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Az uj polgári törvénykönyv és a 
nőkérdés. 

Az uj polgári törvénykönyv  terve-
zetének van két érdekes szakasza, me-
lyek lia életbe lépnek, bizonyára nagy 
befolyással  lesznek a nök társadalmi 
liehzetének megállapítására és a nő-
kénlés alakulásának különös irányt fog-
nak udni. 

A törvény tervezetnek 90-dik sza-
kasza azt mondja: 

„Köteles az asszony a férjét  kere-
set módjában a közreműködés által tá-
mogatni, söt önállóan keresni is, ha kö-
zös életsorsuk ezt igy hozza magával". 

A lltu-dik szakasz a következőkép 
hangzik: 

„Férjét tartani a feleség  akkor kő-
teles. ha a férj  erre vagyonhiány és 
kereset képtelenség okából nem képes". 

.Midőn e szakaszokat figyelemmel 
álolvassuk itt mindjárt, azon sokszor 
megvitatott és meghányt kérdés merlll 
fel  ujiilag, hogy helyes e gazdasági és 
társadalmi szempontból a nőnek rész-
vétele a kenyérkeresés  liarczában? 

A törvénytervezet ezt a nehéz prob-
lémát ugy oldja uieg, hogy nemcsak 
helyes, hanem épen szükséges, a nőnek 
nemesak joga van dolgozni, nemcsak 
követelhet alkalmat és helyet az élet 
küzdelemben, hanem köteles is részt-
veiini e harezban, köteles dolgozni, kő-
teles keresni. 

Hogy a törvénytervezet még nagy 
változásukon fog  keresztül menni, az 
bizonyos, de nagyon valószínű, liogy a 
leendő törvény is magába fogja  foglalni 
a lentebb idézett szakaszokat s igy ak-
kor óriási látóhatár tárul mindazok elé, 
a kik a nókérdéssel foglalkoznak  vagy 

A „ t ó I K I L A P O K " T A R C Z Á J A . 
Van egy szent emlékem..... 
Van fgy  szent emlékein, 
Keblemen hordozom, 
Keblemen viselem. 
Nem adnám semmiért széles e világon, 
IVdig arra vagyon irva árvaságom: 
A hervadt virágra, 
Melyet a természet tavaaz ébredéssel 
Fakasztott a ié anyám sírjára. 
Sokszor előveszem 
S eaőkot hintve rája 
Ugy-ogy el eln 'zem, 
KOny fakad  szememben, eszembe jnt minden 
Bujdosó testvérim... az én szenvedésem 
És az égre nézek, 
Ott lesz pihenésünk, ott lesz boldogságunk, 
A hol végre feltalálnok  téged... 

Beakó  Sándor. 

Miért nem tudtak a kádfalviak 
uj községhazat építeni. 

Álljunk csak meg, mert blsony itt aligha 
lehetne tovább menni, lévén az nt réstben a 
község érdemes tisztviselői által elzárva, kik 
ünnepi diszben fontoskodó  arcsozal sorakoznak 
egymás mellé, más részt pedig a kevésbé érde-
mes polgároktól, kik már szerényebb saljai vo-
uuliiak meg. Itt ott csendea megjegyzéseket hal-
lani a kilátásban helyezett uj pótadóról, várva 
mig a oagy harang megkondol s elhívja őket 
az Isten házába megenyhíteni azi vök keserűségét, 
melyet a pótadó oem kevésbé asokott fokozni. 

No igen, biss ma vasárnap van, a templomba 
menés ts a község tanács működésének a napja. 
„Bim, ban;- Ssél a nagy har aug! As alezai gvfl-
lekezel képe változik. Egyik csoportja begombolva 

az iránt bárminő tekintetben érdeklöd-
nek is. 

Mert mit is mond a tervezet azzal, 
hogy a nó köteles keresni? 

Bizonyára azt, hogy a mai állapo-
toknak alaposan, gyökerestől meg kell 
változuiok, hiszen ha ezét tekintünk a 
társadalomban és külöuösen a nök hely-
zetét veszszQk szemügyre, azt találjuk, 
hogy ma napság a nö nemcsak keresni 
nem köteles, hanem ha férjhez  ment, 
legtöbbször egyenesen el van zárva 
azon életpályáktól, a melyeket leány-
korában felkereshet  s a melyeken részt-
vehet a kenyérszerzés munkájában. 

A lányok, ha egyszer férjhez  men-
nek, ezzel nagy részben megszabudúlnak 
a mindennapi élet robotoló munkássá-
gától is, mert eltekintve uémely özve-
gyektől és végszükségben levőktől, iga-
zán kevés a kereső asszonyok száma. 

Az uj törvény életbe léptével, ha 
a fentemiitett  szakaszok megmaradnak, 
ez a viszony egészen megváltozik; a 
mennyiben jövőre nézve bizonyos adott 
körülmények  között nem lesz elég a 
nőnek a háztartás vezetése, hanem ki 
kell lépnie az eddigi szQk keretek kö-
zül s részt kell vennie a létért való 
küzdelem nehéz harczában. 

Azt kivánja a nőtől a tervezet, hogy 
keressen. 

Itt azonban nem lehet megállani 
sem a törvényhozónak,  sem a társada-
lomnak. 

A törvényhozónak meg kell adnia a 
módot ehhez a kereséshez, le kell rombol-
nia azokat az akadályokat,  melyek ma 
napság a nöi kereset elé gördülnek. Meg 
kell nyitni a nök előtt mindeu kenyér 
kereső pályát, melyek eddig csak kizá-
rólag a férfiak  számára vannak fe  o tartva. 
Mert a női kereset is csak akkor lehet 

hosazu zekéjét, mielőtt egy némelyik nup világra 
kertié annak belső zaebébö) régi kopott imádságos 
könyvét, elindul a harang bivó szava ulán. 

Nem ugy a* érdemes tisztviselők kara. Ók 
is elindulnak, de nem az Isteu háza felé,  hanem 
egyeneseu be, abba a különös házba, moly messze 
kitiluik falainak  meazeletlen feketeségével  a ka-
nyargó lépcsőinek örökös veszélylyel fenyegető 
rozsa» taágá val. 

Bizony aligha találnók ki rendeltetéai czél-
ját, enuek as idő bélyegét nagyon ia magánviaeló 
háznak, ha el nem olvasnék, a tornáoz kiugró 
közepén nyújtózkodó nagy fatáblák.  Illetve a rajta 
lévő belöket: 

.Építették e községházát a kádfalvlak  a 
saját költségükön az Urnák 1841-lk esztendejében! * 

Aha! Községháza, a jámbor halandó a leg-
jobb akarat mellett aem nézné kl belőle. 

Hanem lépjünk be ml Is a tisztviselő urak-
kal, a féloldalról  megtámasztott kapun s halad-
junk fel  óvatosan, a lépesének nevezett ugró-
készüléken, mely bizony elég tornászat! ilgyea* 
séget kiván, ba az ember nem akarja magát ason 
kellemetlen helyzetbe hozni, hogy lépcső deszkája 
helyett, a nem sokkal kisebb résekbe tévedjen 
a lába, a minek következménye nem kevésbé Is-
meretes. 

Ilyen eset a falu  legérdemesebb polgárainak 
tlasteletére legyen mondva, jelen alkalommal nem 
esvén meg, bátran léphetünk a taoáosterembe. 

A három oldalról ablakokkal ellátott terem 
(a mennyiben bálorbodunk jelen alkalommal a 
.terem" elnevesést bitorolni) bő világosságot nyer, 
aannál is inkább, mert as egyik ablakrámájára 
nésve teljesen fölöslegessé  vált as üveg legalább 
aa eakildt ur könyökének, mely a heves vita kö-
zepeit távolította el nyár idején a hassaeveheteUen, 
törékeny Jószágot. Mondom a bő világosság mel 
lett könoyen szemügyre vehetjük azon érdemes 
szobát, melynek falai  már oly sok, nemes elha-
tározási, azigoru Ítéletet hallottak. 

hatályos, akkor lehet eredményes, csak 
akkor érheti el a törvény által is szem 
előtt tartott czélt, t. i. családja fen  tar-
tását, ha a nó is azokon a pályákon és 
ugy léphet fel  keresőleg, mint a hol és 
a hogy a férfi  azt teheti. 

De uem állhat meg a törvény sza-
vainál a társadalom sem, szakitauia kell 
az eddigi irányzattal s a fiukéval  azonos 
tanitásbun és nevelésben kell részesí-
tenie a leányokat is. Mert ha már ki 
vau mondva, hogy a nö házassága után 
is munkálkodhatik,  sőt esetleg dolgozni 
is köteles, annak nem lehet más kö-
vetkezménye,  mint az, hogy jövőre 
nézve a nőnevelés is épen oly teljes 
és alapos lesz minden pályára, miut ma 
a férfiaké. 

Ilyen formán  aztán megszűnik igen 
sok mizeria is, melyeket ma a nők ke-
nyér keresése okoz. Tudjuk, tapasztal-
juk, hogy a nó aránytalanul kevesebbet 
keres, mint hasonló állásban a férfi. 

Ha a polgári törvénykönyv  terve-
zet életbe lép, ez meg fog  változni. 
A mi ma a kis női munka bérnek az oka, 
hogy a nő csak végszükségben adja 
magát a munkára - - megszűnik. A tár-
sadalom megszokja azon gondolatot, 
hogy a nő is dolgozzék. Ezzel azután 
a nök igényei is emelkednek, megszű-
nik a szükség okozta kényszer helyzet 
és vele együtt a bérek is magasabbak 
lesznek. Emelni fogja  a nők bérköve-
telését az is, hogy egyenlő nevelésben 
és előkészítésben részesülnek majd a 
férfiúval  s igy megszűnik a második ok 
is. melynek okozata az alacsouy női 
munkabér. 

Ha a polgári törvénykönyv  tervezet 
fentebb  idézett szakaszai a törvénykönyv-
ben is helyet fognak  foglului,  óriási vál-
tozásokat fognak  előidézni a nőkérdés 

Valljuk meg as igazat azon bizony édes 
kevéa a nézni való I 

Mindössze, amott a sarokban húzódó óadi 
faazekrény,  szigorúan őrizve a község legfonto-
sabb iratait, meg őrizve a tetejére hányt, di-
vatját mult pecsét nyomókat, bélyegzőket. 

A biró ur tudja, hogy azok hasznos, illetve 
hasznavehetetlen régiségek, a miket még elégetoi 
aem lehet eredeti azllárdságuknál fogva. 

