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TVH n d.eaa. S z e r d á n . 
Kéziratok nem adatnuk visszn. 

M.KI.Ö* T-ZI-RKKFZTÖ : 

Dr. F E J É R A N T A L , 
Ccivvkn. 

Nyl l t tó r l o z l k l t e k 
soronként 40 fillérért  közölteinek. 

Egyes lap ára 20 fillér. 

Elonsetöa ér: 
Egész évre 8 kor. (KOHOldre) 12 kor. Félévié 

4 kor. Negyedévre 2 kor. 
Hirdetési dijak a legolcsóbban számíttatnak 

Szerkes^tŐaéR é s k iadóhivata l : 
GjOrgjjekkb M. atóds könyvkereskedése, hová a 
lspszellemi részét Illető minden közlemény, vala-
mint hirdetések s előfizetési  dijak ls kQldcndók. 

A lótenyésztés emelése vár-
megyénkben. 

Ha az utóbbi években a vármegyei 
közgazdasági viszonyok fejlődését  éa 
egyik másik téren való tagadhatatlan 
javulását figyelemmel  kísértők, észre 
vehettük, hogy a fejlesztésben  és az 
állapotok jobbra fordulásában  igen nagy 
része van a vármegyei gazdasági egye-
sületnek. Azt illeti sok tekintetben a 
kezdeményezés dicsősége s amellett foly-
tonosan résen van és minden rendelke-
zésre álló eszközzel arra törekszik, liogy 
azok az DdvOs eszmék, melyek nein 
épeu kielégitO közgazdasági viszonyúin-
kon segíteni vannak hivatva, minél széle-
sebb kOrben terjedjenek el és valósittas-
sanak meg az egész vonalon. 

Alig van a közgazdaságnak vala-
mely ága, melytől a vármegye anyagi 
helyzetének javulását lehetne várni, 
hogy az a gazdasági egyesület által fel 
ne karoltatott volna és ne tétettek volna 
meg általa mindazok a lépések, melyek 
az illető gazdasági ágazat fejlesztésére 
és felvirágoztatására  szükségeseknek  mu-
tatkoztak. 

És uiégis, ba az eredmény nem mu-
tatkozik a gazdasági egyesület jóra való 
törekvéseivel egyen értékűnek, ennek 
első és föoka  gazda kOzOnségDnk kö-
zönyössége és konzervatív magatartása, 
melylyel a régi rendszer mellett állha-
tatosan kitart, az eddigi megszokott 
helyzetből a legnagyobb erő feszítéssel 
sem mozdítható ki és megfoghatlan  kö-
zönyösségén megtörik minden igyekezet 
és minden jóakarat. 

A gazdasági egyesület igazgatósá-
gának legutóbb tartott Ülésében ismét 
egy olyan jóra való eszme merült fel, 
egy olyan indítvány tétetett, mely a vár-

A „CSIKI LAPOK" TARCZÁJA. 
A fűzfáról. 

Leány aem volt büsske virágjára soba 
Oyflmölosére  nem fáj  kia gyermekek foga. 
Ssegényee, diastelen, elhagyatott árva. 
BsámOste a fákoak  büszke, oagy családja. 

Pedig oly kegyes ő... Jobb sors illemé meg, 
Bok adóaa vagyoo e asegény növénynek. 
Többel adakozik, miot sok dus testvére, 
Mégis: hála helyett megvetée a bére. 

ö boaaa a tavasat hervadt oemsetéoek, 
B alig, bogy bire megy kibújó rOgyének, 
Ujjongva nyesi le ágait gyermekhad 
8 miot örfll,  ha alpot, paripát faraghat  I 

Olyan vígaa eaeveg alatta a patak, 
Ó teást édeaaé álmát a halottnak, 
Haasoot has belőle oem egy teagyáros, 
B Aaflspoétárs  büsske nem egy város. 

Talán még engem is hossá köt a fáma. 
B lehet» hogy ö segít majd nemesebb fárs. 
Nem is feledek  éo. alot a goooas világ: 
QoaUynkaaba töslek kopott f&sfavirág. 

Borosnyai K.  István. 

H t o t nincs Qyergyóban g y á r i p a r ? 
— Humoros tárcsa, — 

A .Lederer éo Sohlfer"  őség vállalkozási 
irodájában teljesítettem a titkári teendókeL Leg-
többnyire Urlapolvasáaaal foglalkoztam. 

— Ml aa ojaág ? — kérdésé egy reggel 
Méaettik fösőköm. 

— Györgyében sok a fa.  még több a le-
gelő, de legtöbb a nyemeraaág, mert kevés a 
gyár, csekély a «ankakerealet éo safik  a péao. — 

megyében ínajdnein teljesen elli anyagolt 
lótenyésztésen segítene és az eszme 
felkarolása,  az indítvány megvalósítású 
ezen jövedelmező gazdasági ágat egé-
szeu fellendítené. 

Az iuditvány ez: A vármegyében 
egészen elhanyagolt lótenyésztés ügyé-
nek nétni fellendítése  czéljából azon 
jobb módú vármegyei gazdák részérc, 
kik arra önkényt ojánlkoznuk valamely 
állami tenyésztésből lehetőleg kedvez* 
ményes áron jó faj  anyákanczák  sze-
reztessenek be a gazdasági egyesület 
által a gazdák oly kötelezettsége mel-
lett, hogy a beszerzendő anynkanczákat 
és azoknak tenyésztésre alkalmas utó-
dait a gazdasági egyesület lótenyész 
bizottságának Írásbeli engedélye nélkül 
sem eladói, sem tovább adni ne lehessen. 
Az ily módon beszerzendő anya kan ezák 
kedvezményes árának a gazdák által 
leendő kifizetése  oly módon történnék, 
hogy a vételár egyharmada fizet  let n ék 
az átvételkor, a hátramaradó kétharmad 
két részletben az átvételt követő kél 
évben. 

Az indítványt az igazgató választ-
mány általános helyesléssel fogadta, 
nyomban magáévá tette és elhatározta, 
hogy a szükségesnek mutatkozó anya-
kanczák beszerzésére a földmivelésttgyi 
in. kir. miniszter urnái haladéktalanul 
megteszi a szükséges lépéseket. 

Hogy milyen fontos  és milyen jö-
vedelmező a lótenyésztés okszerű üzése, 
arra egyebek mellett elég világot vet a 
még most is folyó  angol-bur háború, 
melynek alkalmából igen sok ezer ma-
gyar faj  la lovat szállítottak el mi tőlünk 
igen jó áron. 

A gazdasági egyesület ezen téren 
való kezdeményező lépése tehát való-
ban megérdemli, hogy gazdáink által 

Szűk a pénz!.... Nom azért voliwk az én 
főnökeim  vállalkozók és IIOZÍMI szászok, hogy E 
legújabb, de nagyon régi eredetű liirt a legjö 
vedelmezőbb forrásként  fol  ne ismerjek. 

Nemsokára megjött Rcbafer  ur ÍM. az iljnb-
.ész*. Rövid eszmecsere következett. utána fél-
órai fel  és Icsétálás uz irodában, mialatt én félre 
tt-tlem a lapot a szokás szerint tizetéaomelés 
utáni ábrándozással lestem n két chef  mozdulatait, 
melyek kíséretében bamnrosan elkészült a terv. 

— öszevásároluuk néhány száz hold erdőt 
meg legelöl, a benne és rajta levő barmokkal, 
juhokkal együtt. Papirosmalmot, talp és posztó-
gyárat alapítunk a hogy a kormány ós a ható-
ságok mindennemű kedvezményeire rászolgáljunk, 
székely munkásokat foguuk  alkalmazni. — Herr 
von Titkár I Ismerős e ön azon a vidéken ? — 

— Igenis, ismerem éu olt a legutolsó pa-
rasztot. (Épon a legutolsó parasztot ismertem. Ra-
velnek bivták, Békásban lakolt s liz évvol ezelőtt 
a aogoromat hoita hozzánk, Háromszékre házliiz-
nézőbe. As igaz, hogy keUőjUköu kivíil senki-
mást nem ismertem még akkor (Jyergyóból.) 

— Nos, melyik lu-lyet tartja legalkalma-
sabbnak vállalatunk létrehozására. — 

— Gyergyó-Békást. Valóságos aranybányája 
leas as a mi gyárainknak. (Természetesen a só 
gorom szülőföldje  hírnevének emelése kedvért.} 

Esek otán a «Lederer és Scbitfcr*  czég 
környékén ngy emlegették Békást, mint valami 
kiaknásatlao és megmérhetten természeti kincsek 
bea bővelkedő keletindiai gyarmatot. 

A hatodik napon reggel már Oyergyó-Sienl-
miklöaon virradtunk fel.  Csíkszeredáig vasúton 
jöttünk, oooao a Csillag ezálló bérfogata  vitt 
beooOoket tovább. Békás felé  két ot állott ollót 
tünk, a Gyilkos-tó melletti és a Tölgyesre vezető. 
Mindkettőt oaak birből ismertem a előbbit inkább 
ajáolhauam volna csempéasekoek vagy juhász-
bojtárokoak. miot leendő Juhuyáj éa gyártulojdo-
ooaokaak. Esen irányról már oaak a flekkor  ked-

miuél szélesebb körben felknroltassék 
és támogattassék, annál is inkább mert 
n lótenyésztés fellendítésétől  a legszebb 
eredményeket lehet várni anyagi tekin-
tetben is. 

Midőn az igen fontos  és megszív-
lelendő indítványra gazdáink figyelmét 
lapunk ez előkelő helyéről felhívjuk, 
egyben kérjük óket, hogy a saját ma-
guk érdekében minél többen csatlakoz-
zanak az igy megindított mozgalomhoz 
és az eddig tanúsított közönyt és ma-
radiságot végre valahára levetkezve, 
használják ki maguk részére a gazda-
sági egyesület jóra való törekvését s 
egész erejükkel támogassák a derék 
egyesületet üdvös munkájúban. 

Ha ez megtörténik, akkor uz igen 
fonlos  indítvány nem fog  eredméuytelen 
maradni 9 annak hasznos és jótékony 
hatásai pár év lefolyása  utáu vármegye 
szerte mutatkozni fognak. 

Arról előre is megvagyunk győ-
ződve, hogy a földmivelésügyi  magas 
kormány, melynek kiváló jóindulata és 
áldásos működése az ország különböző 
részeiben már is szép eredményeket 
hozott létre, hazánk e legkeletibb ós igen 
sokszor tt legmostohább elbánásban ré-
szesített vármegyéjét sem fogja  figyel-
men kivül hagyni, támogatni fogja  a 
gazdasági egyesületet üdvös törekvésé-
ben és szívesen bocsájtja rendelkezésre 
a kívánt tonyész anyagot a legjutáuyo-
sabb feltételek  mellett. 

--= A szabadéi vüpárt szervezkedése 
Csík-Szép Vízen. A csikkarczialvi kerület szaba-
delvű partjának elnoko dr. Znkmias Isslván orvosa 
csík azé iniu választó jogosultakat folyó  hú IG-án d. 
u. '2  órám ü-szcliivta n Deák Ujürgy-féle  veudégló 
iiagytcriiu'lien. melyen mintccv 110—120 jogo 
«uit az«\;izó jelent meg. Klnük az Illési megnyit-
ván, hangsúlyozta u s/nbadelviipárt prouramwjd-
nuk fniiu>s*ágiit  és t M, hogy tnrtsanuk öasze, 

véért is Icmonduitunk. maradt tehát n tölgyesi 
ut választása. 

