárgondnoka a u g y is mint a 
Balási Lajos örököseinek meghatalmazottja 
ezennel közhírré teszem, hogy a Balási 
Lajos örökösei tulajdonát képező kies fek-
vésű, fenyvesek  által szegélyezett, igen 
dus szénsav és jód tartalmú K a s Z O I ţ j a -
kabfalvi  fürdót  és gyógyvíz for-
rásokat a Csíkszeredában 1809. 
évi mrirexiuN 23-iU n n p j á n úgy-
védi irodámban megtartandó zárt 
Írásbeli ajánlati árverésen a leg-
többel" Ígérőnek négy egymás után követ-
kező évre haszonbérbe adom. 

U»adékképes ajánlattevők kéretnek, 
hogy a megajánlandó összeg lO°/o-nak 
megfelelő  készpénzzel, vagy óvadékképes 
értékpapírral felszerelt  ajánlataikat a fen-
nebbi határnapnak délelőtti 11 órájáig 
hozzám adják be. 

Az ajánlatok el, vagy el nem foga-
dása fölött,  az örökösök 10 nap alatt ha-
tároznak, miről ajánlattevők azonnal ér-
tesíttetnek. 

A leltételek irodámban betekinthetek 
s levélbeli megkeresésekre is készséggel 
ndok értesítési. 

Ügynökök kizárva. 
Csik-Szeredán, 1899. márcz. 5-én 

Dr. Csiky József, 
üpyvéd. 

S/.. 208 - 8 9 9 . 

kjző. 

Árverési hirdetmény. 
Alólirolt közxég elöljárósága által 

közhírré tétetik, hogy Csik-Sxentlélek 
község tulajdonát képező „Borda" nevü 
1200 hold kiterjedésű kaszáló és legelő-
hely és „Medvéstelek" nevü 182 hold 
kiterjedésű kaszáló- és legelő-hely az 
1899-ik évre a legtöbbet Ígérőnek az 
1899. évi márczius 12-én d. u. 2 
Órakor megtartandó nyilvános árveré-
sen haszonbérbe fog  adatni. 

Kikiáltási ár Bordának 200 forint, 
Medvésteleknek 100 forint. 

Árverezési (eltételek az árverés nap-
ján és a községi bírónál bármikor meg-
tekinthetők. 

Csik-Szentlélek, 1899. február  24. 
Kovács Béla, 

körjegyző. 
Balog Imre, 

biró. 

Hirdetmény. 
Közhírré tesszük, miszerint Csik-Szent-

dotnokos község tulajdonát képező ingat-
lanokat a község hivatalos házánál 1 8 9 9 . 
évi márczius hó 25-ik napján d. 
U. 2 Órakor kezdődőleg nyilt versenyen 
a legtöbbet ígérőnek haszonbérbe fogjak 
adni. 

A teltételek a község hivatalos házá-
nál bárki által betekinthetek. 

Caik-Szentdomokos, 1899. márcz. 2. 
Dániel József,  Böjté Lajos. 

kOrjegyzA. 1- 2 biró. 

z. 582—1899. 

Hirdetmény. 
Csik Pálialva község tulajdonát ké-

pező „Pricakeu-liava« nevü erdőréseben 
1899. márczius 23-án d. e. 9 óra-
k o r , előre fizetés  mellett a legtöbbet ígé-
rőnek, 420 drb fenyőtörzs  (két köbméter 
törzsönkint) árverezés n t ján eladatik. 

Kikiáltási á r 500 frt. 
Árverési feltételek  a község házánál 

megtekinthetők. 
Csik-Pálfalva,  1899. márcz. 5. 

Csiszér Márton, 
1 - 2 t-birá. 

Nyomatott Csik-Szeredában, a laptulajdonos éa kiadó Qyörgyjaknb Márton könyvnyomdájában 1899. 