Miodezen régiségek között szinte meglep 
az a hoaszo aaztal, mit okvetetlenül újnak kell 
tartanunk éléuk fehérsége  miatt, melyen oaak 
itt-ott diezeleg egy egy uj keletű tintafolt. 

De ae legyünk elfogultak,  hiaz az aaztal 
mellett nyujtoskodó lóosák ls most kerültek kl 
as asztalos szerszámja alél, a falu  páratlan bő 
kesüsége folytán,  a mely nem akarja, hogy vá-
lasztott polgáraioak most is tartaoiok kelljen, a 
földrekerülés  veszedelmétől, mi tagadhatatlan a 
jegyzőkönyvileg igasolt téoy, egyszer már meg 
is esett. 

Szerencse, hogy ninca valami érdemesebb 
dolog, mely tovább is lekötné flgyelmüuket,  a ast 
bátran fordíthatjuk  a község érdemes polgáraira, 
kik tiazteaséget adva az Ősz hajúak elfoglalják 
meg illető helyeiket. 

A magyar ember ritkán szokott hallgatni, 
oo meg ha közügyekről van ssó, lévén aa oly 
közös ozacai, melyen mindenki szeret lovagolni. 
Ugy van ez a gyülekezetben ia, annak okáért 
ne csodálkossuok, ha a kedélyek Izgatottsága 
miatt, éktelen lárma üti meg as utczán járó-
kelők fülét 

De halljuk I «Érdemes községtanáes 1" 
A templomfelal  megszűnnek a zsivaj hangját 

adói vlzaza. .Pest*. löki meg egyik asomaséd a 
másikat; mlkösben a fejek  jobbra fordulnak  a a 
tekintetek oda irányuloak a szólóra, (kinek amott 
az asztalfőn  as egyedüli feketére  featett  aséken 
van a helye) s a kl oem más, miot a Uaatelt 
ezlmü biré ur. 

alakulásában és e téren oly helyzet fog 
elöállani, melytől már a női egyen jogo-
sultság csak egy rövidke lépés. 

Ebből azt is beláthatjuk, hogy a 
polgári törvénykönyv  tervezete a nö* 
kérdésben e lehető legliberálisabb állás-
pontra helyezkedett.  o—á— 

— Koronaőr választás. Okáoyi Szlávy 
József  valóságos belső titkos tanácsosnak el-
halálozása folytán  megürült egyik koronaőrí 
állást folyó  hó 4-én töltötték be a képviselőház 
és főrendiház  tagjainak együttes Illésében. As 
ülést a képviselőház taoácskozó termében tar-
tották, a hová ezen alkalommal a főrendek  és 
országgyűlési képviselők  nagyobb része fényes 
díszruhában vonult be. Az egytttteB ülésen 
Csáky nlbin gróf  főrendiházi  és Perczel Dezső 
képviselőházi elnökök végezték as elnöki tisz-
tet. Csáky Álbín gróf  Üdvözölte a főrendeket 
és országos képviselőket,  jegyzőkül felkérte 
Molnár Antalt és Vigyázó Sándor gráfot  B 
azután a gyűlést megnyitotta. Erre Széli Kálmán 
kormáoyeloök  benyújtotta a legmagasabb ki-
rályi rendeletet, melyet Perczel Dezső képvi-
selőházi elnök bontott fel  8 felolvasás  végett 
Molnár Antal jegyzőnek adott át A magas 
rendelet szerint a király a koronaőrí állásra 
Széchenyi Béla grófot,  valóságos belső titkos 
tanácsost és a főrendiház  örökös tagját, Jósika 
Sámuel bárót, valóságos belső titkos tanácsost, 
a főrendiháznak  élethoszszíglan választott tag-
ját. Podmaniczky Géza bárót, belső titkos ta-
nácsost, a főrendiház  örökös tagját, végttl 
Karap Ferenczet, ny. ítélő táblai tanácselnököt, 
a főrendiháznak  élethossziglan kinevezett  tag-
ját jelölte. A legmagasabb rendeletet, egy pár 
szélbali képviselőt kivéve,  állva hallgatták vé-
gig. Erre tíz perez szünet következett.  A szünet 
után Csáky Albin felkérte  a törvényhozás tag-
jait, hogy a jelöltek közül az országos tiszt-
ségre azt válaszszák meg, a kit arra legérde-
mesebbnek tartanak. Erre Széchenyi Béla grófot 
és Jósika Sámuel bárót éltették. Perczel Dezső 
a ház elnöke az eredményt következőleg  enan-
cziálta: Miután szavazást nem kértek és mivel 
a felkiáltások  túlnyomó részéből ugy veszem 
ki, Széchenyi Béla grófot  a koronaőri tisztségre 
közfelkiáltással  megválasztottnak jelentem ki. 
Az elnöki kijelentés után a néppárton nagy 
volt az elégedetlenség, tiltakoztak a választás 

Jő, hogy kiilön azék dukál a birónak, mert 
aligha húzódhatnék meg, a keskeny fapadon,  a 
többi sovány tisztviselő urak között, terjedelmes 
alakja miatt, melyet most beszéd közben Jó) 
szemügyre vehetünk. 

Fonloa hivatásának teljes tudatában van, 
kitetszik önérzetes magatartásából szürke szemé-
nek biztos, sőt ha kell azigoro tekinteté bői, mely-
lyel keserűen sújtja a bűnöst. Ellenben pirospozs-
gás arczáo gyakran látni a jó kedv hatását, mi-
kor rendszerint végigsimítja fejének  ason tiastes 
részét, melyről a hajazálak, a röppend idővel tűn-
tek tova. 

Eltekintve hivatalának fontosságától  ilyen 
imponáló külső melleit, uem csoda, ha as egésa 
gyűlés áhitatul hallgatja ékes beasédét, élénk 
helyealéaét fejezve  ki, as oj indítványok okos-
ságán. melynek haszna rendszerint a községre 
háramlik (ha ugyaa e czélra kivetett pótadókat 
haasonnak lehetne uevestii). 

Ma a Ügyelem méltán kélasereaődött meg, 
lévén a tárgy közérdekű, legalább a képviselő 
urakra, miudjárl megtudjuk iniért ? 

.A községháza tisztességtelenné vált mondja 
a biré ur még pedig a következő okokból: 

1. Megijeszti az embert, ha este arra felé 
visz útja, mert a sok fehérre  meaazelt ház között 
egy oagy feketeség  olyan késérte ti es, mely előtt 
ha asszony félének  kell'eloennie, mindjárt keresztet 
vet magárai" 

Üzen nagyon is alaposok mellett asonban, 
meg nem állhaiá, a mindig a kotyogó hooan-
nyakú esküdt, hogy közben ne aséljon as ö ozér-
naasál hangján: .De biaooy koma, oem osak a 
felesége,  kend ia keresztet veti* 

Hallotta a ki hallotta, a biré ur oem lát-
szott figyelembe  venni ezen megjegyzést* elő-
állott a legfootosebb  argumentummal. 

2. .A mellett, hogy eeö idején a vis nya-
kunkba csepeg, ba oem teszünk edényeket a 
padlásra, hol a viz becsorog, mondom esek wel-
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ellen és éltették Jósika bárót. A választás 
azonban eszel befejeződött,  as együttes gyű-
lésről jegyzőkönyvet  vettek föl,  a miniszter, 
elnök pedig Budavárába sietett, hogy a király-
tól a választás megerősítését kélje. A mint a 
megerősítést tartalmazó irattal Széli miniszter 
elnök visssa jött, a gyűlést újból megnyitották 
és felolvasták  a megerősítő iratot s sz éljenzés 
lecsillapulta atán mindkét elnök kijelentette, 
hogy a koronaőr felesketése  délután 1 órakor 
a Királyi palotában történik. Erre képviselők, 
főrendek  felbajtattak  Budavárába, a hol a fel-
esküvés a szokásos szertartások között meg ÍB 
történt. Erre ismét vissza kerUltek a házba, a 
hol a felesketésről  jegyzőkönyvet  vettek fel, 
a mit nyomban hitelesítettek is. Végül még 
Széchenyi Béla gróf  mondott köszönetet, mire 
as Illés véget ért 

=b A képviselőház ülései. A képvi-
selőház decsember hó 8-án tartott Ülésében 
Percsel Dezső elnök bejelentette, hogy- a kép-
viselőház küldöttségét deczember hó 1-én el-
vesette a Bsékesfejerváron  tartott Vörösmarty 
ünnepélyre s ott a hás koszorúját el is helyezte. 
Bemutatta Asbóth János, a nagy-martoui ke-
rület néppárti programmal megválasztott orsz. 
képviselőjének  levelét, melyben mandátumáról 
azért mond le, mivel az országgyűlési  nép-
párt politikáját  helytelennek  tartja  a ugy 
országos, miot vallási  érdekből  a Széli-
kormány  támogatását  véli helyén valónak. 
Erre következett  a jövő évi költsévvetés  tár-
gyalása. A vitát e napon Benyovszky  Sándor 
gróf  kezdette meg. A milliárdos költségvetést 
Indokolatlannak tartja akkor, midón rengeteg 
adó nyomja a magyar nép vállát. A költség-
vetést nem fogadja  el. Gajáry Géza a költség-
vetést elfogadja  s bizalmának aü kifejezést  a 
kormányelnök,  valamint a jelenlegi pénzügy-
miniszter iránt is. Szükségesnek tartja a ga-
bona raktárak felállítását,  a Duna—1Tisza csa-
tornájának kiépítését és Budapesten egy téli 
kikötő berendezését. A néppárti Púder Rezsó 
a nép nyomorúságáról panaszkodik, melyet a 
szakadatlanul mttködó adóprés okoz. Szerinte 
as egyházpolitika, as állami anyakönyv  és a 
a katonaság rengeteg pénzbe kerül, sőt még az 
udvartartásnál is mutatkozik 2—3 millió meg-
takarítható kiadás. A költségvetést nem fo-
gadja el. Esen ülést Hegedűs Lóránt Pápa 
fiatal  képviselőjének,  a kereskedelemügyi  mi-
niszter fiának  lendületes és érdekkel hallgatott 
besséde fejezte  be. A költségvetést ugyan el-
fogadja,  de sürgeti a husfogyasztási  és a má-
sodosztályú kereseti adó eltörlését. A szegény-
ség terileinek egy részét átakarja hárítani a 
gazdagok vállaira, kiakarja terjeszteni a sza-
vasat! jogot, a köztisztviselők  számára megad-
hatónak véli a titkos szavazati jogot, de az 
általános ssavazati jogot még ezídő szerint per-
horreszkálja. A képviselőház deczember bó 
5 én tartott Ülésében benyújtották az ujoncz 
Jutalékról és a báromhónapiindemnitásról szóló 
törvényjavaslatokat,  azonkívül a különböző bi-
zottságok előadói teijesztették bejelentéseiket. 
Esek után következett  a jövő évi költségvetés 
tárgyalása. A rendelkezésre álló időt e napon 
Visontai Soma foglalta  le magának, ki csak-
nem három óra hosszáig beszélt azon állítóla-
gos merényletekről és támadásokról, melyeket 
a hatóságok a kös és magán szabadság ellen 
intésnek s felsorolt  sok olyan esetet, midón a 
gyülekezési jogot alapos ok nélkül koníiskál-
ták. A költségvetést nem fogadja  el. A kép-

lett, miket még miod ellfirnénk  • község javáért; 
jobban bosaaot a Bélfalviak  örökös bócskíwlóse 
aa A eaerepes községházukkal. a mire pedig a 
pénznek a felét  kőesőn kérték a a fa  ie a mi 
erdőnkből került ki. a minek aa árival még most 
la tartatnak!* Ka aatáa már gyújtott .De oem 
ám, aem áUaok mfl  aem hátrább a kod is Rét 
falviaknál,  meg mutassuk nekik ki tod többet I* 
Zúgta hangtól saikrásó aaemekkel bü-skeaége 
éra elé ben a község képviselete. 