Kora hajnaltól késő délutánig rázott ben-
nünket a kocsi. Mid úti u Puma forrásvidékéi  el* 
értök, Lederer ur — kövérségét nagy veszedelem-
ben érezve — mujdnem siránkozva kérdezte egy 
arra vetődő öreg anyókától. 

— Messze vane még a falu?  — 
— Instálom niúsdit ez itt a falu.  — 
Igaza volt. A 14 kilométernyi hosszúságban 

elszórt házak alkották Tölgyest. 
Már alkonyodott, midőn Schiirer ur szólliiolt 

meg egy tnásik asszonyt. 
— Hallja néni I meddig tart még ez a falu  ? 
— Keudtek hárman sem tudják, hogyan 

tudhatnám én egyedül?... — 
Nosza német okosodj meg itt. A harmadik 

szemközt jövő szerencsére férfi  volt. A derék 
atyait Békás felöl  iá tudott bennünket tájékozni. 

— Lóláb hamarább, mint gyalogláb. Ha 
sietnek, friiatnkrs  odaérnek. — 

Lederor ur vállalkozóhoz nein méltóan bősz-
nzaukoduti. Ebed is csak futólagosau  került ma 
eléje; hát a vacsorától egészen elessék ? HM 
fruatokig  meg nem állunk mi lesz akkor vole ? 

Távirdaoszlopok nőj telték, hogy elértük a 
falu  zömét. A legközelebbi korcsmánál megállít 
u kocsis, hogy itasson. Kléjünk jött a grájzler. 
Megkérdeztük, hogy hol tér el az ut Békáa felél 

— Emitt balra, de reggel olóll el ne in-
duljanak, mert ross éjszakájuk lesz. (Igen. ogy-e 
hogy aa éjszakát töltsük inkább nálad a abból is 
basznot húzz.) 

Lederer ur gyanúsan Ügyelt a zsidó beszéd-
jére éa as éppen belépő sötútaég félelmeitől  meg-
hatva, szepegve ludakolá: 

— Talán sok a rabló a rengetegben ? — 
— Nem, annál ia rosszabb A — Balázs. — 
Bcháfer  ur, kissé bátrabb, megtapogatá ol-

dalánál a forgópisztolyt  s azt sej lé,. bogy ai a 
Balázs biaonyára valami hírhedt útonálló lehet. 

mert csak igy lehet a kitűzött czélt elérni. Erre 
legifj.  Deák Klek községi föbiró  és Bartha látván 
tauitó hosszabb beszédet tartottak a kiemelték éa 
javasolták, hogy a ezépvizi válaastó polgárok a 
mai naptól egy zászló alá sorakozzanak a as ed-
dig szétforgácsolt  erőket egyesítsék. Többek fel* 
szólalúsa ulán a gyűlés egyhangúlag a kővetke-
zőket határozta, u. in.: I. A csik szépvizi polgá-
rok u azabadelvüpártba ezennel belépnek; 2. A 
vármegye azon határozatát, mely eserint nálunk 
csak ia vármegyei szülött választassák meg or-
szággyűlési képviselőnek, lelkesedéssel magukévá 
tették, párthatározattá emelték; éa 8. A oaik-
karczfalvi  kerület országgyűlési képviselőjének 
egyedül dr. Fejér Antal ügyvédet a község szü-
lőn jut jelöli, a ki különben is népünk üayeit, 
hajait jól ismeri, a kit ezért minden erejével tá-
mogat a a kinek támogatására a kerülethez tar-
tozó miuden egyes községet és választó polgárt 
felkér.  tixután a végrehajtó bizottság alakíttatott 
meg a következő eredménynyel. Alelnököknek vá« 
(úsztattak legifj.  Deák Élek és Aotal Domokos. 
Választmányi tagokul pedig megválasstattak: Mik-
lós .ló&sef,  Deák György, Balázs Lajos, Miklós 
(iergely felső,  Miklós Dénes, Barabás Márton, 
Biró Autal, Antal Gyula, Fejér János, Mihály 
Ágoston, Száva Kristóf,  Idab. Dájbokát Aotal, 
Bartha Gergely. Zakariás Péter, Zakariás K. Aotal, 
Szabó Ferencz, Czincziri Ferencz, Bartha Igoács, 
Szalmáry Ignácz, Bogos Ferenoz. 

= A képviselőház ülései. A képviselő-
ház december hő 10-éo tartott Ülésében as 
állami bernházáttokről szőlő javaslatot tárgyalták 
éa fogadták  el ngy általánosságban mint rész* 
léteiben. A javaslatot Neményi Ambros előadő 
ismertette, megvilágítván, bogy ezen javaslattal 
különösen az a szándéka a kormánynak, hogy 
a gazdasági depresszión enyhítsen és bogy az 
ország különböző részeiben a kereset különböző 
ágaiban munkát adjon azokuak, a kik a pénz-
ügyi helyzet jelenlegi nyomasztő körülményei 
között szükséget szenvednek. A kortnáoy eszel 
nnn épen sürgős, rendkívüli berobázásokat tesz 
a igy oyilváovslóan rendkívüli eszközökhöz kel-
leti folyamodnia.  Ezért nem lehetett a költsé-
gekre szükséges 30 milliót reodes költségvetés 
keretébe beilleszteni. Ezen 90 milliót a ptaztári 
készletekből fogiák  fedezni.  Komjáthy Béla 
beszélt ezután a javaslat ellen. Támadja a kor-
mányt azért, bogy a beruházásokat nem a költ-
ségtetéaből födözi,  azt állítván, bogy az ilyen 
eljárás az állami háztartás pénzügyi belyzeté-

Vannak itt útonállók? gagyogá Léderer ur 
s homloka már a futáé  ösztöne alatt verejtékesett. 

En is iukább szerettem volna már vacsora 
és lefekvés  kösött tartani a nyomatékosan toldám 
meg a kérdést: 

— Ugy-e az a Balása ntonoálló ? 
— Igenis, — út, — (fraocsiánl  .ronte") 

n.ég pedig a rulak rútja. Betteoetesebb aa a 
tengerbe fulásnál,  de még a gyorsvonat által való 
elgázoltatásnál ia. A ki arra Jár vagy ouoi, vagy 
csúszni ludjon. — 

Tengerbe fuláa,  elgázoltatás, ussás, canszáa ( 
Na hiszen kellett is ennél több Lederer urook. 
Inkább lemond birkanyájról, posztógyárról, mint-
sem hogy ő magát efféléknek  kitegye. 

Schüfor  ur nem volt ugyan hasonló nézeten, 
a veszélyt is kisebbnek látta de miotáo Ő a tár-
Has caégbon inkább as eszközt, mint a lendltö-
kereket, a tőkét képviaelte, hallgatagon belenyu-
godott a felsőbb  hatalom végsésébe. 

— Maga titkár I maga est oeküok otthon 
miért uem mondotta ? mi ? — zúgott felém  egy-
hangúlag. 

— Hja kérem, mindes Ideig előttem la Is-
meretlen volt e titok. A térképek nem árulták 
el. (A 6ógorou aem hozta vallomásba, hogy mily 
nászútra készüljön a felesége,  ha békáal aaazony 
akar egykor lenni.) 

— Aa nekünk mindegy I — éo ezzel — 
nem kérdezve, vájjon nekem Is mindegy-e? — 
minden titkolódzás nélkül tudtomra adatott, mi-
szerint elmehetek magamra jahteoyéastéai éo 
bocskorkéssitéal főtitkárnak,  fel  a BaLáis legma-
gasabb tetetére. 

Nem tetszett a azlvea ajánlat, maradtam 
helyben és most is Ut vagyok 

Tölgyesen, 1000. deczember 8. 
Borosayai K.  Istvin. 
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nek elhoaályositása én hogy ax Állami pénztár 
készleteinek állapotát is homály födi.  Lakio* 
László pénzügyminiszter szólott ezután. A Kom-
játhy vádjait energiko* szavakkal utasította 
TiMss. AiaUa kimutatta, bog; a beruházások 
évek hoaszn sorára szólanak a igy aem lehel 
•sokat egy 4v bevételeiből fede/.ni.  Végfll  ax 
állani pénztár állapotáról admt részlete* és ki-
mentő Mvílágosítás a a javaslatot elfogadásra 
ajanloUa. A javaslatot általánosságban és >ész-
Iftej'  ea in ellugadiak. A deezemb-r bó ll-én 
tartolt ülésben a horvát provizóriumról szóló 
javaMat vo l napirenden. Ext mene1őző|eg klünicli 
Anrél terjesztette be » honvédelmi bi/.i»tisng 
jelentéséi az njoncz jutalék megállupilá-iáról 
Lukács László pénzűi) miniszter »> ojtott be 
javaslatot aa 1696-iki L. l.-cz. tn*glio<"<XAlibi-
táHáről. Erre neg-iaviizták a beioUrtzAsnkról 
szóló javaslatot harmadszori nlvastalian. A hor-
vát provizorinm Nett îndoit vitában Tarbaky 
István előadón kivül rész iveitek Kosnilh Ferencz, 
Barta Ödön, Széli Kálmán és Lakács László 
pénzügyminiszter. A részleted tárgyalásnál az 
ellenzéki szónokok szemére hányiák a k»rmáuy 
pártnak, hogy oem akar részt venni a vitAban. 
a javaslatot igy általánosságban, mint részlet- i-
ben elfogadták.  A .Népszava' czimO njság egy 
csikkében igen szokatlan hangon és igen >ul)osnn 
megvádolta as öaszeférbellsnségi  bizottság tag 
jait, melynek tenorja abban nyilvánult, hngy a 
bizottság tagjai azért mentegetik fel  ax össze-
ferhetlenség  miatt feljelentett  honatyákat, mvel 
a tiltott jövedelemből nekik is jat. Ebben é> 
Bég más súlyos vádakban a korona Qiíyés/. t 
képviselőház megrágalma/.áaát látta a e/ért lel-
hstalmazást kért a háztól, bogy a „Népszava" 
«Den sajtó pert indíthasson. Erről az Ügyről 
tanácskozott a képviselőház deczember bó 12-én 
tartott ülésében is tárgyalta az igazságügyi l>i-
soltaág jelentését, Dely 5 szóval ketiö ellen a 
felhatalmazás  megadását javasolta. Igen bevés 
vita fejlödOU  ki, mely nők személye» kérdésben 
való felszólalásra  adott alkalmai. Különösen a 
néppárti Rakovazky István dühöngött, azt indít-
ványozta, hogy a felhatalmazást  adják, hogy az 
Oasseférbetlenséggel  feljelentett  képviselők tljcye 
kerüljön esküdtszék elé, hogy lássa a világ, 
hogy a képviselőknek mennyi jövedelem jul é* 
hány helyróJ. Indítványozta, hogy még más la 
pokat is pereljenek be a megvádolta a kormány 
elnököt, hogy az összeférhetienségi  törvény lo-
galis végre hajtására vonatkozó igéretél nem 
tartotta meg. Széli Kálmán először is kijelen-
tette, bogy a kormány ezt a kérdést nzabad 
mérlegelés alá bocsátja s igy a sxabadelvüpárl 
tagjait semmiíéle párt fegyelem  Dem kötelezi, 
szavazhatnak tetszésük szerint. Azután vissza-
ataaitoUa Bakovszky vádjail, kijelentette, hogy 
őt Bég eddig senki sem kapta Ígéret szegé-
sen. Végezetül kijelentette azt is, bogy az össze-
férhetlenségi  törvényt még az üié* szakban 
revideálni fogják.  Végül szótöbbséggel megadtak 
az űgyé*aségn«k a felhatalmazást.  A deczember 
13-iki ülésben kezdették meg az indentnitási 
javaslat általános vitáját, melyet be is fejezlek. 
A vitában az ellensók részéről részt vettek Meskó 
László, Zichy Aladár gróf,  Moloár János, mind 
esek közül azonban kimagaslott Ugron Gábor, 
ki vehemensen támadta a javaslatol. A javas! 
latot 9zóil Kálmán védelmezte, a ki M«dt Ug-
ronnak és a többi felszólalónak  0 különösebben 
foglalkozoti  Molnár János apáttal és igen nagy 
tetszést idézett elő. A indemnitást általánosság-
ban elfogadták.  A deczember 14-iki ülésben 
folytatták  és részleteiben is elfogadták  az in 
deaaitás javaslatát. A gyűlés többi t észét a 
véderő törvény 14-ik szakasza hatályának egy 
évre való meghosszabbításáról tzóló javaslat 
tárgyalása tökölte be. A javaslatot Sxéll KAI 
Bán és Groaoa Dezső államtitkár védelmezte, 
ellene beszéltek Tóth Jánoa, ki igep alaposan 
és urtalmasan beszélt, követeitea külön magyar 
hadsereg felállítását.  Ugron Gábor sulyus csa-
pásokat mért a hadügyminiszterre és a hadügyi 
kormányzatra. Kos>ath Ferencz kimnlaits, hogy 
Aasstriábaa csak akkor van alkotmán) osság 
aikor szét eresztik a parlamentet. Széli kor-
aáay elnök hirdeti*, hogy a 14-ik szakasz a/ 
osztrák alkotmánynak kiegésztő része. A javas-
latot abban a reményben ny ojtották be, hogy 
ast a januárban összeülő osztrák parlameut i* 
sl fogja  fogadni.  A javaslatot részleieibeo is le-
tárgyalták. A képviselőház deczember 14-dikí 
Ülésében letárgyaltak as ojonezok megajánlásá-
ról azóló javaslatot, vita nélkül elfogadták  az 
1896. évi L. t. ez. érvényének meghosszabbítá-
sáról szóló javaslatot s az ntán hozzá lógtak a 
kisebb tározák költségvetésének részletes vitá-