B bogy as elhatározás nem caak szóbeszéd, 
rögtön bebiaonyitották aaáltal, hogy siettek n 
jegyzőkönyvben ia megörökíteni, a mai tlsstea 
taoáea eredményét. A kis biré or előkeríti a sa-
rokban boaódó faaaekrényböl  a kösség legfonto-
sabb könyvét, letörölve tekéje ujjával a rilka 
vaatagaágo porréleget amúgy it fakó  lábiájáról. 

Ilire a JegysŐkönyv megoyilik, arra már 
Ismét mély eaend nralg a nemes haragra lobbant 
tiastviselők köaöu. A gyűlés legjobb ponnake-
Belője, kiről ast tartják, hogy aa aliapán ia meg-
aéaketné olyan ssép aorokat tud aaántanl avval, 
a boasorkányos jóaaággal a papiroson, helyzeté 
aek featoaaágát  éraó moadolattal mártja bele a 
roasdáa tollat a tintás pohárba (ea pótolva a tin-
tatartó helyét, a mi ezélszeröbb ia. mert as em-
ber eltalálja bőnyiláaát anélkül ia, bogy oda 
aitne) a laasn moidulatokkal oda pingálja leg-
13101: .Dalárosmáoy". 

á aaoaazédok lélegzet visszafojtva  lesik a 
psaaa minden peroseaéeét, mely különös hajlan-
dósággal viseltetik tintáját egyaaerre aaét bocaáj-
taai a papiroson. As Alaaeg tiastviaelóje ia érti 
kfeall  a be tök mesterségét, mit siet la bebizonyí-
tani, a harmadik asonasédből nyújtva nyakát, 
hagy könnyebben kiaüablaálhaaaa, jó nagy biog-
gal, hagy mindenki tudomásul vegye ö ritka tudo-
mányéi keadé betisnl a leirt ni met: .Ha, ha t, 
kat á, batá, Itt már aietett s befejeséasel  éa egy-
sserre UUkts .halárak", I 

viselőhás deczember hó 6-án tartott Ülésében 
folytatták  és be Is fejezték  a költségvetés al-
talános vitáját, a mi némileg meglepetes számba 
ment, a menynyiben az általános vita lefolyá-
sát Jóval hosszabb időre Jósolgatták. A vitát 
e napon KriâtolTy József  kezdte meg. Kossuth-
tal szemben a közös ügyek állapotát védel-
mezte, az általános szavazati jognak ellene 
viio s mindenek felett  valónak tartja azt, hogy 
a népnek kenyere legyen. A költségvetést el-
fogadja.  Erre következett  Széli Kálmán nagy-
beszéde, ki csaknem az Összes szónokok be-
szédeivel foglalkozott.  Kossuth Ferenczel szem-
ben a 67-iki kiegyezést védelmezte igen sike-
resen. A Komjáthy Béla nemzetiségi vádjait 
egytől egyig megczáfolta,  kijelentette, hogy 
njelv tekintetében nem lehet mindenkinek meg-
adni az egyenlőséget mert azt nem engedi a 
magyar állam egysége, a magyar állam nem-
zeti karaktere. Szeretettel, jó bánásmóddal, jó 
adminisztráczióval meg kell nyerni, le kell lán-
czolni mindenkit, hogy szeresse a magyar ha-
zát, de viszont megtorolni és üldözni mindenkit 
a ki a magyar ál In m eszme ellen akármily té-
ren, akármi tekintetben izgat vngy tesz. Azu-
tán felel  Visontainak a hatóságok túlkapásai-
ról felhozott  vádjaira, kijelenti, hogy a gyüle-
kezési jogot törvényhozásiing akarja szabá-
lyozni, végül számokban mutatja ki, hogy a 
csendörök brutálitásai minden esetben szigo-
rúan megtoroltatnak. Ezután Molnár János be-
szédével foglalkozik  hosszasabban, elitéli a fe-
lekezeti politikát, melyet Molnár János és pártja 
követnek,  mert a felekezeti  easé̂ , mely különb-
séget akar tenni ember és emlier közt, polgár 
és polgár közt, minden intézményünk, állami 
életünk éa egész társadnlmunk teljes megmér-
gezésére vezet. Védelmezi nz egyház politikát, 
uyiltan kimondja, hogy ellene van a revíziónak, 
mert a revízió és azok a mik utána következ-
nének, jelentenék a vallás felekezetek  közti 
egyetértésnek feldulósát,  ennek a társadalom-
nak szétszedését, a honpolgárok szembeállítását 
és a magyar táreadalomtiak atomizálását. Ext 
nem lehet megengedni, mert ennek az ország-
nak, hogy feladatait  teljesítse, hogy jövőjét biz-
tosítsa. összes erőinek tömörülésére van szük-
sége. Erős, egységes társadalomra és arra van 
szüksége, hogy a szabadelvű haladásnak vív-
mányai érintetlenül maradjanak s azoknak vé-
delme alatt tömöröljön a magyar nemzet, a 
magyar társadalom és a magyar állam. Még 
a szélbali Török Gyula mondta elszüz beszé-
dét a költségvetés ellen, mire elnök ax általá-
nos vitát bezárta. Erre következett  a Lukács 
László pénzügyminiszter záróbeszéde, mely 
után a költségvetést általánosságban elfogadták. 

= A főrendihás  ülése. November hó 
6-án a főrendiház  is rövid ülést tartott, mely-
ben BánfTy  Dezső báró és Horváth Lajos le-
tették az esküt, mint a legfőbb  fegyelmi  bíró-
ság és Zichy Károly gróf,  mint a legfőbb  köz-
igazgatási fegyelmi  biróság tagjai. Az igazoló 
bizottság jelentése szerint a főrendiház  tagjai 
közé felvétettek:  Széchenyi Pál gróf,  Be-
niczky Ferencz, Foriuyák Gyula és Turn Taxis 
Egón berezeg. Azután minden vita nélkül el-
fogadták  a közérdekű öntöző csatornákról és 
rama-klenoki viczinálisról szóló javaslutokat. 

Erre már naey kaczagss következeit. A 
nagy biró is oly kicsinylőleg liijta a ,haha-t". 
mintha Ő legalább is két aunyit tudna, pedig bi-
zony caak a neve lekörmölését érti s azt is ugy. 
bogy aa egyik betű kiabál a másik után. 

Est az Alszcg tisztviselője nem caak gon-
dolta, banem ki is moodta méreggel sicmébe a 
birénak. 

Az pedig még oagyobb mérgébe, bogy az 
Ö leggyengébb oldalához mertek nyúlni olyat 
osapoti csinos öklével at aastalra, hogy a tintás 
pohár ijedtébe hanyat vágódott a falu  legfon-
tosabb könyvén. 

Most meg a penuakezelAje jött ki sodrából. 
.0 nem bánja, lássák, tegyenek, a mit akar-

nak. olt hagyja az egéss jegyzökönyvet, vesesee 
a ki akarja a a ki tudja, ha aa ő Írását nem 
tudják elolvasni, hát irjon aa a bóos esküdi I" 

Leghidegebb vérű a határőr, aem veszti el 
a fejét  akarmilyeo bajban, ott vao a porzónak 
nevezeti hamu az aaztalkötepén a oaeréptányér 
ban, a benne lévő osinkkanállal bamarosao meg 
la hinti oly vo«tagon, hogy elvégre nem a fekete 
folt,  egy réteg hamu húzódik a papiroson. Ilyen 
formán  látta, egy kiásó más kiadásban, mikor a 
kfc  biró tele aaáutotta a fehér  lapot ugyan ebből 
n fekete  léből a hogy hamarabb megstáradjoo be 
it ezokta hinteni hamuval. 

Jelen alkalommal azoobau nem bizonyult 
olyan hatásoanak e médaaer, mert olyao pép ke-
letkeaett a vegyületből, bogy attól bizony Ítélet 
oaplg sem asárad megl 

A mi megtörtént, megtörtént I 
Beádról, vagy annak helyreállításáról többé 

asó ae lehet a talán még tetlegeaaégre kerfll  a 
sor, ha as előrelátó biró urak észrevétlenül 
tovább oem állaaak. 

Aa ájtatoa bivek a templomban jó) Imád-
kották, a kösségbás építésére kivetendő adó el-
maradt hisz veasekedal jó a régi falubásaial... 

Oabos Vilma. 

A biztosítási ügy szabályozása. 
Már régóta foglalkoznak  törvényhozói kö-

rökben a biztosítási Ugy reformjával,  hogy 
véget vessenek az e téren felmerülő  számta-
lan mizériának. Rég kivágja, rég követeli a 
közvélemény,  bogy ez a kérdés végre valahára 
megoldassák és az ország biztosító közönsége 
meg legyen védelmezve a magán biztosító tár-
sulatok túlkapásaitól. 

E czélra Szilágyi minisztersége alatt meg-
történt nz első lépés. Szilágyi kidolgoztatott 
egy tervezetet, mely egyfelől  a biztosítottak 
részére nagyobb védelmet nyújtott, másfelől 
a biztosító intézetek nagyobb ellenőrzését he-
lyezte kilátásba. A tervezet mindenkinek tót-
szett csupán mnguk a biztosító intézetek fog-
laltak állást a javaslattal szemben. 