selőket értekezletre hívják fiaate  s as együttesen 
megállapítandó javaslatokat még as év végéig 
terjeaaszék fel. 

As e ciélból össsehivou értekezlet folyó  hé 
lö-éa Ülésezett a megyeház tanácskozási kisebb 
termében, melyre a járási éa köaponti tisztvise-
lők j*i naay rés»e és a köiaég jegysói karból in 6 
egyén juleii: meg, kik elénk kedvvel ve'tek részt 
a tatiáL'Hkozáaban, melytói moatnni terhes febida 
tuk bönnylléséro sokat remélnek 

KAinpán ur ó méltósága üdvösölve a iuee 
jeli>nlek«t, miutún nz értekerlet czéljitt elóadiu 
fel  Iii vot l mindenkit, Imay a kérdés megoldása 
inimi nóxpiiiket aknr iróabA foghilvn.  akár pediu 

b'-lib-p nr i jâk «'ló s euyuttiil a beHdnndó véle 
inények, jnvnnlMiok irAsbu Tuulalânâra közhelyes 
les nii-llou Miluily Ferenc megyei fójegyzót 
krrle fel. 

Ekkor kezdetit vette a tájékoztató minisz-
teri romiclel TelovasAsu, mely miitlpgy 23 pontban 
mutatott rá az irányelvekre, melyek körül az érte-
Jíex)eioek mozojtnia kelleti. jlegállapodáR törtéül 
abban, hogy pontonkiut tárgynllaŝ anak a felvetett 
kérdések. Habár egyes pontokra nézve kész javas-
latokat adtak be: Ueczo Antal alispán ur. Fejér 
Sándor és Dr Lázár Jatioe róazolgubirák, Dr. Ve-
ress Sándor fóorvofl,  Dr. Harmat Leó járásorvos. 
KOVACR IH!VIÍII rószámvovő, Déjbukút Jakab al-
száinvevó, SAniha Simon ineşyei iktató, Lőrincz 
Vilmos, Csurgó Gyula, Puskán Adolf  jegyzók, 
mégis a liataskörök /negáilapitá^a lr»rül annyi és 
oly bok oldalú eszmecsere merült Töl; hogy ez-
úttal teljcB megállopod.ísra jutni nem lehetett, 
bani'ui kénytelen voli az értekezlet szűkebb 
kürii biznitfliîşokat  bizui meg aszni, hogy Írásbeli 
javallatokat ké«zitfienek  a azok A i legtovább e hó 
21-ig vldtvrjcBzszók, hony akkor éa azokból egy 
teljes ogéaz állittathassék össze. 

Miután ulisţi.in ur a msga részcról megi-
gérto, hogy a már beiiyujiott jiivaslniiiit kifogja 
egógziteni, a jiirAnl HdiniiiitihtrAcxiórn nézve a 
jelonlévó róüzolgabirák, a városi Ugy komién egy-
szerüsitéséro nézvo KOVÚCH János rendőrkapitány, 
a községi ügyek egyszerűsítésére hü ve Csin/éi 
Károly és Puskás Adolf,  egyet értólcg többi kar-
társaikkal szerki-sztendó móg szükaéues jiivasln 
lok elkészité<iével bizuttsk meg. 

Különben o már beodolt s rés/ben az ér-
tekezleten felolvasott  jBvaalutok is helyesléssel 
fogadtattuk  a megállapodás jöll leire arra néz'e. 
hngy A) a községi elöljáróságok által kezdt ki 
iiebb mexórendóri és erdei kihágáaoH iigvekbeni 
biráskodns A azolgabirnságok haiáskorébe úiiiial 
lassaimk. b) liouy a szolgabirómigok Altul kiliá 
gási ügyekben 10 koronát meg nem bsbidó bír-
ság kiszubása melleit hozott hutározutok im-gfel 
lobbethotók ne leeyetiek s az ezen felüliek  is 
m&aod fokban  végérvényes ellátást nyurjtMick, a 
felubbezési  hmfiridó  pedig bármoly iî jbi-u H nap 
legyen és c«uk feliilvizsgálaii  kérésnek leg>en 
bolyé némely esetben, c) hogy a megyei régi 
fellebbezési  forumok  visszaállittnŝ anak s ellüröl-
lessenek a közigazgatási bizottsági kibrteósi má-
sodfokú  bírósági ós erdóroudészoii bizottsági fel-
lebbviteli forumok,  d) bogy a hagyatéki ügyek a 
bíráskodással együtt ruliáztassaunk a megyei ár-
vaszékekre B ezáltal kerülteBBék ki az a sok ha-
szontalan irkd-firko,  mi az árviiHzék és járásbí-
róságok között jelenleg divik, végül e). hogy a 
járási hatóságok útiul kiuuboll ös&zen pénzbír-
ságok együtteseii kezeltessenek a megyei péuz 
tárbau a azok ki'eúbb meghalározaudó inegyt-i 
jótékony czéíokra rorditiaasanak. 

Ankét a közigazgatás egyszerúsi-
tése tárgyában. 

A mint ast Széli Kálmán miniszterelnök 
mhil belügymliiiastor a képviselóháaban is kije-
lentette, mielőtt a közigazgatási admiaisitrácztó 
egéas komplexumában rendeltetni fog,  nemcsak 
a leijengóe Ügykeselés csafrangjait  asándékosott 
lenylrbálnl, hanem lehetőleg a hatáskörök de-
OMtrálJsáeslóját w érvéayre  jutiatuí « ezáltal u 
kösigaagatáai eljárási egyszerűbbé éa gyorsabba 
teani törekedik. 

Eanek DegvalóaJtáaa érdekében bocsátoit 
hl egy általános rendeletet a vármegyék fóispán-
jalhos, megjelölve abban ason Irányelveket, me 
lyeh által as egyazerOaitéat ezélosta a felhívta 
abbaa a félspáa  uakat, hogy a mühödö tissivi-

Egy iparág hanyatlása. 
Az idegen kifejezésekkel  ugy vagyunk 

mint a rossz vendéggel; először ki :ikarjuk 
dobni; azután magyar vendég szeretethói még 
is csak eltűrjük, majd meg más megfelelő  ven-
dég hiányában meg is hívjuk, végül pedig 
egészen otthonossá válik házunkbnu. 

A „katzefijitmmcr"  szó is ilyen vendég 
a magyar oyelv házában — már magyarunk 
tartjuk, némileg gúnyból, trófásüD,  másrészt 
szükségességből, mert bizony nincs a ,katzoo-
jnmmer-nek megfelelő  teljesen találó magyar 
kifejezés.  Azért is használja és tudja jól, mit 
jelent uz a szó, tuiudeu magyar, hn egyébkélt 
egy szót se értene is németül. 

A „kntzenjuramer* rendesen muri után 
szokott bekövetkezui. S raikéut az ember éle-
tében, a nemzetekében Is „katzeujammer* 
szokta követui a dinom-dánomot. 

18Dti-iki ezredéves országos kiállításunk 
nagy Ünnepe volt nemzetünknek s jóizllen, 
gondtalanul szürcsöltük világra szóló dicsősé* 
günk édességeit. Azúrkék volt az ég, rózsás 
illatú a levegő, nem győztük zsebre rakni a 
kUlfoJd  dicséretét, melylyel rohamos haladá-
sunknak adózott. Még jó szomszédunk ja vér-
szemet kapott és sietett a dicséretet készpénz-
nek venni, melyet azután a kvóta megállapí-
tásánál menten meglehetősen sok aprópénzre 
váltatott föl  velünk. 

Még véget se ért a dáridó, még a mu-
latság kellő közepén voltunk, máris szokatlan 
gyorsasággal beállott a .katzeujammer". Haj-
danta nem igen ÖsmertUk, innen is van, hogy 
magyar kifejezésünk  nincsen. Most is szívesen 
lemondanánk ismeretségéről, ba olyan szívósan 
nem kapaszkodnék beléok, hogy szabadulni 
tóié nem tudunk. Mondom, gyorsan beállott, 
még a mulatság java közepett, bogy elrontsa 
orom linket a nagy mllvön, us ezredéves orszá-
gos kiállításon, melyet lendületnek indult köz-

gazdasági viszonyok közt nagy erőfeszítéssel 
alkottunk meg. Már es az erórészités egymaga 
is elegendő lett volna, hogy rövid időre vissza-
vessen bennünket, ámde el lehetett várni, hogy 
szépen haladó kisgazdaságunkat egy kis pan-
gás mozgásában visszatartani nem fogja,  amint 
hogy konzolidáit viszonyok közt egy csekély 
megerőltetés nem is akadályozhatja a közgaz-
dasági élet egészséges fejlődését.  De éppen 
a konsotidált viszonyok hiányoztak. Kereske-
delmünk és iparunk még csak csemetekorát 
éli s bármi szépen virágozzék, a terebélyes 
fa  ereje nem lehet meg benne. Hozzá járult 
»hhez, hogy Ausztria a velünk való egyességre 
csnk időlegesen állott reá, a mi a vállalkozási 
kedvet mód fölött  lelohasztotta és az anyaföld 
is kevesebbet jövedelmezett, a viszonyok álta-
lában rosszabbodtak, szóval a „katzenjnmmer" 
teljes hatalmával jogaiba lépett. 