Nem tudjuk, hogy ezen ellenállás miatt, 
vagy pedig egyéb okból történt, de a javaslat 
éveken át elodáztatott, mig végre a mostani 
iguzságügyminiszter a régebbi munkálatot újra 
átdolgoztatta éa a megállapított tervezetet 
hozzájárulás végett közölte a kereskedelmi 
miniszterrel. 

Az uj javaslat törvény erőre emelkedé-
sével nagy változások fognak  beállani a biz-
tosi tusi ügy terén. 

Ezen változások között talán a legelső 
helyen áll, hogy a biztosító intézetek szigorú 
ellenőrzése czéljábol egy állnmí biztosító hi-
vatal állíttatik fel.  Hozzájárul az a rendelkezés 
is, hogy a biztosító vállalatok a dij tart.» lékot 
az állampénztárban s felerészben  állam papí-
rokban tartoznak elhelyezni. 

Az eddigi kezeléssel szembeu lényeges 
változást fog  előidézni az az intézkedés is, 
hogy jövőre nézve maga a törvény fogja  meg-
határozni a díjtartalék kiszámításának, kimu-
tatásának és kezelésének elveit 

Igen fontos  és lényeges intézkedése a 
törvénynek az is, hogy a biztosítási ügynökök 
működését megrendszabályozza, azt a törvé-
nyes korlátok közé szorítja a így az Ügynökök 
visszaélései ellen a biztosító közönség magá-
ban a törvényben fog  oltalmat és védelmet 
találni. 

A milyen nagy tetszéssel fogadja  a reform 
eszméjét a biztosító nagy közönség, melynek 
jogos és méltányos érdekeit fogja  a reform 
érvényre emelni, épen annyira irtóznak tőle a 
biztosító vállalatok, pedig hát a helyesen ke-
resztül vitt megoldás ezek érdekeivel sem 
ellcnkezhetik, ha meggondolják azt, hogy a 
mostani állapotok már teljesen tarthatatlanok. 

Hiszen senki sem kívánja azt, hogy olya-
nok vétessenek bele a törvénybe, melyek a 
biztosító intézetek jogos érdekeit sértik s azok 
működését megbéníthatnák, sőt talán az a köz 
óhaj, ha vannak ilyenek a javaslatban, azok 
onnan kiküszöböltessenek. 

De az szintén közohaj és a oagyobb fél-
nek, a biztosító közönséguek méltányos és igaz-
ságos kívánsága, hogy az ő érdekei is az 
eddigi túlkapásoktól minden tekintetbcu meg 
legyenek oltalmazva. 

Nem tudni honnan, a közönség közé azon 
hirlelés szivárgott ki, hogy a reform  kérdését 
most is le akarják venni a napirendről. Ez 
uzonbun nem áll és valótlanságnak bizouyult, 
a mennyiben a javaslatot már a legközelebbi 
időben tárgyalás alá fogják  venni, de szüksé-
gesnek mutatkozott, hogy a tervezet bizonyos 
pontjaira nézve, a melyek a biztosítási ügynek 
gyökeres reformátusára  vonatkoznak,  előzete-
sen meghallgassák a kereskedelmi és iparka-
marák véleményét és kívánságaikat,  a mennyire 
lehetséges, tekintetbe vegyék. 

A biztosítási ügynek közigazgatási ellen-
őrzése, olyao elv, mely oek itt Magyarorsgágoo 
is meg kell valósulnia. 

A reform  elhalasztásának nincs is egyéb 
czélja, mint valamennyi jogos érdek számba 
vétele és szó sincs róla, hogy ezt a közvéle-
mény követelte reformot  bármely tényező erő-
szakosan el akarná halasztaoi, vagy a napi-
rendről levenni. 

i íep tötipptási Utói ülése. 
Csíkszereda deczember 10. 

Es évi utolsó rendes havi gyűlését vár-
megyénk közigazgatási bizottsága ma tartotta 
meg Mikó Bálint főispán  urnák elnöklete alatt, 
melyen az előadók valamennyien, a tagok 
pedig négynek kivételével  — kik távol ma-
radásukat kimentették — jelen voltak. 

A mai gyűlésnek alig volt nevezetesebb 
tárgya, minthogy as előadók jelentései sem 
tárgyaltak fontosabb  mozzanatokat, ba csak 
a kir. pénzügy-igazgató jelentését olyannak nem 
tekintjük, a mely szomorúan konstatálja, hogy 
aa adófizetési  eredmény a mult év hasonló 
idö szakában elért eredményhez képest mint-
egy 27000 koroua csökkenést mutat, mi arra 
indította az igazgatóságot, hogy a végrehajtás-
nak a járási szolgabiróságok áUali foganatostt-
tatását a megye hatóságinál kélje. 

Némely közmunka, felebbezett  köz- és 
útadók iránti ügyeken kivül fölemlitésre  mél-
tónak tarţjuk a Következőket. 

A kutuon-alcsiki főszolgabíró  előteijesz-
tett 2 darab a .Néppárt Csikmegyében" csimU 
Budapesten kelt nyomtatványt,  mely a pártnak 
as alcsiki választó kerületben folytatott  kös-

ismere tü agitaerióját tárgy ásza s ismerteti a 
székelynéppel, természetesen elferdítve  a saját 
dicséretére és a jelenlegi képviselő Dr. Györffy 
Gyula ocsárlásaval, mely nyomtatványokat  a 
kászoni körjegyzők  adták be a szolgabiroság-
hoz mint olyanokat, melyeknek  több ezer pél-
dánya a tanítók által az iskolás gyermekek 
között osztatott szét. 

A bizot&ág megbotránkozással vévén tu-
domást ezen eljárásról és mivel a felekezeti 
tanítók elleni figyelmi  vizsgálatok elrendelése 
a bizottság jogkörén kivül csik, hegy annak 
szigorú pontossággal való keresztülvitelére a 
vallás és közoktatásügyi  miniszter ur által az 
illetékes egyházi hatóságot minél nyomatéko-
subbun köteleztethesse, a főszolgabírót  utasí-
totta miszerint a nyomtatványokat  szétosztó 
tanítókat puhatolja ki, a vizsgálathoz szerezzen 
be megbízható adatokat s azokat terjessze eló. 

Incze Dénes esi k-szentmik lósi tanitónak 
Borzsovába lett megválasztása tudomásul vé-
tetett. 

Bartalis Ágost főszolgabíró  és Zakariás 
Lukács szolgabíró ellen a néppárti vezér fér-
fiak  s nevezetesen Molnár János képviselő által 
a gyülekezési szabadság állítólagos megsérté-
séért emelt panasz folytán  megtartott elővizs-
gálatra a tisztiügyész által adott azon vélemény, 
hogy a további eljárás az alaptalannak bizo-
nyult panasz folytán  megszüntettessék, tudo-
másul vétetett. 

A borszéki anyakönyvvezető  helyettesi 
állásra Tőzsér Gyula felsőbb  helyen kineve-
zésre ajánlatba hozatott. 

Csergő Gyula nyugalmazott borszéki volt 
körjegyző, mint anyakönyvvezető  ezen állásától 
felmentetni  s helyébe Csutó József  megválasz-
tott körjegyző kiueveztetui ajánl tátott. 

Ferencz Ignáez menasági anyakönyvvezető 
azon kérése, hogy részére a két év óta üres-
ségben lévő helyettesi állás megtakarított tisz-
teletdija kivételesen kiutaltassák, pártolólag 
belügyminiszter úrhoz fölterjesztetni  határos-
tatott. — 

A bél bori önálló anyakőnyvvezetói  állás-
sal járó 600 koronában megállapított javadal-
mazásnak 800 koronára való fölemelése  javas-
latba hozatott. 

Tusnádi Simon Mihály által az odavaló 
Balló Miklós részére kiadott vizépitkezési en-
gedély ellen beadott felebbezés  eiutasittatott 

Kaufman  Simon tölgyesi lakosnak az ottani 
izraelita hitközség tisztujitását helyben hagyó 
két egyforma  határozat elleni felebbezése  figyel-
men kivül hagyatott. 

Csergöffi  Jenő meunsógi kereskedő által 
a község kötelékébe való felvétel  feltételéül 
a képviselő testület által kiszabott 400 korona 
felvételi  dij ellen beadott felebbezésnek  hely 
adatott s a község uj határozat hozatalra uta-
síttatott, minthogy felebbezó  nem a községi 
illetőség megszerzését, hanem a letelepülés 
engedélyezését kérte. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
— Kinevezés. A csik—udvarhelymegyei 

pénzügyigazgató Kopncz Mózes középiskolát 
végzett csik-csicsói lakóst a csik-szeredui kir. 
adóhivatalhoz díjtalan adóhivatali gyakornokká 
ideiglenes minőségben kinevezte. 

— Tanítónői kinevezés. A vallás- és 
közoktatásügyi  miniszter Özv. Molnár Károlynét, 
szül. Ducha Bozénát a dévai állami polgári 
leányiskoláhez segéd-tanítónővé kinevezte. 

— Uj telekkönyvisták.  Székely And-
rás gyergyó-szentmiklósi  járásbirósági díjnok 
és Péter Imre, csik-szentmártoni járásbirósági 
telekkönyvi  gyakornok  folyó  hó 7-én. a telek-
könyvi  vizsgát a marosvásárhelyi kir. ítélőtábla 
vizsgálóbizottsága elótt sikerrel kiállották. Gra-
tulálunk 1 

— Gyáasrovat. Dr. Fejér Dávid közked-
velt orvost és a jó öreg édes anyját súlyos csa-
pás érte, a mennyibon egyetlen Hu testvére Fe-
jér Jóssef  vármegyénkben aaorénységéről éa jó-
ságáról ismert eme férfin,  élete delén a esalád 
napy fájdalmára  GyA-azetitmi kioson meghalt. Ked-
ves halott I pihenj, csendesen, mert életed ren-
geteg munkás és fáradságos  volt. Haláláról a 
család a következő gyászjelentést adta ki. Sso-
moru sziv vei jelentjük, hogy Fejér Jóssef  keres-
kedő. Maroa-Tordamegye tvh. b. tagja, étete 44-ik 
évében f.  hő 6 én éjjeli 1 órakor a haldoklók 
szentségeinek felvétele  után kiszenvedett, A ki-
hűlt tetem f.  hő 6 án d. u. 9 Arakor at örm. 
szertartásunk temetőjében leas nyugalomra téve 
a lelkeért aa eogesztelA szent mise-áldozat aa 
örm. szert. kath. plébánia templomban f.  hó 7-éo, 
d. e. 10 órakor fog  az örök irgalom Atyjának 
bumutattatni. Tekintsd uram t«»ger szenvedését 
fi  légy kegyelmes aaegéuy lelkéoek 1 Gyergyó-
SzeotmiklAa, 1000. dect. 6. Ozv. Fejér Jánosné 
sa. Császár Auna, at elhuoyt anyja, Dr. Fejéi 
Dávid, Havaaaé Fejér Mari, Ágoatouné Fejér Ve-
ronika, Kreasákné Fejér Terét, Jakabfyné  Fejér 
Rócn, as elhunyt testvérei. 