Legközvetlenebbül az épitóipar érezte 
meg ezt a csapást. A kiállítás előtt néhány 
lelkiismeretlen vállalkozó végzetes spekulá-
uzióküu bocsátkozott A telkek és építkezések 
értéke rendkivUl emelkedett a a kinek mi pénze 
volt, ingatlanokba fektette.  Építtetett még az 
is, kinek pénze nem volt, mert építkezésekre 
bámulatosan olcsón és könnyen lehetett pénz-
hez jutni. A bankok bő hitelt nyújtottak s ma 
sok olyan háziúr vnn Budapesten, a kiezi.v 
sen eladná házát azon az áron, mely a „krnch* 
előtti időben a bankok által nyújtott hitelnek 
felelne  meg. Természetesen nemcsak a háztu-
lajdonosok és építőiparosok, hanem a pénzin-
tézetek is megkárosodtak. A háztulajdonosok 
az ingatlan értékek csökkenésével jelentékeny 
Inkbérveszteségeket szenvedtek, (lehet az oko-
zatot is oknak venni), uz építőiparosok pénz-
veszteségeiken kivül munka hijján állanak, 
mert nlig építtet valaki, a bankok pedig a 
könnyű módon nyújtott hitelösszegek behajtá-
sával bajlódnak — sokszor eredménytelenül 
és most azzal boszulják meg magukat, hogy 
az amúgy is szllk pénzviszonyok közt egyátalán 
nem, vagy csak oly csekély hitelt nyújtanak 
az építőiparnak, hogy ez minden erőlködése 
daczára sem képes zöld ágra vergődni. 

Minden eszköz, melylyel az épitóipar se-
giteni nkar magán, kongresszusok, miniszte-
reknél való tisztelgés, középitkezés iránti ké-
relmök, egyesülésük, pénzintézetnek saját ere-
jökból való felállítása  és a többi számos terv, 
melyekről naponta olvashatunk az újságokban, 
uz építőipar ínségén csuk részlegesen segíthet. 

Az általános „katzenjammer" bajuk fóoka, 
s mig ettől uem szabadulunk, mig a kiegyez-
kedés tekintetében reod nem lesz és a termé-
sek eredményei kielégítők nem lesznek, az 
építőiparosok is csuk tengődni lesznek képesek, 
a mint hogy egész kereskedelmünk és iparuuk 
és csak e feltételek  beteljesedése után fog 
ujabb, szebb leud illetnek indulni. 

Tanítói gyűlés. 
A gyergyói róm. katb. tanítóegyesület a 

magyar kereszténység kílenczszAzsdos évfordu-
lója aikahnAból Gyergyó-Szenlmiklóson, az egy-
b zi és történelmi tievezelességü esemény ma-
ga<izli>sságáh"z valóbxii méltó és fényes  sikerű 
di*xgyülé*i tartoli. melyen megjelent: Szabó 
Gé/.a kir. tanfelügyelő,  dr. Lázár János főszol-
gabíró, Uotb Ferenc/ kánonuk, Ferenczi Karoly 
föesp.,  Znmois Dániel alesp., Catnpian Ily és 
gör. katb. esp., a kerületi papság, a tanítói kar 
szép számban és több vendég. 

D. e. 10 órakor a föléri  lalio szertárton 
templomban Ferenc.«y K. fóesperes,  papi »egéd-
kezés mellett Ünnepélyes hálaadó isteni tiszteletet 
lai tolt. melynek meghallgatása után a meg-
jelent vendégek és tagtársak, a közponli elemi 
fiaiskolának  ezen alkalomra szépen feldíszített, 
a pápa és a király nagy képeivel s „I»len, király, 
haza" felírással,  ellátott egyik tágas tantermébe 
vonultak, hol jó*sa Sándor elnök, mintán a kir. 
tanfelügyelőt  és a megjelenteket szívélyesen üd-
vözölte, visszapillantást vetve a 900 éves keresz-
tény magyar uemzet történetére, szép szónok-
latban bizonyító be, hogy a keresztény kalli, 
váltás lelvétel* által, mint valami arany zsinórral 
Összeköttetésbe léptünk az Éggel, és bogy a 
keresztény kath. bitnek a világa tartotta fenn, 
a viharos, és sokszor megsemmisüléssel fenye-
getett mollban kilenczsrázadon át a magyar 
nemzetet, a diszgyülést az nr nevében megnyitotta. 

A tetszéssel fogadolt  elnöki megnyitó utáo 
as egyesület dalosköre Barabás Bajmond kar-
nagy vezetése mellett a Pápai Himnnssst négy 
hangra egéss szabatossággal énekelte el, melyet 
a jelenlévők Ab itallal hallgattak és tapsokkal 
jatalma<tak meg. A ssentségsa Atya dicsőítését 
magában loglaló himnnsz, akkordjainak elhang-
zása ntán JÓ/HA 8. eluök szép beasédben emlé-
kezett meg Erdély egyházmegyének páratlan 
buzgalma nagy nevü püspökéről és as 0, Györ-
gyé egyházkerületi jelenlévő képviselője, F«reuczi 
K. föesperesröl;  valamint Magyarország, köz* 
oktatásügyének nagy tevékenységű szeretett 
vesére, dr. Vlassies Gynla miniszter nr ő nsgy 
méltóságáról, kikhez a diezgyülésnől üdvözlő 
távirat is küldetett. 

Most Kopaez Gergely ditrói segédlelkész-
nek „A magyar katboliczfemu*  kilencsszAzados 
évfordalóján  csimmel tartott magas röptű, lel-
kesitő felolvasása  köveikesett, mely hasaflas  és 
katb. szellemével, űlozoflkas  mélységével, alapos 
tanalainyra matató történeti igazságaival fc  Iro-

dalmi beesével nagJ hatást ért el agy, bogy a 
színvonalon álló szerepléseknek mintegy fény-
pontját képeste. 

Miklós Katalin szárhegyl taaitónO sár 
többször bejgazolt jeles ssavalói képességét a 
jelen alkalomra igen jól választott Árvay Sán-
dornak a „Hit éa Haza" eslmfl  ssép költeménye 
ügyes előadásával mutatta be, zajos tapsokkal 
jutalmazott meg. 

Ezután Páll Albert alfalvi  Unité letssés-
sel logadolt lelkesítő felolvasásban  tette meg be-
számoló jelentését as 1900. évi augusztus bó 
14-én Budapesten tartott katb. tanügyi kong-
reszosfól.  Mirft  Sáutba Albert szentmikiési tanitó 
Mindszenly Gedeonnak .Szent István végső só-
haja" czimtt gyönyörű költeményét teljesen át-
érezve, oly ügyesen adta elő, bogy a tetszés 
nyilvánítást, melyben rfezesült,  méltán megér-
demelte. 

Végül a KOIcsey Himnass eléneklése atAn 
elnök köszönetet mondva a megjelenteknek és 
szereplőknek a szives fáradozásért,  a diszgyülést 
bezárta. 

Gyűlés végAZtével a Dendynk féle  szálló-
ban Ízletes közebéd volt ssép pohárköszön-
tőkkel fűszerezve.  Az első felköszöntőt  gyönyörű 
beszédben Bolh Ferencz kanonok, mondotta 
Pápa ő Szentségére és a legalkotmányosabb jó 
magyar királyra. Józsa Sándor dr. Vlassies mi-
nisztert és gróf  Majlálb Gusztáv Erdély nagy 
uevü püspökét köszöntette fel,  kikhez üdvözlő 
távirat is küldetett. A jelenlévők kOsül fel  leitek 
köszöntve: Szabó G. kir. tanfelügyelő,  dr. LásAr 
J. főszolgabíró,  Botb. F. kanonok, Ferenezi K. 
fiiesperes.  Józsa 8. elnök, Campian Ilyés gOr. 
katb. e?p. és még mások is. 

IsUn legyen velünk, és ügyünkkel 1 
B. L. 

Gazdasági munkás- ős cselédpénztár. 
A gazdasági munkáspénztárakról szóló ez 

évi XVI. törvéuyczikk 1901. évi január hó 1-vel 
életbelép. A végrehajtásra nézve a földmivelési 
miniszter terjedelmes utasítást adott ki a tör-
vényhatóságokhoz. Ez a törvény ssocsiál poli-
tikai tekintetben is nagy fontossággal  bir e 
hathatós támogatásban fogja  részesíteni a me-
zőgazdasági munkások és cselédek érdekeit 

A végrehajtási utasítás főbb  részei ezek: 
A munkás és cselédkisegitó pénstár gya-

rapításához való hozzájárulás a munkások és 
cselédek szabad elhatározásától függ.  Be léphet 
tagul minden munkás és minden gasdasági 
cseléd a ki 50 évnél még nem idősebb; belép-
het továbbá mindenki a ki gazdálkodással fog-
lalkozik. 

A tagságidij évenként az első csoportbe-
lieknél 10 korona 40 fillér,  a második csoport-
belieknél 5 kor. 72 fillér,  a rendkívüli tagok-
nál 1 korona. 

Az első csoportbelieknek a következő se-
gítségre van igényUk: a) baleset esetében in-
gyen gyógykezelés, b) 60 napig 1 korona se-
gítség, c) ha a baleset miatt 60 napnál tovább 
munkaképtelen marad, mindaddig mig munka-
képtelen, hónaponkint 10 kor. segitség, d) bal-
eset miatti halál esetében a családnak egy-
szeremiodenkorra 400 korona segítség, e) ha 
legalább 10 évi tagság után bármely okból 
munkaképtelen lesz, élete fogytáig  10 korona 
segitség, f)  a tag 65-ik életévének elérésekor 
kap 10U koronát, a) ha a tag 5 évi tagság után 
hal meg családja 200 korona, ba 10 évi tagság 
után hal meg 260 korona s ba 15 évi tagBág 
után bal meg 270 korona segítséget kap. 

A második csoportbeli rendestagok as 
a—d) pontokban jelölt segítséget ugy kapják, 
mint az elsó csoportbeli rendes tagok, as 
e—g) pontokban megjelölt segítségekre egy-
átalán nem lehet igéuyük. 

Azok, a kik tagok akarnak lenni, lakó-
helyük elöljáróságánál jelentkezzenek. A jelent-
kezéskor a felvételi  díjat (;2 kor., 36 évesnél 
idősebeknél 4 korona) készpénzben kell lefizetni 
A tagsági könyvet a köspooti Igazgatóság küldi 
meg. A tagsági dijat félévenkiut  a posta hiva-
talnál kell lefizetni  a tagsági könyvben lévő 
befizetési  lapokkal. A félévi  tagsági dijat a tag 
részletekben is félre  teheti akként, hon as 
elöljáróságtól egy gyltytőlapotkérsarraarélév 
tartama alatt annyi postai levélbélyeget ragaszt, 
a mennyinek értéke a félévi  tagaági dtynak 
megfelel.  As ilyen, levélbélyegekkel szabály-
szerűen ellátott gyajtólapokat a postahivatal 
készpénz gyanánt elfogadja. 