Drágól Liviua, m. kir. pénzügyőri fő-
biztos 1900. évi deczember hó 2-án, hosszas 
betegség után életének 47-lk éa boldog házaasá* 
gáuak 7 ik évében elhaláloaott. Földi maradványait, 
deczember hó 4 én délután 8 órakor helyezték 
örök nyugalomra a budapesti központi sírkertben. 
A megboldogultban Miklósi József  ayug. törvény-
széki biró vejét gyászolja. 



e m b e r 2. C S I K I L A P O K . ám. 

— Gav. Perencsy Lajosáé azÜl.Sey-
frfed  BÖM. Pereoczy Lajos oéhvl szolgabíró öa-
vegye f.  bó 6-án rczcel 6 órakor 4« éve* korá-
ban h*aazaa szenvedés otáo elhunyt. A megbol-
dogultaik földi  maradványait folyó  bó 8-án d. a. 
3 órakor adták át igen nagy részvét mellett a 
róm. kaih. asertartáa szerint aa Őrök oyogalom-
nak a helybeli köztemetőben. Lelkéért aa engess-
teló aseotmlae áldozatot folyé  hó 10-én d. e. 10 
órakor matatták be a rém. kath. templomban aa 
Egek Uráoak. Mindkét végliaiteségeo • rokonok, 
jó barátok éa iameróaök oagyaiáraban jelentek meg. 

— Möller Ede pápai praelatua. ut. Ka-
talinról neveseit braaaói apát, fóeaperea.  arany-
miséa áldoaár. a Ferencz József  rend lovagja, 
saentaaéki ülnök. Brassó város plébánosa, at er 
délyi róm. katb. alátaa igazgatótanácsának tagja, 
a brassói róm. kath. esperesi kerület egyhásí tan-
felügyelője,  a braaaói róm. kath. fógimnásinm 
püspöki bistoaa folyó  évi deczember hó 0 án baj* 
nali 9 órakor, életének 76-ik, papságának 52-lk, 
brassói plebánoaaágának 42<ik évében rövid szen-
védés éa a szentségek bozgó fölvétole  után Bras. 
sóban elhalálozott. A boldogaltnak bült tetemeit 
folyó  évi deczember hú 8 án d. u. 3 órakor a 
plébániai templomban tartott gyászszertartás után 
helyezték örök nyugalomra a bolouyai temetóbeo 
igen nagyréazvút mellett. 

— Sajnálattal értesültünk, hogy Enyeter 
József  m. kir. honvédszázados városunk szü-
löttje Enyeter Károly forgalmi  főnökhelyettes 
és Enyeter Ferencz csendórörnagy testvére 
folyó  hó 2-án Budapesten meghalt. Folyó hó 
3-án temették el a budai vízivárosi temetőben. 

— Kósaa hir. Nem tudni milyen forrás-
ból a napokban városunkban és a vidéken azon 
hir terjedt el, bogy Bándi Vazul a csik-somlyói 
főgimnázium  volt igazgatója és regense uj 
állomás helyén Brassóban nz emeletről, más 
verzió szerint egy építő állásról lezuhant, ve-
szélyes sérüléseket szenvedett s ezek követ-
keztében meg is halt. A milyen megdöbbenés-
sel és rémülettel töltött el mindnyájunkat a 
szállongó hir, épen oly jól eső örömmel kon-
statáljuk, bogy egy szó sem igaz belőle, az 
egész alaptalan és teljesen valótlan, a derék 
igazgató teljesen jól érzi magát s még hosszas 
ideig akarja szép hivatását teljesíteni az egy-
ház és a buza javára. Közre adjuk ezt mind-
azoknak a megnyugtatására, kiknek  a kósza 
hir tudomásukra jutott 

— A m. kir. állatorvosi szolgálat 
beosztása vármegyénkben.  A mint a föld-
mivelésügyi ro. kir. miniszter f.  évi 
magas rendeletéből olvassuk, vármegyénkben 
a m. kir. állatorvosi szolgálat a következőkép 
lesz berendezve: Lesz egy törvényhatósági m. 
kir. állami állatorvos, kinek mUkOdése kiterjed 
a vármegye egé9Z területére, székhelye Csík-
szereda. Lesz négy járási m. kir. állami állat-
orvos. Az elsőnek székhelye Csíkszereda, mű-
ködési területe a felcsiki  járás és Csíkszereda 
rendes tanácsú város. A másodiknak székhelye: 
Csik-Szentmárton, működési területe a kászon-
alcsiki járás. A harmadiknak székhelye: 
tfyergy  ó-Szent-Mi klós, működési területe a 
gyergyó-szentmiklósi  járás, végre a negyedik-

Kiss Gergely rágalmazásért. 1900. deczember 
14-én. Elnök Dr. Peijéssy. Bírák Dózsa Kál-
mán és Kovák  Albert. 4088. bfaz.  Csata Mi-
hályné gondatlanságból okozott emberölésért 
4167. bfu.  Csáki Elek zsarolásért. 4138. bfsz. 
Miklós Fábián és négy társa salyos testisérté-
sért 4140. bfsz.  Csaté Jóssefné  gondatlanság-
ból okozott emberölésért 4525. bfsz.  Dombi 
Mátyás és társa lopás és orgazdaságért 1900. 
deczember 15-én. Elnök Dr. Perjéssy. Birák 
Éltes Zsigmond és Kovács Lajos. 4172. bfsz. 
Búzás István becsületsértésért 3244. bfsz.  Szász 
Domokos es kél társa becsületsértés és köz-
csend elleni kihágásért 9897. bfsz.  Cseh Vil-
mosáé becsületsértésért. 3955. bfsz.  Fábián 
Lajos és neje becsületsértésért 9954. bfsz. 
DanduJ Tamásné és társa becsületsértésért 
9953. bTsz. Bakó Józsefoé  becsületsértésért. 
9933. bfsz.  Balázs József  becsületsértésért. 
3930. bfsz.  Sztán Sándor közcsend elleni ki-
hágás és becsületsértésért 3929. bfsz.  Partik 
Simon könytt testisértésért 3928. bfsz.  Plátan 
Tódor közcsend elleni kihágásért. 1900. decz-
ember 17-én. Elnök Dr. Perjéssy. Birák Dózsa 
Kálmán és Nóvák Albert. 4252. bfsz.  Orosz 
Alajos súlyos testisértésért 9697. bfsz.  Tamás 
Béla hatóság elleni erőszakért 3723. bfsz.  özv. 
Deák Mártonné lopásért. 3787. bfaz.  Koveszáo 
János és társa lopásért Ugyanazon nap. Elnök 
Dr. Perjéssy Mihály. Birák Jerzsák János és 
Dózsa Kálmán. 3884- bfsz.  Lukács Balázs és 
két társa súlyos testísérlés büntettük miatt 

— Felhívás. A karácsooyi és njévi ün-
nepek alkalmával rendkívüli mérveket öltő posta 
forgalom  akadálytalan lebonyolítása * a t. cz. 
k'lzöm̂ K jogoa érdekeinek megóvása czéljából 
a kellő iotézkedéseket megtettem ogyan, de ezek-
től esak azon esetre várható kedvező eredmény, 
ha törekvésemnél a t. cz. közönség ia támogat 
s a feladaodő  küldeményeknél  a következőket 
pootoaao betartja. 1. Pénzt legczélazerübb pos-
laotalváoyoyal küldeni, ez azonban szabályszerű-
leg pecsételt levélben is eszközölhető, de más 
tárgyakkal  egybecsomagolva sem pénzt, sem ék-
szert küldeni oem szabad. 9. Csomagolásra fa-
ládácska, vwszőböl font  kosár viaszos- vagy 
tiszta közönséges vásson, — kisebb értékű s 
csekélyebb solyo tárgyaknál pedig legalább ia 
több rétfl  erős csomagoló papir baszoálaodó. 
Újságpapírba, czokorpapirba stb. csomagolt tárgy 
n<yátalábaD oem fogadható  el, valamint oly do-
bozokban sem, a melyek nem postai csomago-
lás czéljára lesznek készítve s a melyeknek 
szélei papír- vagy vászoo szallaggal vannak 
megraganziva. Váazon- vagy papir bnrkolatn 
csomagokat erős göbnélküii zsiueggel többszö-
rösen éa szorosao át kell kötői a a ker**ztezé*i 
pontokat és a zsineg végeit jé minőségű pecsét-
viasasal oly módon lepecsételni, hogy az egy-
másra fektetett  vászon- vagy papirréiegek nyí-
lásai közt a tartalomhoz férni  ne lebeasen. A 
faládácakák  pecaételáténél arra kell ügyelni, 
hogy a ládácskák érintkező deszka fa  lai körül 
minden egyes pecsétnyom at mindeuik oldali 
ériotse, illetve lezárja- Pecsételésre csakis véseti 
pecsétoyomó haszoálbatő. 3. A c/i mira lókban a 
czimzelt vezeték- és keresztneve, esetleges elő-
„eve vagy más megkülönböztető jelzése (pl. ifj 

nek székhelye Gergy ó-Tölgyes, működési te-* zvegv stb.), továbbá polgári állása, foglalkozása 
* • -•-•TI r ,Tl. * _ _ „ _ •> . r*'. . " l.-i. ' JL. ...AIA ftf  áll_ rülete a gyergyó-tölgy esi járás, e mellett meg-

bizatik a gyergyó-tölgy ed i m. kir. belépő állo-
más vezetésével is. A csik-gyimesi belépő 
állomás vezetőjévé szintén egy m. kir. állami 
állatoivos neveztetik ki. Végül megjegyezzük, 
hogy vármegyénk a kolozsvári m. kir. állat-
egészségügyi felügyelő  hatáskörébe lesz be-
osztva. 