A segitő pénztár helyi igazgatását a köz-
ségekben az elöljáróság lâţja el addig, a mig 
50 tag nincs a községben. Ha a községben 
60 tag már van: helyi bizottság alakittatik, 
melyben a munkaadók és a munkások egyaránt 
képviselve vannak. A segitö pénztári orvos 
teendőit a községi orvos látja el, de elláthatja 
ba munkaközben történik a baleset, a munka-
adó orvosa is. 

A község és a helyi bizottságok rendsze-
rint nem kezelnek pénzt, a segítségeket tehát 
a vett jelentés folytán  postai uton a központi 
igazgatóság küldi meg. 

Minden gazdasági cseléd a Id után a 
munkaadó 120 flllér  évi hozzájárulást fizetni 
köteles, a rendkívüli tagokkal egy tekintet alá 
esik a cseléd, illetőleg családja baleset, rok-
kantság és baleset miatti halál esetében olyan 
segítséget kap, mint a rendkivUl tagok. 
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A segítő pénztár a kormány felügyelete 
ás ellenőrlése alatt áll. Aa igazgatóság elnökét 
és 12 tagját as elsó évre a földmiveléaügyi 
minisster nevezi ki. Asotán az igazgatóságba 
4 tagot az alapitók, 4 tagot pedig a helyi bi-
zottságok révén, a tagok választanak. Az igaz-
gatóság elnökét, az Ügyvezető igazgatót es 4 
igazgatósági tagot mindenkor a földmivelésttgyi 
miniszter nevez ki, a ki a pénztár felügyele-
tére és ellenőrzésére kormánybiztost rendel ki. 

A pénztár gyarapítása czéljából adomány 
megszavazás és gyűjtésre a földmivelési  mi-
niszter a törvényhatóságokat is megkereste. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
— UJ főispánok.  Ó Felsége a Király, 

Maorer Mihály Brassómegyei lemondott főispán 
helyébe gróf  Lázár István kolozsvármegyei 
alispánt és Bándor János elhalt nagykUkllllö-
megyel főispán  helyébe Dr. Béldy László há-
romszékmegyei országgyűlési képviselőt ne-
vezte ki. 

— UJ anyakönyvvezető. A belügy 
oioiszter a vármegye közigazgatási bízott ságá-
nak iunitéit fölterjesztésére  Zöld Antalnak Csik-
menasági segéd jegyzővé történt választást ideig-
lenes jelleggel elfogadta  a Ferenczy Ignácz helyeit 
állami asyakönyvvezetövé kinevezte; egyottal 
pedig eaen álláa díjazásához az állampénztárból 
420 korooa évi átalányt folyásit*  it 

— Klnevesés. A csíkszeredai kir. tör-
véoyaaék elnöke Péter Intre csik szent mártoni 
telekkönyvi gyakornokot a csíkszeredai törvény-
tiékhes és 8sékely Aodrás gyergyó-szentmiklósi 
Járásbíróság! telekkönyvi dijnokot a gyergyó-szl-
miklósi járásbírósághoz telekkönyvi átalakitó díj-
nok ká, Merza Oyola csíkszeredai telekkönyvi gya-
kornokot pedig a gyergyó azeotiniklósi járásbíró-
ságból telekkönyvi dijnokká nevezte ki. 

— UJ( Jótékonyoséln egyesület. A 
gyergyói róm. katb. tanítói egyesölel közelebbről 
öosegélyező egyesületié is alakolt azon czélból, 
hogy a tagok elhalálozása esetén a hátramara-
dott családtagokat segélyezze, másodsorban pedig 
ha az egyesület vagyoni viszonyai megengedik, a 
gyermekek iskoláztatásához, vagy valamely ked-
vezőtlen családi körülményeknél, mint: hosszas 
betegség, tűzkár és eféle  bajoknál tagjainak 
segélyt nynjtaon. Az elkészített alapszabályok, 
melyeket a püspök nr a maga részéről helyben 
hagyott, megerősítés végett a belügyminisz-
terhez a napokban lett felterjesztve. 

— Karáosonyfá  ünnepély, folyó  hó 
28-án.asas vasárnap délutáo 4 órakor a liulybcli 
óvódénál karácaooyfa  ünnepélyt tartok, melyre a 
t. szülőket éa más érdeklődőket tisztelettel meg-
hívom. Csíkszeredában, 1900. évi deczember hó 
17-én. Tamás Mariska, óvónő. 

— Gasda körök. A csikiu«*gyei gaz*, 
egyesület f.  évi deczember hó 19-én tartott 
Igazgatósági Ülésében elhatározta, bogy egyelőre 
két gazdakört állit fel,  még pedig egyiket a 
erikszeotimrei olvasókörkérésére Csikszentimrén, 
a másihat a caikszenlgyörgyi olvasőkör kéré-
sére Csiksseotgyörgyön. A gazdakörök szerve-
zésére és munkásságának irányítására éa veze-
tésére Mo nár József  és Pária Frigye* igazgató-
sági tagok küldettek ki, még pedig előbbi C-ik-
szentimrére, utóbbi pedig Csikaienlgyörgyre. 

— Kanyarójárvány feliepése.  Szór-
ványosan a megye tőbb község-ben, d« Szár-
hegy községében a kanyaró kiterjedi járvány 
alakjában lépett fel.  E bó 7-ig 68 megbetege-
dés fordnll  elő a legfőkép  a tanköteles gyer-
mekek közölt, mi mistt az oltani elemi iskolák-
ban a tanitáa a jövő bó 2-ig beszÜDtetteteit. 

— Cseléd és gazdasági munkás dí-
jazások. A gazdasági egjeaülel által rendezett 
exeléd éa munkás dijazámikra pályázóit 6 cse-
léd és 10 gazdasági munkás. A cselédek közül 
80 korosa dijat oyert Molnár János csikko/.máai 
lakó*, ki Márton Jánosnál 1687 óla, tehát 13 
éve szolgál, 20—20 koronát nyertek kasron-
impéri Balá/s György és c-ik-zerertai C*aiö Imre 
as előbbi Balé/n Sándornál lb90. Óta, az nlébbi 
Gál Józsefnél  1892. óta szolgál. A gazdasági mun-
kások közül jstalmat nyertek : Üergejy Péter 
mindszenti lakós, Ctikó Jánosnál alkalmazott 
gssdssági munkás 80 koronát, Marocza Gergely 
esikezenltSBáai lakós Ádám Péternél alkalmazott 
gazdasági munkás 20 koronát. András Bajmond 
esikazeattamási lakós Ágoston Józsefnél  alkal-
mazott gazgaaági Bankái 20 koronát, Bózaán 
Györgyné szentkirályi Iskős és Nyis/ior János 
ezen Igy örgyi lakos 16—lö koronát. Bozsán 
Györgyné Nagy Imrénél dolgozik 20 év óta. 
Nyisztor Jáaos pedig Tompos Jánosnál 16 év 
éts. A jutalmakat a járási rőszolgabiiák fogják 
ki osztani s lehető legünnepélyesebb módon. 

— ţrtaaltâa. á korona pénzértéknek meg-
felelő  tagosatokban eddig kibocsátott posta- éa 
távirda értékjegyeken kivül még 20 és 86 filléres 
továbbá 9 és 6 kovooáa értékjegyek hozatnak 
forgalomba.  Esek kőiül aa b koronás értékjegyek 
eaak ia a kincstárilax kezelt posta- és távírda-
hivatalokaál leasnek kaphatók. A Jdeoleg forga-
lomban lévő 8 koronáé értékjegyek érvényessége 
1901. náreslss 81 -ével megmsünik. Bsen Időn tol 
a kösöaaég a 8 korosáé értékjegyeket, ha ások 
valódiak, épek éa használatlanok 1901. Junius 
80-ig hféftifg  s posta- és lávirdahivataloknél 
megfelelő  értékű fiankójegyekre  becserélheti. 
1901. juttna 1 tál osonbsn a 8 koronás fraokó-
Jegyek UuwtléMS ism fogadtatnak  el. Kolow-
vár, 1900. deeaaaber hó II. Vaehelieh kir. 

— Főtárgyaiások a osiksseredai 
törvénysséknél. IBOO. évi deczember 21-én 
pénteken. I. 8056—1900. bfsz.  Id. Ferencz Ist-
ván becsületsértés vétsége miatt. 2. 8057. bfsz. 
Jánoa István né becsületsértésért. 8. 8956. bfsz. 
Kones Elek becsilletsórtésért. 4. »Ü50. bfsz.  Sze-
keres János becsületsért. b. 8900 bfsz.  Sztojka 
János becaületsértésért. 0. 39«l|. bfsz.  Veres Fe-
reooz könnyű testisórtsaért. 7. 40 IS. bfsz.  Baan 
Péter súlyos leatisértésért. 6. 4067. bfsz.  Ádám 
Antalné é* fia  könnyű testisértésérl. V.-I00H. bfsz. 
Demeter Áron és neje súlyos testisertősért. 10 
4060. bfsz.  Pcrencz lgnáca rágalmazásért. | | . 
4414. t'fsz.  Siinou Ádám és I társa becsiiletsér 
lésért. 12. 4594. bfsz.  Hidog Sándor súlyos testi-
«értésért. 18. 4450. bfsz.  Hidrg Sándor súlyon 
tostiaérlésért. 1900 deczember hó 22-én szomba-
ton. 1.8629. bíaz. Taté Jankó és társa csalásért. 
2. 4070. bfsz.  Oláh Isiván közcscnd elleni kihá-
gásért. H. 4071. bfsz.  Román Ignácz a társa lo 
páaért. 4. 4661 bfsz.  Balázs Péter és egy társa 
súlyos lentisérlégért. 5. 4188. bfsz.  Dávid János 
becsületsértésért. 0. 4184. bfsz.  Pazskns Imre és 
társa jogtalan elsajátítás éa becsületsértésért. 7. 
4684 bfsz.  Szabó Ferencz és t társa súlyos 
test bérlésért. 8. 4185 bfsz.  tiegó Iatvánné becíi 
letaértésért. 9. 4180. bfaz.  Keléin un Déncsiió 
becsülotsértósért. 10. 48G0. bfaz.  Kórodi Uáliut 
könnyű tedlisériésért. II. 4407. bfsz.  Todor And 
ráanó becsületsértésért. 12. 4456. brsz. WolfJii 
oosné jogtaluu elsajátításért. 18. 3708. bfsz.  Szász 
Antal lopásért. 1900. évi dcezembor hó 24 én 
béifön.  1. 4646. bfsz.  Kohimhán János é« társa 
lopásért. 2. 4084. bfsz.  Ferencz Imre könnyii 
tvat(sértésért. 8. 4584. bfsz.  Todorán Simon in-
gatlan rongálásért. 4. 4696. brsz. Oyörgy József 
sikkasztásért. 5. 4099. bfsz.  Lukács Hideg Jó-
zsefnó  becsületsértésért. <f.  4701. bfsz.  Lsjos 
Zsigmond súlyos testisértésér:. 7. 472r». bfnz. 
Barabái Istvánná és társa jogtalan clM.ijáiitusért. 
6. 4720. bfsz.  Üyarmathi Knrolyné becaülclsér 
téaért. 0. 4700. bfsz.  Kolozsi József  súlyos lesti-
aértéaért. 10. 4öU(J. bfsz.  Molnár Aiidrústié sik-
kasztás vétsége miatt. 

— As n j határ Jelek rongálása. Az 
országos batárnak uj vasoszlopokkal való meg 
jelöléséről szóló közlemünyünkhen annak idején 
megtoltuk voll, bogy bárminő anyagból állit-
tasanak fel  az oszlopok, azoknak állandóságára 
szániitani nem lehel, tia megleMő Mügye-Miöl 
a kormány nem gondolkodik. E/.en juhiunk a 
balárjelzéa bevégzésének 4-tk havában már is 
betelj eledelt. A hollói ca> nd<ii!t̂ gi járőr köze-
lebbről feldedezte  b»gy a/. Obraina havan részén 
lévő 21 azAinn hatáioazlupnak 11. 0. (Magyar-
ország) belükkel el Intőit jel/.n tábláját téliesen 
ösaxetöilék, az B. 0. (R»mAn<H«zág) beiükkH 
biró táblarészt prdtg elliasilnlák ; a 20 számú 
oszlop kiásását, megkísérelték és a 18 axáuiu 
oszlop teleijén lévő födélzeinek  ',,-Hti részét |H-
törték. A csendőrség nyitmozaloi heve/eit", de 
eddig a lellesi-kes löilödözni n̂ m Ír betett Min-
d-n valószínűség szeriül a lettesek romániai 
lakÓHok avagy dorobánezok Miéinek. m-ly ol-
dalról eddig ia a halár jelek rongáiáaa állandó 
napirenden volt. 

— Adomány a F . M. K. E.-nek. Dr. 
Wiener József  zólyomi Ügyvéd, ügyfelei  Sipos 
Miklós és társa részéről negyven koronát kül-
dött a F. M. K. E. elnökségének azzal a meg-
jegyzéssel, hogy ez uz összeg, mint az ügyfelei 
által folyamatba  tett bilit totó ügyben létrejött 
egyezség eredménye, a F. M. K. Ii. nemzeti 
czéljaiuuk előmozdítására fordíttassák.  Az el-
nökség inelUghangu levélben köszönte meg a 
hazafias  adományt. 

— Bar osapatparanosnok felolvasó 
körnton. Báró Luzsénszky Kélix tnngyar ha-
zánkfia,  a ki a mult év őszén ment kiTransz-
válbn, hogy részt vegyen a burok hősies ön-
védelmi harczában s mint a magyar kommandó 
vitéz parancsnoka több na^y Ütközetben részt-
vett s ineg is sebesült, — C'uir Vilmos, u V. 
M. K. E. főtitkárának  kiséretébeu, legközelebb 
felolvasó  körútra indul az országban. Br. Lu-
zsénszky a felolvasások  tiszta jövedelmének 
50°/0-át a F. M. K. K. kulturális czéljaira aján-
lotta föl.  Körútját is n Felvidéken kezdi meg 
s csak azután látogatja meg nz ország többi 
városait 

„CaflrdőngÖlóM  eredeti székely tánezot — 
az erdélyiek csárdását egy remek liunciilatUiljca ma-
gyar tánezot Lengyel Miskától ud a r2enéle Magyar-
ország 1900 évi 24-lk inzetc, melylyel u pompnesn 
szerkesztett zeuemQíolyóirut Vll. evíolyuinál lezárja, 
E ÍOzetbon még van egy s*ép niugyur dul „A falu-
ban hegedő nlr-1 s Uubor Sándoruah egy humur nép-
szerQvé vállandó szép dala „Ua visszagondolok a 
múltra" és Tnchaykouskytol nA pacsirta dulu' salon-
darsb. Az 1901). évi VII évfolyam  ezeu suáinu s zene-
in Q folyóirat  tartalom jegyzékét Is «djn, a melyből 
érdekes megtudni, mily gazdag választékát udtn a 
ktaOnség által oem hláoa felkarolt  zencuitlfo  vólrat 
a legszebb s a zeneirodalom minden válfaját  fel  öl o lö 

gyar dalt és népdalt, 8 müdaJt zongora kísérettel, 
^vlgalt s knplét, 6 opera és operett részleteket, 5 
Indalót, 4 keringőt, 8 polkát, ö csárdást, 1 körmagyart. 
16 salon darabot 2 késre. 8 négy kezes «darabot és 
Y hegedO darabot zongora kísérettel. Ef  évfolyam 
pompás dlszkotésbcn ló kor. Előfizetési  ára az 1U01. 
évfolyamra  egész évre 13 koroua, félévre  6 koroua, 
évnegyedre 8 korona. Egy évfolyambau  34 ÍQzet jo-
lenlk meg mindegyike 10-10 oldal legdivatosabb 
seneujdonsággal. Minden senekedvolő saját érdekében 
cselekszik ha o gazdag tartalmú s [elette jutányos 
senemOfolyólnttd  megismerkedik. Előflzcthctul  s 
mutatványszám Ingyen kérhető a .Zenélő Magyar-
orvág" (xUOkner Ede) senemOkladóhlvatalában, Bu-
cUpesten VL ker. Csengeiy S2a. 1L 10. 

— Asssonyok, leányok, kiket jővén-
•l«"'jük érdekel, bo/assák meg Zit.-KI.Lohia most 
most megjelent szcll-mes jósló könyvét. Bend-
kivül szenxácziós I 1 korona beküldése ellenében 
(bélyegekben is) bért mentve iáit borítékban 
küldi: U ed eon András könyvkereskedése Mis-
kolezon. Utánvéttel 40 fillérre!  több. 

_ Budapesti Napló. Ax az ujságlró-gárda, 
im-ly a inn̂ n erejéhől (iitiiilr-u vállalat niel(ŐKesével 
a szerkesztőség saját tnliţjdona gyanánt megállupl-
tottu a Budupenti Nupló-t, inesés sikert ért el. *A 
lelkes csapat a zzuhnuelvO magyar kOzSnsÓKnek leg-
kedveltebb ujságszoIgaItatója lett Magiivaf  hozván 
féuves  és jólilrii Irüi neveket, bámulatos szorgalom-
mal és kitsirtással gyűjtvén iniuileimap (issze, mind-
azt, uini e szerkeszt fi  ség, c lap szabadelvű és ingget-
]•*)• politikájának, nemzeti érxületéuck és inogas íz-
lésének minden Ims/.onmtgy őráUaii ismétlődő bizony-
ságát ndia : — a Uuduţiesti Napló nemcsak keletkezé-
sének történetében ui ós eredeti, de h közönség 
szlmpatiúiiiflk  gyor^ íelköltésében Is eddig nem lá-
tott példát riMit it. És minden szám arru vall. hogy 
a lliidupesil Nupló megérdemli ezt a támogatást. A 
Budapesti Napló-nak friss  és megbízható értesülései, 
lelkes, temperamentumos, koiuoly, tartalmas, hatá-
sukban valósággal szenzácziús politiknl cxikkel, a 
melyek nyomatékossá teszik a jiolillkal súlyra döutó 
jeleiitóscgO újság véleményét, larczarovutáuuk ina^as 
irodalmi s/.iiivonala, gazdag infornmliv  a:iyaga, kl-
tOnri érteslHüsei, kimerítő, ötletes, változatos, eleven 
rovutiil s îniu lenreiuln kfízlemáiiyeinek  változatossága 
és lolylon gyarupodú bősége: uu|)ról-uapru ékesszó-
lóan tiuiuskodimk arról, hogy a Hudupestl Napló fé-
nyes4.ii megfelel  a legvérmesebb várakozásnuk is-
A Budapesti Napló szerkesztőségu és olvasó-kttzttu-
sége köxt páralluiiul meleg és s/ivcs viszony fejlő-
dött ki. Nagtonkint jelentkezik ex a szerkesztői Qxe-
neU-k rovatában. A „Budapesti Napló„ vulósággul 
szféizáiiziüs  niegle]tolést hox előli /.elülnek azzul a 
meglepetéssel, lio^y kivétel uélkill VulaineunyiAket 
bUtosliju a Munnheliuí Biztosító Társaság magyar-
országi kü|ivlselűségénél l>aleset ellen, ugy uz cllia-
IÚIOZÍW mint a rokkantság esetére 2000 koronu ere-
jéig. A biztosítás egész költségét magu a lap fedezi 
és ugy a „IliHlapesti Nuitló* regi elóli/.i'lnl, mint uz 
ujonnun l>elé|)ük jogérvényes biztosítási kötvényt 
kapnak l2(KJ0 korona erejéig. Karácsonyra diszi-s és 
lartulmas nu|ilárrul kedvesk<-Jik a „Budapesti Napló" 
előti/rhVuiek. A képes naptárt, amely hutulmus kölet, 
ugy II ré^i. mint a/, újonnan belepő előlixetők meg-
kaiijak. A lindapcsti Napló szerkesztősége, amelynek 
buls<i tagjai: Vészi József,  főszerkesztő,  Braun Hin-
du r, felel  ős szerkesztő, Ábrányi ICmil, Cluir Vilmos, 
(.'erri Gyala, Erős (.<vuln, Fái Héla. (ioda Uéza, (»er-
g-ly István, Hajdii Miklós, Holló Márlon, Horváth 
Elemér, -lunovics l'ál, Kulius Ede, ilr. Kovács Jenő, 
Lnczkó Anilor, Lvka Károly, .Márkus József,  Molnár 
Kereucz. dr. Soltész Adolf,  Sváb Tivadur, Tliury Zol-
tán nnprál-na^ra egész erejét, egész lelkesedését, 
összes birln]>irui kvulilásait viszi a sarczltn. Hfiséges 
szövetségese ebben a külső inulikulúrsuk ilisy.es se-
rege. K/ u rugója u Dudapesti Napló edülgi pc'-lilúlluii 
nagy sik(-n»*k és biztositúkii jövemlőjének. Olvasóink 
ügyeimét ujljül is felhívjuk  a Kuilapesti Napló-ru 
és ismételve h-gim-legeblu n ajánljuk ez újságot. Olva-
sásra az ujilon«ágok iránt érdeklődőknek és valóságos 
lelki épülésükre azoknak, ukiknek a ntngyar hirlap-
irodalom magas sx.iiivouulában és magyar irók es 
újságírók hangyaszorgalmában Led vük telik. 