— AB esküdtbíróság elnökei. A csik-
szeredai kir. törvényszék elnöke az 1897. évi 
XXXIII, t. cz. 2. szakaszának rendelkezése alapján 
közzó leazi, bogy a csíkszeredai kir. törvényszéknél 
szervezett esküdtbíróság eluökévé az 1901. évi 
január bó 1-töl folyó  egy évi idő közre Dr. Per 
jéssy Mihály kir. tszéki elnök, helyesleséül pedig 
Éltes Zsigmond kir. ítélő táblai czfmrael  éa jel-
leggel felruházott  kir. lörvényszéki biró jelöltetett 
ki. Csíkszereda, IBOO. deczember 6 én. Dr. Per-
jéssy Mihály, t. elnök. 

— Közbiztonsági állapotok novem-
ber havában. Szomorú képét tárja elénk a 
nép erkölcsi sülyedésének a csendőrség esemény 
jelentése, mely a mult hóban felfedezett  bűn-
cselekményekről  számol be. Különösen a lopá-
sok, tolvajlások nagyszáma mutatja mennyire 
nem ismeri sok ember az .enyém—tiéd' fo-
galmát Előfordult  ugyanis ezen hónapban: 
32 lopás, 1 vagyon rongálás, 1 orgazdaság, 
6 gyújtogatás, 1 tulajdon elleni kihágás, 2 sik-
kasztás, 1 magánlak megBértés, 3 halászati 
kihágás, 11 közrend elleni kihágás, 6 jogtalan 
batár átlépés, 11 súlyos testi sértés, 6 utrendőri 
kihágás, 6 könnyű testi sértés, 1 vadászati 
kihágás, 3 gondatlanságból származott ember-
ölés, 3 éjszakai csendzavarás, 1 hivatali hata-
lommal való visszaélés, 2 közbiztonság elleni 
kihágás, 1 emberölés, 1 halált okozó solvos 
testisértés büntette, 2 közegészség elleni kihá-
gás esete. 

— Főtárgyaiások s odkaseredal kir. 
törvény sséknéL 1900. évi deczember hó 
12-én. Elnök Dr. Peijéssy Mihály. Birák Dózsa 
Kálmán Nóvák Albert 4096. bfaz.  Pál Im-
réné lopás büntette miatt 4282. blsz. Kotfász 
Tódor lopásért 4486. bfaz.  Popa Jóssefné  lo-
pásért Ugyanaz nap. Elnök Peijéssy. Birák 
Dózsa Kálmán és Kovács Lţjos. 4258. bfsz. 

éa lakhelye, — Bodapestre és Bécabe sxóló kül-
deményeknél ezenkívül a kerület, utcza házszám 
és lakás (emelel ős ajtójelzés) is kileendő. A 
lakhelynél (rendeltetési helynél) a vármegye és 
ason helyekre nézve — a hol posta ninc* — 
u Qtolsó posta megjelölése is feltétlenül  szük-
séges. Kivan a tor», hogy a czimiral lelaő részén 
a feladó  oeve éa lakhelye is feljegyeztessék.  A 
czimet magára a burkolatra kell irni, ba ez nem 
lehetséges, ogy fatáblácskára,  bőrdarabra, vag) 
erős lemezpapirra iraodó a ezen cximirat erős 
zsineggel vagy dróttal a csomaghoz kötendő 
Papírlapokra irt czimeket egész terjedelmében 
kell a csomagra ragasztani s ezenkívül erős zsi-
neggel többszörösen átkötni. Feleste kiváoalos, 
hogy s feladó  oevét és lakását valasinl a c-íim-
lrat összes adatait magában foglaló  czédnlat a 
csomagba ia elhelyezze. Azoo eselbeo ugyanis, 
ha a küldemény czi tni rata szállítás közben le-
esne. elveszne, vagy olvasbatlaooá váloa is, a 
továbbítás és kézbesítőé a csomagba elhelyezett 
esédola alapján minden fennakadás  nélkül lenne 
eszközölhető. 4. A csomagok tartalma ogy a 
ezlmiralon, mint a szállító levélen szabatosan 
fe  rfesletesen  jelzendö, a Bodapestre éa Bécsbe 
szóló csomagokon «és szállítóleveleken pedig, ha 
s csomagok élelmiszereket vagy fogyasztási  ado 
slá eső tárgyakat tartalmaznak — a tartalom 
mennyiségének tüzetes kiirása is kivásitos (pl. 
egy darab horka 9 kiló, egy darab szalonna 1 
és fél  kilő, egy drb pnlyka 4 és fél  kiló, kél 
liter bor »tb). A tartalom ily részletezése a fo-
gyasztási adó kivetése czéljából szükséges és a 
kézbesítést lényegesen gyorsítja. A csomagolás 
tartós volta, valamint a czimzéa pontossága azért 
fontos,  mert s czélszerOlleo vagy hiányos cso-
magolás, VB la® iot a helytelen és hiányos czim-
zés következményelért  a posta nen szavatol, de 
különben is a hiáoyos csomagolás esetén a cso-
magok alkOzbea könnyen megsérülhetnek, illetve 
a hiányos ezitnsés miatt azok vagy egyáltalában 
nem, vagy pedig caak leiem es késedelemmel 
kézbesíthetők. Végül torlódások kikerülése és a 
csomagoknak még s feladás  napján leendő to-
vábbítása végett feltétlenül  szükséges, bogy a 
karácsonyi ünnepek és ojév előtt a esomagok 
még a délelőtti órákban postára adassanak. 
Vschetich, poeta-táv. igazgató. 

— A ssülői gondatlanság áldosataL 
tiyakoriak  as esetek, midőn kia gyermekek  tOz, 
viz s egyéb balesetek áHozataiol esnek, s mind 
«/.ék azon köteles gondoskodás hiányára vezet-
hetők viasza, mely különösen a kö*oépoél szo-
kássá vált, midőn a szülők hazairól eltávozva 
magokra hagyják ki* gyermekeiket  vagy bezárt > 
ajtók mögött, vagy szabadon bocsátva s ha ott-
hon vannak is egyéb foglalatosságok  mellett 
nem sokat törődnek, bogy a kis porontyok hol 
vannak és mit művelnek. Ilyen gondatlanságnak 
lett áldozata (/sikszentdurnokoaon mólt hó 97-éo 
a 3'/, éves Albert Diniéi nevü kis flo  is, ki 
egy 6 éves és két 3 éves fiacskával  az odvaron 
játszodonolt, az anya pedig az alatt meszeléssel 
foglalkozott.  Ezen foglalkozás  közben az anya 
sikoltást hallva, kiszaladt az udvarra s a többi 
kis gyermektől tudta meg, hogy fla  a lakáüok 
Dnllett lévő Olt folyóba  eaett. Egy negyedórai 
kereséa után akadt a boldogtalan anya hét mé-
t-r mélységű vízben foladl  kia fla  holt teleméra. 
Egy másik borzalmasabb esete furdalt  elő a 
szülői gondatlanságnak a moll bóban Csikszenl-
mihály községben Szögyör Mátyásnál a kinek 
nejrt délelőtt 10 órakor a templomba ment a 8 
hónapon kis gyermekét egy teknöbe fektetve  a 
bázban hagyta. Maga Szögyör Mátyás az alatt 
marháihoz az istálóba ment s mig azoknak  enni 
adott egy sertérik a házba hatolt s a teknőben 
lévő kis gvermek jobb lába fejének  felét,  a bal-
lábat pedig a bokábao teljesen leharapta és meg* 
ette; természetes, hogy a kia gyermek azonnal 
meg is halt. A harmadik eset Békáson történt. 
Fülöp Mihály egy kis fiát  és egy ki" leánykáját 
a B>>gót nevü határ részben lévő földjére  magával 
vitte a tüzet gerjeaxtvén, gyermekeit a lüz mel-
lett bagyta, Ő pedig szántással foglalkozott. 
Mig az ekével egyet kerüli a ki» Aa roliája 
tüzet fogolt  a oly salyos égési sebeket szenve-
dtél, bogy 22 oapra az eset után meghall. 

— As idegen forgalom  érdekében 
intéző köreink mozgalmat indítottak, azonban 
nem ngy. hogy azt nagyban emelhetnék. Ma az 
ipar és kereskedelem az egész világ főtényezöje 
és épp ez van nálnnk háttérbe szorítva, a meny-
nyiben közönségünk nagyrésze még ma is kül-
földön  vásárolja különböző szükségleteit Nagyon 
kivánatot», hogy a mi közönségünk akképp se-
gítse elő nagyvállalatainkat  liogy szükségletét 
ne külföldön,  baoem hazánkban szerezze be. 
Ezáltal módul nyajt nagyiparosaink é* nagy-
kereskedőinknek  vállalatalkat oly módon kibő-
víteni, hogy az idegenek tőlünk a legjobb be-
nyomással távozzanak. Ezt legjobban elősegíti 
az általánosan ismeri „Párf«i  oagy ároház1' 
(Budapest, Kerepesi at 38.), liol az összes hasz-
nálati éa Hzttkségleti tárgyak óriáai mennyiség-
ben és választékban vannak (elhalmozva. Ezek-
ről must megjelent az 1901. évi teljes naptár-
ral egybekötött képes nagy árjegyzéket kívá-
natra mindenkinek bérmentve és ingyen küldi 
a kitüoő hírnévnek örvendő vállalat. 

— Elfogott  tolvaj. A romániai határ-
szél mellett fekvő  tölgyesi járás községeinek 
iakósai gyakran vannak kitéve román alattva-
lók tolvajlósuinak, károsításainak. A mult hó 
28-áu is bélbori Trucza Mihály kárára 400 ko-
rooa értékű két darab ökör lopatott be Itoiuá-
niába. Csendórségünknek sikerült a tettest 
Czárán Mihály román alattvaló személyében 
kipuhatolni s romániai csendőrség! járőr által 
tettest letartóztattatní. Az ellopott ökrök a tu-
lajdonosnak vissznadattnk. 

— As állatok világa. Brclun hatalmas tnQvé-
ből, a melynek inagyar kiadása inoat Indult meg, u 
második ÍClzot Is napvilágot látott. Ebben üziutéu a 
majmok rcudklvQl érdekes életéi íe^tl a szorzó azzal 
a bámulstos közvetlenséggel és azzal a mesteri le-
írással, a mely a munkát az egész vllágou kedveltté 
tette. Euuek a második füzetnek  a szOvcgét kilcncz 
kitQüö rajz lllusxtráljA. Adva van még a ítlzcthez egy 
fekete  nyomatú inQlap és egy SZÍUL-H nyomatú mű-
melléklet. Az állatok világa Légrády testvérek könyv-
kiadóhivatalában (Budapest, váczi-ktirut 7ti.) jelenik 
meg s minden könyvkereskedésben megkapható. Egy 
ídzot ára 80 fillér.  Tájékoztatót a kiadóhivatal ingyeu 
és bérmentve készségesen kQld. 