- A Nagy Képes Világtörténet ötödik kö-
tete, mely most hagyta el a sajtót, a középkor leg-
érdekesebb és esi-meuyekbcn leggazdugabb .szukával, 
a hűbériség és a kuruszies luuluk korávui foglalkozik. 
A kület szerzője dr. Mika Sándor, uki felüdül  ál lé-
uyeseu oldotta meg. A rendelkezésére álló bő és 
szép anyagot, sok tudással, gondos kritikával, tudo-
mányos uinpossággal, de a mellett a lelkes, melegen 
érz<"< Írónak u slilus szépségei iránt való érzékevei 
dolgoztu fel.  Bizonyos, nogy u lőiténi-lein elfogadott, 
kipróbált, autentikus lényein változtatni ueui li-licl 
és elolvusvún u munkát, nem is ubliuu látjuk érüe-
inéi. bogy uduluibun pontos, megbizhaló, hibátlan, 
bani'iu iitibau, lio^y lelkűnkhöz szól. hogy az emberi-
ség egy küzdelmes koránuk lörtéuetót uz objektíve 
bíráló széles lútkörfl  historikus tisztult ítéletével, 
színes nvi-lven, ini'gka[>óan tárja elénk. Csak i l y n 
előadás nyomán tudjuk mt-gerleni ax eszméket, mik 
atua kor emberiségét mo/.gnslm lioziák, válik elhibe-
lővé nekiink. a századvég embereinek, a szenvedély 
mélvsége és ereje, mely nagy barczaiban táplálta a 
kü/.ojtkor emberiségét. Az igazságok válloznuk uz 
idők foiyaaián  s iiinit inu szent Iga/.ságkónl üdvözöl 
u ki'izdö emberiség, a/.ou holuap lau sajnálkozva mo-
solyog s azért inti vés/, legyen a lörtéueliró, meri 
csuk u művész eszközeivel kúpé/, elmúlt korok Igaz-
KÓgnit szeiiMÚuk előtt kidomborítani, lelkünkct-elmóti-
ket megragadni ugy, hogy uz elmúlt korok eszme-
világába képzeljük magunkat s voltaképpen uz ő 
szemei vél nézzük u rég elmúlt eseményeket, llyeu 
mii vész Mika Sándor, uki ezt a c/.éll munkájával 
teljes mértékben éri el: a kötetét diszitő pompás és 
nagyszámú lllusztráczlök — remekei u sokszorosító 
művészetnek — halhatósun támogatják őt törekvései-
ben Erdeme ezenkívül a munkának uz, hegy Magyar-
ország a szerepléséuek kiemelésére nagy gondot for-
dít s alaposan aknázza ki minduzokut a vonatkozá-
sokat, melyek hazánk s/.ercplését a középkor történe-
tében kidomborítják. A Nagy Képes Világtörténet 
vállalata ezzel a kötettel is fenyesen  igazolja, hogy 
teljesíti fontos  rendeltetését: a magyar Ismeret ter-
jesztő Irodalmat becses vívmányokkal gazdagítani 
és oly könyvet adni a publikum kezébe, mely a kül-
földi  irodalmak husonlo termékeit ráuk mugyurokru 
nézve, nélkülözhetők Lé teszik. A Nugy Képes Világ-
történet megjeleuik a ltévul Testvérek Irod. lud. Ut. 
(Budapest, Vlll., Üllői-ut 18.) kiadősábiui. Egy-egy 
kötet ára 10 korona. 

N Y I L T T É B.*) 
Tudósítás. 

A napokban tudtunkra jutott egynehány 
irigyünk által kiszórt azon hírrel szembeu, hogy 
vngyonbukott .Jakab és Társa* czeg áruit ini 
vettük volna át és hogy azokat jelenleg ve-
vőinknek árusítjuk el, van szereucséuk tisztelt 
vevőinknek szíves tudomásukra hozni, hogy a 
„Jakab ós Társa" czég összes áruit Potoczki 
Alajos ur csik-szépvizi kereskedő vásárolta meg 
és az árlejtés után azonnal mind elszállította 
Csik-Szépvizre. Üzletünket újonnan rendeztük 
be éa csakis friss  és jóminőségli árukkal lát-
tuk el. — Kiváló tisztelettel 

Leoahardt  és Társa. 
•) Ase rovatban kitelő ttekért as aláíró felelős. 

Szerk. 
Laptnlajdonoa: 

GYÖRGYJAKAB ÓRÖKÖSB. 

K O Z C I A Z D A S i C I ém I P A R 
As állattenyésztő legfontosabb  teendője. 

Hazai állattenyésztésünk ss stőbbl idő-
ben ismét kedvezőbb lendületet nyer a s fej-
lődésnek igen szép jeleit matatja. Kétségtelen, 
bogy a jelenségnek legtermészetesebb mozsasats 
azon óriási áldozat, a melyet ftldmlvellfügyl 
kormányunk részint közvetlenül, réazint közvetve 
a vármegyei gazdasági egyesületek ntjés hoz. 
Százezrekre megy évente azon ösazeg, ;s me-
lyet kormányunk az állattenyésztés különböző 
ágazatainak fejlesztésére  és felvirágoztatására 
adományoz, s igy nem ie lehet csodálni, hogy 
az gyüuiölcsözetlenűl nea marad. Alig van ma 
már vármegye, bol vagy a lótenyésztésben, vagy 
a Hzarvasmarba, illetve inb tenyésztésben kitűnő 
anyagot ne találnák. Most már esak az a (9 
feladat,  bogy ezen kitűnő anyag fenntartatnék, 
sfit  még jobban nemesitessék. Számtalan az a 
mód, a melyet e tekintetben érvényesíteni kell, 
de mi eznttal esak egygyel akarónk toglalkoál, 
a ez a takarmány előállításának kérdése. Igaz 
marad mindig aina régi közmondás, hogy s 
„rét a szántóföld  anyja". A hol jó rétek nin-
csenek, olt jó állatok ee találhatók, a ennek 
következményekéül a szántóföld  is hitvány. 8 
saiuosan tapasztalhatják, hogy gazdaságilag eló-
bala loltabb államokban, oly elhaoyagolt rMeket 
a legelöket, mint a minők hazánkban vanoak, 
sehol sem taiálbatook. E fülermö  helyekre gas* 
dáink semmi gondot sem fordítanak,  pedig esek 
a reájuk fordított  munkát jobb éa nagyobb ter-
mésekkel bőven meghálálják. Ha a réteket ;S 
szántóföldi  takarmány növényekhez hasonló geo* 
dozásbao részesítenék, egészen más eredAéqy^ 
kel uyernéuk az állattenyésztésben, mert mind-
hiába, a jó rét adja a legjobb a legegészsége-
sebb takarmányt. 

Nézzük hát, miben nyilvánuljon a rétek 
és legelők gondos és helyes ápolása? Az első 
és fődolog  a rétek és legelők fogásolása,  meg-
porba uyitása: mert ezáltal megköooyitjük a viz 
és levegő behatolását, elősegítjük a gyökerek 
erőlel ie* lej lód és él, fokoztuk  a füvek  bokroso-
dási képességét, kiirtjuk s gyomokat, megköny-
nyitjük az oldott trágyaoemüek beszivárgását. 
Azt mondhatná valaki az utóbbi kitételre, hogy 
hát a rétekre trágya is kell. Bizony kell; mert 
liiszeu a réti növények ép oly természetűek, 
miul a szántóföldön  termők. Az is ép ogy meg-
kívánja a talaj gazdaságát, mind a szántóföldi 
növlny. S e tekintetben ma már semmi nehéz-
ség sem merülhet föl,  mert hiszen gz ország-
szerte megindult kísérletezések eredményeiből 
levonhatjuk magunknak a konzekvenoziát, hegy 
a káli és foszforsavtartalmn  műtrágyákkal nem-
csak jó eredményeket lehet elérni, hanem ások 
baláiozoltan nélkülözhetetlenek is. 

Ujabban a rét ápolás terén még egy ne* 
vezetes mi Lássál találkozunk. Egy németországi 
gyáros: Ltcke, oly réunüvelö ekét szerkesztett, 
mely a gyepet szalagokban lehántja felemeli,  s 
eközben a gyep alatti földet  8—10 cm. mélyen 
megpnrbanyitja, a as ezalatt felemelt  gyepet, 
ismét visszafekteti,  Kzen lejárás czélja a rét 
talajának lehelő tökéletes megporbanyitáss. As 
ekék njabb alakiái már hazai gazdaságainkban 
ia megpróbálták, a ugy vagyunk értesülve, hogy 
nem egészen siker oélkül. 

Állattenyésztőink láthatják ss elősoroltak-
ból, bogy nagyon kevéa az a munka, a mit rét-
leink megkívánnak. Ne sajnálják tehát azt meg-
tenni, s saját jól felfogott  érdekükben tekintett 
azt legfontosabb  feladatuknak. 
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Árlejtési hirdetmény. 
Qyiines-Felsőlok község képviselő 

testületének 1900. évi deozember hó 
10-én 2. jegyzőkönyvi  szám alatt hosott 
határozata alapján a Gyimes-Pelsőlokon 
felépíteni  szándékolt római katholikus 
templom építésére nyílt szóbeli árlejtést 
hirdetünk. 

Az árlejtés Gyimee-Felsőlok köasóg 
hivatalos házában 1901. évi január hó 
3-án d. e. 8 órakor fog  megtartatni. 

Kikiáltási  ár 17000 korona. 
Vállalkozni kivánók  kötelesek a ki-

kiáltási ár lOVának megfelelő  1700-ko-
ronát készpénzben, bánatpénzül, a bisott-
ság elnökének kezéhez, az árlejtés meg-
kezdése előtt letenni. 

Az árlejtés kizárólag Bzóbeli. 
írásbeli zárt ajánlat nem fogadtatik  eL 
Az árlejtésben kizárólag hazai vizs-

gázott építészek vehetnek részt 
Az épitési terv itgz és ezzel kap-

csolatos költségvetés, valamint a rész-
letes árlejtési feltételek,  tekintetes Péli 
Lajos községi tanitó ur lakásán, Gyimes-
Pelsőlokoo, bármikor megtekinfehéftAÍb 

Bzen árlejtésben vaíó részvéteke 
a T. építész vállalkozó urak tisztelettel 
meghivatnak. 

Kelt Gyimes-Felsőlokon, 190Ó..éti 
deczember 17-én. 
Szabó János, Benke JAnos, 

körjegyző, rÓQL kath. lelkész, 
i a bisottság jegyzője. 



Decsember 19. C S Í K I L A P O K 
51. giám. 

Legszebb és logizIést&oWb ajáadékok! 
B á u t o x T r s L ^ 3 r o l c é x t e s i t © 2 n . i a . a a - 6 . l e ö z S a a - s é g e t , 

• C L z l e t e = a . " b e a = L a = C L Í 3 = L d . e a a . i u r - v a - a a - e c l e s l z s t r â c t l e s z é - l i t o t t s - r a . , hogy a 

karácsonyi és újévi ajándékokat annál jutányosabban beszerezhessék. 
Sz ives m e g t e k i n t é s ü k e t ké rve , m a r a d o k t e l j e s t i s z t e l e t t e l 

Székelyhidy Sándor, 
női- é s férfidivat-üzlete  Cs ík sze r edában , (a ..llutter-szállodával szembe). 

[SM]-a-a 
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Árverezési hirdetmény. 
Cákazereda város tanícaa által tolyó 

évi deczember hiS 20-ik napján délelőtl 
9 ónkor a vAroatanAcs hím nagytermé-
ben megtartandó nyilvános Árverésen, 
vagy cárt iráabeli ajánlatok mellett a left 
többet igérinek 1901. é v i J a n u a r b ó 
1-tól ugyanazon é v d e c z e m b e r h ó 
a i - l c beaárAlag vagyia egy évi ii\6 tar-
tamra haazonbérbe adatnak : 

I. A belpiaca vám jövedelme fi40O 
korona. 2. A külpiaca vámjSvedelme 
6200 kor. 3. A barompiacz korcsma liAz 
• velejáró korlátlan ilalméréai joggal egyllrt 
100 kor. 4. A kompnna vámjOvedeline 
•0 korona, flaszeaen  12,760 korona ki-
kiáltán ár mellett. 