— Asssonyok,  leányok, kiket jöven 
döjük érdekel, bo/ássák meg Zit.-EI.Lohia most 
most megjelent szellemes jósló könyvét.  Bend-
kivül szeozácziós 1 l korona beküldése ellenében 
(bélyegekben is) bértmentve zárt borítékban 
küldi: Gedeon Aodrás könyvkereskedése  Mis-
kolezoo. Utánvéttel 40 flllérrel  több. 

— Earáoaony. Már csak rövid Idő választ el 
bennünket Karácsonytól, a keresztény világ legszen-
tebb Ünnepétől. S ahogy közeledik Karácsony, a 
Megváltó születésének Qnuepe, ugy gyarapodik a 
családfők  gondja, mit hozzon Jézuska a családnak. 
Az ajándék csak akkor lesz Igazi Jézusl ajándék, ha 
nemcsak pillanatnyi OrSinet okoz, de egyúttal a lé-
lek nemesítésére való, a jó orkOlcsOkre hat. Ne csak 
anyagi, dc szellőink haszna ls legyeu a karácsonyi 
ajándékoknak. Ezzel Ünnepelj Qk meg Icgméltóbbau 
a legszebb Qnnepet. A könyv, a szellemet inivelő, 
lelket nemesítő, erkölcsöket tisztító könyv a legmél-
tóbb karácsonyi ajándék. Ez vezette a Magyar lilé-

ben lesznek. Erre vonatkozólag pedig a következőket 
tudatja a kiadóhivatal: Könyvsjándékra csakis azok 
as előfizetők  tarthatnak számot, akik közvetlenül a 
Magyar Ulrlap előfizetői.  Akik cgyenkit vásárolják 
a lapot, vagy közvetve fizetnek  elő tőzsdékben, pa-
pir kereskedésben, csomagszállítónál, azok nem réúe-
sülhetnek obben a kedvezményben. A könyvek ki-
osztása, Illetőleg szétküldése oly kép törtéuik, hogy-: 
minden féléves  vagy egészéves előfizető  tlz kötet 
regényt kap, inlnden negyedéves előfizető  St kötet 
regényt, minden hónapos előfizető  két kötet regényt. 
E megállapított rendszer siói a kiadóhivatal semmi-
féle  kivételt nem tehet. Minden előfizetőnek  e Sza-
bály alapján járnak ki az ajándék könyvek. Erre 

idlg a deozeinberí előfizetői  lajstrom lesz az Ifány-
ló. Igy .tehát aki most félévre  vngy negyedévre 

előfizet:  ti/., illetőleg öt kötet regényre tarthat szá-
mot. Azok, akik deezemberben egy Fiónapra fizetnek 
elő, vagy ujitják meg az clőfizclesflket,  két kötetet 
kapnak. Mindenkinek mód|ában van tehát már most 
kiválasztani azt a kategóriát, amely neki és viszonyai-
nak legjobban megfelel.  Ezt mindenki maga határozza 
inep, a kiadóhivatalnak csak az a kérése lehet a kö-
zönséghez, hogy o döutést ne halaszsza sokára, ne-
hogy a könyvek kellő számban való kinyomatása 
és szétkQldéac zavarral járhasson, ami a sok-sok 
ezer könyv melleit könnyen megtörténhetnék. Még 
csuk azt kell mondanunk, hogy a kQldött regényel 
teljesen uj, cpinos klállltásn. szépen fnzött  könyvek 
lesznek, amelyek nemcsak pillanatnyi örömet átérez-
nék, de minden könyvtárnak díszére és beasAlctére 
válnak. Előfizetési  ár: félévre  14 korona, negyedévre 
7 korona, 1 hónapra 2 kor. 40 fill.  Tisztelettel a 
Magyar Hírlap kiadóhivatala Budapest, V., Honvéd-
utcza 10. 

KÖZÖNSÉG KÖRÉBŐL. 
Köszönet nyilvánítás. 

Csik-Jenőfalván  október hó 30 egy igen 
lélekemelő tanitói gyűlés folyt  le, mely alkalom-
mal a karlársak alatt Írottaknak 25 éves tanítói 
működésűkről is megemlékeztek. Engedje meg 
a tekintetes szerkesztő nr, hogy becses lapjábap 
őszinte szivbőljOvő hálaköszönetünket fejezhes-
sük ki névszerint azon jó barátoknak és isme-
rősöknek, kik a fenlirt  napon részint levélben, 
résziot táviratban fejezték  ki személyOnk iránti 
jó kiváoataikat.  Forró köszönetet mondánk tek. 
Lakatos Izra csiksomlyól képezdei volt derék 
tanárunknak, főtisztelendő  Karácsony József  ké-
pezdei igazgató, főtiszt.  Fazakas Gáspár gimn. 
tanár, Abos József  Görgény flvegcsflrl  plébános, 
László József  lembéoyi plébános. Székely György, 
Szabó Aotal, Veress Ilona, Becze József  és 
Baka Antal lemhényi tanítók, Veress Antal Há-
rom szék—ilyelalvi  ny. k.-tsnilő. Soba Zsiga és 
Bocskor Aotal körjegyzők  és Kósza József  m. 
kir. csendőr őrsvezető orakoak. Adja Isten, hogy 
jó kívánataik  szálljanak vissza rájok ezerszeresen, 
nekünk pedig ny ojtson kitartást a jövőben, hogy 
Isten, király és a bsza dicsőségére oktathassak a 
ránk bizott kisded nyájat. 

Csik-Jenőfalván,  1900. deczember 5-én. 
Paláncz Sándor  és Veress  Péter  tanítók. 

lap-ot ia, mikor elhatározta, hogy fönnállásának  tize-
dik évfordulójára  egész kis könyvtárt juttat olvasói' 
nak. Teljes tlz regény less a Magyar Hírlap kará-
csonyi ajándéka, tlz érdekes könyv, a hazai és kül-
földi  szerzők leg ' " 1 " ' ' " 
kiknek munkált 
kezők: Hazai L 
Bródy Sándor, Bársony István, Herczeg Ferencz. 
KOllöldiek- Georges Ohnet Emlle Zola, Marc zel 
Prévoet, Rldder Haggard, Leo Tolstoj. A könyveket 
ez év deczember közepén küldik azét, ugy téhát, 
hogy Karácsony ünnepere már mindenkinek a kezé-

KÖZGAZDASÁG éa I P A R 
A gyümölcsfák  mézga folyása  ellen 

éppen most, t i. a télkezdeti lágy, esős, kö-
dös napokban igen sikeresen lehet működni, 
mert a mézéé* helyek ilyenkor felvanoak  Iá* 
eyulva a könnyen tisztíthatók a fa  megsértése 
nélkül, a később jövő hideg napok pedig aka-
dályozzák a ragályos fabetegség  tovább terje-
dését. 

Bakinak agyao is ilyenkor nedves rongyo-
kat a fira,  b<>ey a törzsön é* ágakoo a mézga 
tel jenen megpuhuljon éa néhány nap mnlva ke-
féljük  le egéazeo. 

Ezoláo kötözzflok  a fa  lörzsére és minden 
erősebb ágaira rabát, mi idöközöakint megned-
vesítendő. Ily módon a nap és levegő hatásának 
kizárása által a mézga folyás  megakadályoztstik 
a a fa  héja njra szép simává lesz. 

Terméketlen gyümölosfák  keselése. 
A vadnnezokra oltott törpe fáknál  és pirá-

misoknál nagyon gyakrao előfurdal,  bogy DÍD-
den metszés és csipkedés daczára ia tőbb évig 
terméketlenek maradoak. Ha a fácskák  még fia-
talok, akkor ezen a bajon nagyon egyszerűen 
lebel segíteni az által, hogy az ágak végeit le-
hetőleg lehajlítjuk azért, hogy a nedv czirknlá-
czió némileg késleltessék. 

Ezt legjobb a tél folyamán  olyaokor esz* 
közölni, a mikor a nyári hajlások már jól meg-
értek, de lágy időben még nem oly oedvtelenek, 
bogy a baj liláskor eltörjenek. A fácskák  közé 
karókat kell verni a !öldbe, hogy legyen mihez 
kőtoi a meghajtóit ágakat. Az ágakat agy kell 
meghajlítani hogy a végső rügy lehetőleg lefelé 
nézzen. 

Sok ágacskának nem kell karó, mert vagy 
a törzshöz, vagy egy alsóbb ághoz kötözhető, 
tapasztalatok szerint az igy kezelt fák  a kö-
vetkező évben rendszerint igen bő termést adnak. 

Laptól ajdonos: 
GYÖRGYJAKAB  ÓBÖKÖSE. 
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karácsonyi és újévi ajándékokat annál jutányosában beszerezhessék. 
Szives megtekintésüket kérve, maradok teljes tisztelettel 

Székelyhidy Sándor, 
női- és férfldivat-üzlete  Csíkszeredában, (a Jluütr'-szállodával szembe). 
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Árverezési hirdetmény. 
Csíkszereda város tanácsa által folyó 

évi deczember hó 20-ik napján délelőtt 
9 órakor a vároatanáca háza uflsrytermé-
ben megtartandó nyilvános árverésen, 
vapy zárt írásbeli ajánlatok mellett a leg-
többet ígérőnek 1901. é v i január h ó 
l . tö l ugyanazon é v d e c z e m b e r h ó 
31-lg bezárólag vagyis egy évi idő lar-
tamra haszonbérbe adatnak : 

1. A belpiaci vám jövedelme G40Ü 
korona. 2. A külpiacz vAmjövedelme 
6200 kor. 9. A barompiacz korcsma ház 
a velejáró korlátlan ital mérési joggal együtt 
100 kor. 4. A kompon a vAmjövedelme 
60 korona, Összesen 12,760 korona ki-
kiáltási ár mellett. 

Árverezni szándékozók tartoznak az 
árverezés napján a kikiáltási ár 10°/»-át 
bánat pénzUl letenni. 

A bérletek után járó minden térite-
ket u. m. állami adók, bélyeg vagy Itincn-
tári illetékeket bérlő hordozza. 

Egyéb feltételeket  bérbe venni kí-
vánok bármikor az árverezés megtörténte 
előtt a hivatalos órák alatt a város tanáé* 
házoánál a polgári irodában betekinthetik 
s maguknak bőveb felvilágo*itánt  ÍM «/e-
reshetnek be. 

Csíkszeredában, 1900. decs. hó ll-én. 
Élthes Jakab, 

polgármester. 
Ss. 68—1900. \2AS\ 2 - 2 

ísksz. 

Pályázati hirdetmény. 
A CHÍk-szent mik lósi községi iskolánál 

as egyik tanítói állás üresedésbe jővén, 
arra pályázat hirdettetik. 

Járandóság: 1. Törvényszabtalakás 
as iskola épllletben az emeleti részen. 2. 
600 korona tOrzsfizetéa,  mely a községi 
iskola pénztárából lesz előlegen havi rénz-
letekben kiszolgáltatandó. 3. 72 koronn 
faátalány.  4. 48 korona kert illetmény. 
6. MeglelelŐ & Od éves korpótlék igény 
azerint. 6. Legeltetési jog, mely a nyug-
díjba számit, ennek értéke 100 korona 
7. Gazdasági istálló. 

Kötelessége megválasztandó községi 
tanítónak a felsőbb  3., 4., 6., 6. vegyes 
osztályok veseténe, a faiskolának  törvény-
ssabta módon leendő kezelése és az ismét-
lők oktatása. 

Felhivatnak pályázni óhajtók, hogy: 
tanítói oklevéllel és működési bizonyít-
ványokkal felszerelt  pályázati kérésüket 
folyó  évi deczember hó 18 ig e 
községi iskolaszékhez cximzetten adják be 

K O s s é g i i s k o l a s z é k : 
Csik*SzentDiÍklós (u p. Csik-Szépviz), 

1900- évi deczember bó 3-án. 
Kovács Antal, Ambrus Balázs, 
kOta. taoltA, Iskolaasékl helyettes Iskolaszéki 

jegysA. elnök. 

Tiszta bort, 
liköröket, cognacot, rumot venni 
akarók, kérjeuek bérmentes árjegyzéket 

Székely borkereskedést ől. 
Ss'ekely-KeresBtur.  |-2i:i| i; 10 
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Árverési hirdetmény kivonat. 
A CHik-nzercdHÍ kir. IrVHzi'-k, mint l»l»-k-

kOnyvi lntlósAg kiu Illír.' led/i. Imjy f\ik-S/riit-
mlhÁly kö/.ség végi-elit jtatőilHk (iAI And; A* é-
Antal Ziieiiioml vé^ieliajlási >/.nv^ilö elleni 
100 kor. tökekiiveiflés  és ul̂ kn irAnii véui-e-
haiiAsi fleyélten  n cJik *Z.-I>.IIHÍ kir. Uiivénjs/ék 
Irrölrtén iévö GMk-S/enlmliÁly kii/S^g IIKIÍIIÁII 
lekvö a oikHZTitniihályi 424 nzljkvtien A. f 

nisz. 1370., 1371. Iiroz. liHlsóü̂ er. 320 kor., 
2. ril̂ z. 2024/,. liKl)'rajz.ii'!«z. rrdörw 4 kniuun, 
3. rilaz. 2228., 2229. hraz. kaszálóra (i 
4. „ 2354. . szántóra 28 
6. „ 2423'a. „ „ 14 „ 
6. , 252.1,',. „ 0 „ 

„ 2738 s. „ 6 „ „ . > » 
10. „ 3204/,. „ p 14 
19. „ 81)61/,. . „ 10 „ 
13. „ 9017. . 12 „ 
15. . 9127. „ kaszálóra 12 
16. „ 913V a. „ Ifgplöre  4 
17. „ 9152,. „ ka»/.alóia .14 
IB. . 9152/:,, „ kaszálóra 12 koroná-
ban m»>i;álla|Hloll kikiáltási árban, 

A csikszfnlmiliályi  533. az. Ijkrlien A. f 
1. rdaz. 2530. In.-/, kaszálóra 14 korona, 
3. „ 13223. , . 20 5. „ 13292. „ . 4 „ 
6. , 13491. „ 14 koroiiá 
b&D mpţAUapitott kikiáltási árban G.il v 11 u -
lárslalajdonos jutalékára is. 

A csik-szentmiliályi 412. sz. tjkvlifii  A. y 
1. rdaz. 1330., 1331. Insz. WIN.WCIV 320 ko-
rónában m^Kállapilolt kikiáltási Arim", Antal 
János és ueje Gal Juliánná l:'.r.stulujdonosjuta 
lakára is, a csiksz^ntmibályi 443 sz. Ijkvl^n A. -j-. 
1. rdaz. 1407 , hrsz. azámóra 4 koron.*, 
2. „ 2487. . kaszálóra 4 
3. „ 2541., 2542. „ szántóra 40 
4. „ 2563. „ „ 16 „ 
5. „ 21135/,. „ 20 „ 
7- . „ 14 „ 
8. „ 2678. „ 2 „ 
9. . 8537. „ 6 n 
11. „ 9681 ,.9682. „ „ IH „ 
12. „ 9681/s. 2 koroná-
ban azennel nirgállai>itoti kikiáltási árban elrrn 
delte, és hnjty a fennehb  megjelölt itiffxtlanok  az 
1901. évi Jaauár hó 15-lk napjának délelőtti 9 óra 
kor Csik-Szentmiháty kózseg házánál megtar-
tandó nyilvános árverésen a megállapitotl kikiál 
tási áron nini is eladatni fognak. 

Árverezni szándékozók tartoznak az ingat-
lanok becaárának 10"/,, ál készpénzben, vagy 
az 1881: LX. t.-cz. 42. § ában jelzett árlolyain-
mal azámitott és az 1881. évi november hó 1-én 
3333. az. a. keli m. kir. igazságilgyminiktei i rende-
let 8. g-ában kii-IGU óvadékképea értékpapírban a 
kiküldött kezéhez lelenni, avagy az 1881. LX. 
l.-cz. 170. §>a értelmében a bánatpénznek a bíró-
ságnál elölegaa elhelyezéséről kiállított azabály-
szerfl  elismervényt átszolgáltatni. 
A kir. törvényazék, mint telekkönyvi hatóság 

Kelt Csik-Szereda, 1900. évi julius hó 
20-ik napján. Geoző Béla, 

[2őt] 1— I kir. Ivsxki liiró. 

VERESS SÁNDOR dr„ 
l ene i tiszti loorvos 

in'voni rendelője és fogorvosi  műterme 
i-.M!)| 4-io Csik-Szeredában 

Nagy Ferencz dr. házában. 
Uendes orvosi tanácskozási iilö naponta dél-

után 2—4 óráig. 

Kgy jól berendezett 

S c z e t -
mindenfele  lel szere léssel és eexet készlettel 
jutányos áron eladó. Az eczet-gyár toválib is 
azon ltt'lvvÍHéglten manidhat. Hővel» felvila^o-
sitást ad 

[2U] 
Id. GAL ANDRAS, 

Csik-Szeredában. 

Fürdő eladás! 
ZSÖGÖD égrényes jod és vastar-
talmú ÁSVÁNY-FÜRDŐ a hozzá 
tartozó kaszálókkal és egyéb te-
rületekkel együtt eladó. 

Értekezhetni KERTÉSZ ISTVÁN 
tulajdonossal Csíkszeredában. 

Nagyérdemű közönség tudo 
mására kívánom hozni, hogy az 

1901-ik évre 
megérkeztek a legkedveltebb és legelterjedtebb 

a inelyek nemcsak kedvelt olvasmányokkal, 
liancm kitűnő adomákkal is mcgh-lieiosen el 
vannak látva, közülük a következők: 

Képes Családi Napt. r. I^'géló háesi naptár. 
István l>ácsi na|itár. Honvéd nuptái-. Magyar 
Népnaptár. l'í'tófi  naptár. Szent Család 
naptár. Székely egy kii naptár. Kis Képes 
Népnaptár. Keresztény képes. Kis Kossuth. 
Hudapesli Kis Képes. Magyar Mesemondó. 
Kis Szűz Mária. Magyar Népdal Naptár. 
Atheneuni nagy képes naptár. Mesemondó. 

Hnmorístikus Naptár. 
Továbbá nz országos vásárokat látogató 

kereskedő urak figyelmébe  a legmelegeb-
ben ajánlom a Stein János-féle 

„Erdélyi Képes Naptárt" 
darabját krért. a mely az országos vásárok 
előjegyzésében pontosságra nézve eddigelé a 
legelső helyen all. 

M;ig:iimit b. pártfogásukba  ajánlva marad-
tam kés/s tisztelettel 

uttda. 
Cnih'szi'ri'diiii* 

Van szerencsém a n. é. kiizönsé»- becses tudomnsára 
hozni. h(i»y üzletemben na»y választékban és lehető 
leúszolidabl) árban kaphalók mindennemű 

karácsonyi és újévi ajándékok. 
Szives látogatásukat kérve vagyok teljes tisztelettel 

L í e x z a R e z s ő , 
[2tli] 2 nöi- és férfi  divat-üzlete, Csíkszeredán. 
é é é é » • ééé é é • • • • • • 

Van szerencséin n nagyérdemű közönséget tisztelettel értesíteni, liogy 
üzletem nagyobbit/hsa éa tisztelt vevőimnek kényelmesebb kiszolgálliatása c^éljából 

m - Nyerges és kárpitos üzletemet : s 
a piacz-utczába, Szopos Béni házába helyeztem át. Kgyben becses tudóm:'isiikra 
hozom, hogy niferye*  ét* kárpit***  Íteletemet  a inai kor igényeinek teljesen meg-
felelően  njoimnn rendeztem, hol minden e szakba vágó munkák elkészítését legnagyobb 
készséggel elvállalom és ezt csinos kivitelben olcsó ár mellett pontosan eszközlum. 

Raktáron tartok mindenféle  rugányos divánokst 40 —200 koronáig és gsrniturákat; 
ugy hogy itt mindenki beszerezheti szükségletét ép oly olcsó áron, mind bármely 
nagyobb városkan. Továbbá kész koe#ik  raktáron vannak. 

Végül i\ nagyérdemű közönség szives figyelmét  felhívom  azon körülményre, 
liogy a kocsik, valamint minden e szakba vágó munkák javítását elvállalom. 

Magamat a o. é. közönség jóindulatu pártfogásába  ajánlva maradtam 
Kiváló tisztelettel 

[19K] 9-10 
Bájer Ferencz,  nyerges és kárpitos. 

Csik-Szereriti,  piuex-utezábun. 

karácsony és újévi ajándék tárgyak 
ügy kis gyermekeknek mint felnőttek  részére csakis G y ö r g y j a k a b M . u t ó d a , 

Dresznándt Yiktor könyv- és papir-kereskedésében szerezhetők be, Csíkszeredában. 
Nyomatott Calk-8íeredébaa, a lapkiadó Qyörgyjaltab liánon utóda, könyvnyomdájában 1900. 