Árvereani azAndékozAk tartozunk nz 
árrereaéa napján a kikiálláai ár 10°/.-At 
bánat pénzOl letenni. 

A bérletek ntán járó minden terhe 
ket a. m. állami adók, bélyeg vagy kincn-
tári illetékeket bérli hordozza. 

Egyéb leltéleieket bérbe venni ki-
vánok bármikor as Árverezés megtörténte 
elfltt  a hivatalon órák alatt a váron tnnAc* 
bálánál a polgári irodában betekinthetik 
a maguknak bóveb felvilAgonitAst  in bm-
nahetnek be. 

CUkaieredálwn, 1900. decz. Iió 11-én. 
Élthes Jakab, 

polgármeslrr. 

Nagyérdemű közönség tudo-
mására kívánom hozni, hogy az 

1901-ik é v r e 
megérkeztek a legkedveltebb és legelterjedtebb 

a a . a . p t S L X S L ] s 
a melyek nemcsak kedvelt olvasmányokkal, 
banem kitűnő adomákkal ia meglehetősen el 
vannak látva, közülök a következők: 

Képes Családi Naptár. Regélő bácsi naptár. 
István bácsi naptár. Honved naptár. Magyar 
Népnaptár. Petőfl  naptár. Szent Család 
naptár. Székely egyleti naptár. Kis Képee 
Népnaptár. Keresztény képes. Kis Kossuth. 
Budapesti Kis Képes. Magyar Mesemondó. 
Kis SsOs Mária. Magyar Népdal Naptár. 
Atheueum nagy képes naptár. Mesemondó. 

Humoristikus Naptár. 
Továbbá az országos vásárokat látogató 

kereakedö urak figyelmébe  a legmelegeb-
ben ajánlom a Bteln János-féle 

« 
darabját 30 krért, a mely az országos vásárok 
előjegyzésében pontosságra nézve eddigelé a 
legelső helyen áll. 

Magamat b. pártfogásukba  ajánlva marad-
tam késs tisztelettel 

^ r g ^ ű J j o ó f .  uiáta, 
Csíkszeredán. 
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Sz. 7160—1900. 
tlkvi. 

Hivatalos jelenté., anól, hogy a csikzsö-
gödi kö/belyek arányosítása foljtAn  szllk*ég-.»sé 
váll telekkönyvi átalakítás foganatosíttatván  n 
24.366/I883'7m szám a. kiadott szabályrendelet 
112. g-Aban előirl hirdetmény immár kibocsátható. 

Hirdetmény. 
C-ik-Z*Ogtbl község M24 szám lelekjegyző-

könyve birtok szabályozás következtét en AIH IH -
k illat olt éi* ezzel egyidejilleg a/okra az ingat-
lanokra nézve, a mel\ekre az lb86. XXIX I-
czikk, az 1889. XXXVIII. I -cz.kk és az 1891. 
XVI. l.-rzikk a lf-n>biilokos  ln'aj(lonjoi>á 
Dik bejegyzését rend'li, az 1892. XXIX l.r/ikk-
ben szabályozod eljárás a telek jegyzőkön) vi lie 
jegyzések helyesbítésével kapcsoLloson lufţa-
nalositiatott. 

Ez azzal a felhívással  tétel ik kő'zé. 
1. hogy mindazok, kik az IH8U. XXIX. 

l.-rzikk IS. és 17. g s.i alapiAn iileéilve e. g. 
•>knak nz 1889. XXWIII. t. c/ikk. 5. és li § m. 
ionén 1891. XVI. t. cz. 15. §.«) p iiliAl>nn me-
lóit kiegészítését is, valamint ai 1889. XXXVIII. 
I. cz. 7. ga és az 1891. XVI. t.-cz. 15. §. 1.) 
pontja alapién eszközölt bejegyzést k vsgv az 
1606. XXIX. t-cz. §-a ala|.jAn történt'lör-
léséi érvénytelenséget kimulatlialiAk e végből 
törlési kérése tökét bal hóna|i alatl. vagyis az 
1901. évi január hó 4-ik napjaig i.ezAni-
lag a telekkönyvi liatéaégliiiK njuilsák l>e, mert 
az ezen meg nem hosszabbítható /HI I IS LIT, 1,11 -
idö eltelte ntán imlitoll törlési kéréséi mm k a 
harmadik személynek, a ki idő közben tiyiiv^n-
könyvi jogol szerzell, hátrAnyára nem siulgâll a . 

2. bogy niinilizok. kik az 18811. XXIX. 
(.-Czikk 16. és Itt. g-Anak eseleilirn illréilve az. 
nlóbbi § nak az 1889. XXXVIII, t. i/.ikk 5 és 
6. g Alian foglnlt  kiegészítését ia a tényleges 
tnlajdonjugAnak bejegyzése ellennében ellentmon-
dással kívánnak élni, irásli-li lá.-aikat 
bat hónap alalt, vagyis 1901. évi julins hó 
4-ik napjáig bezárólag a telekkönyvi Inlóságá 
boz nyújtsák be, meri ezen 111- c nem ho*s/abit 
baló záros határidő ellelle ntAn Hlenlm->nilá*ok 
többé figyelembe  vétetni nem fog 

3. bogy mindazok, kik a telekkönyv át-
alakítása tárgyában teli intézkedések ált al, nem 
különben azok a kik az I. és 2. kőriil-
irl eseteken kivül „Z 1892. XXIX t.-rzikk 
szerinti eljárás és az ennek folyamán  történi 
bejegyzések Által elóbb nyeri ni ilvaiikiiny< i 
jogaikai mAs mely arénybail sértve vél k ide-
értve azokat is, kik a tulajdonjog aiányiinak 
az 1889. XXXVIII t..«ikk Ili. g a als|.|nn tör-
tént bejegyzését sérelmesnek lalal|Ak-e tekintet-
ben felszölalAsukra  larlalmail kérvi li) likel a le-
lekktnyvi lialösAelioz C llönap alatt, vagvi? 
1901. iuliDs bö 4-ik napiAig bezárólag iiyuil.-ák 
be, meit az ezen meg nem liosszabillialó. -/Áros 
hatAridö elmolta nlan az Atslakit.'.skor kii;be. 
jöll téves bevezetésből ezái ninzó bármi néniil igé. 
nyeket jébiszeuia harmadik személyek irAnjA-
ban löbbé nem érvéiiyesilhelik, HZ emlilell be 
jegyzéseket pedig csak a törvény lell.les utján 
IS csak az idö közben uyilvúukönyvi jogokat 
szerzett harmadik személyek jogainak kérelme 
nélkül lAmodbatjAk meg. 

Eíjnllal figyelmeztetnek  azok a fel.k 
kik kitelesilfi  bizultsAgnak elrendelő okiialoknt 
adtak át, kogy a mennyib.n azokhoz egyszers-
mint másolatokat is csatoltak vagy ilyenekei 
pótlólag benyújtanak az eredetieket H telekkönyvi 
hatóságnál Átvehetik. 

A kir. tvszék mini tlkönyvi  hatóság. 
Csíkszereda, 1900 évi november lió 19-én. 
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Sz. S103 1900 

Árverési hirdetményi kivonat. 
A csikszentmArloni kir. járásbiróság. mint-

tlkvi balósAg közhírré teszi, bogy a csíkszeredai 
takarék pénztár végrebajtalónak Péter lslvAn 
s neje végrebajlAst szenvedő elleni 174 kor, 
tőke követelés s jArnlékai iránli végrebajlAsi 
a csíkszeredai kir. törvényszék a c-ikszenlmár* 
Ioni k,r. járAsbirósAg lerlllelén lévő MenasAg 
község lislArAn f-kvö  a menasAgi "261. sztjkvben 
foglalt  870.. 871. brsz. ingatlanra 3'20 kornni. 
a 989. brsz. egész ingatlanra II kor., az 1123. 
Insz. ingatlanra 3 kor., az 1251. Iirsz. egész 
ineatlslMa 12 kor., az 1278. hraz. ö kor na. a 
a 257Ü'I, Insz. ingallanrA 4 kor., 457 .̂ Insz 
3 kor.. 4812. brsz. 6 kor., 4935. hrsz. 4 kor., 
52ól. hrsz 3 kor, 53IIJ hrsz. 3 kor, 8173 
ln>st. 2 kor.. 6V43. his'. 4 kor.. 8010':. Insz. 
2 km.. 8141/3. hrsz. 18 kor., 8184/,, hrsz. 55 
kor . 8115 hrsz. 6 kor, 8H77. líra/.. 26 kor.. 
9919.. 9950. brsz. G kor., 9977.. 9980. Insz. 
4 kor.. 10089',. hrsz. 3 kor.. 10152. hrsz. 3 
kor.. 11469'-. hrsz.2 kor., 11315': Insz. 6 kor., 
II831. hrsz. 2 kor., 12029. hrsz. 13 korona, 
I2464.. 12465. hrsz. 4 kor, 12499.a. hrsz. 3 
kor.. 12797. hrsz. 4 kor.. 12941/,. hrsz. 2 kor., 
12998. hrsz. 2 kor.. 13850. hrsz. 3 kor.. 13850. 
13911, lirsz. 3 koron», 14319. hrsz. 6 korona, 
14181. h'SZ. 16 kO'ona, 14494 , hrsz. 16 kor., 
14583. Insz. 34 kor.. 15998. hrsz. 2 korona. 
I607í;'j. hrsz 3 koronában ezennel inegAllapilott 
kikÍHltasi Árban elrendelte, és liogy a remi' lib 

megjelölt ingatlanok az 1901. évi január hó 
24-ik napján d. e. 9 órakor Ueoaság köz-
ség-bázAnal meglarlandá ayílvánoa árverésen a 
inegAllapilott kikiáltási áron alél ia eladaloi 
fognak. 

Árverezni szándékozók lartozoak az in-
gatlanok kikiáltási árának I0°'ii-At. készpénzben, 
vagy nz 1881. évi LX. törvényczikk. 41. §-ában 
jelzeit ál-folyammal  számított és az I6HI. Ari 
november bó I én 3333. sz. a. kell igazsAgflgy-
inini-izleri rendelet 8. § ban kijelölt évadékké-
p*s érlekpapirbsn a kikQldöll kezéhez letenni, 
avagy az 1881. LX. l.-cz. 170. g-a értelmében 
a bánatpénznek a bíróságnál előleges elhelyezé-
séről kiállítóit szabályszerű elismervényt Alszol-
gáltaini. 
A kir. jirásbiró^ág mint telekkSnyvi hatóság. 

Kell Csik-Sztmártonon, 1900. okt. 25-én 

|2.-i«| l - l 
Földes Béla, 

kir. albiró. 

Tiszta bort, 
l íköröket, oognacot , rumot venni 
akarók, kérjenek Uérraentes árjegyzéket 

Székelyborkereskedéstói, 
Székely-KereBEtnr. [219] 7—10 

ţ « » m m » » m » • » a a » « a 
Van szerencséin a 11. é. közönség becses tudomására 

hozni, boii'.v üzletemben nafţy  választékban és lehető 
legszolidabb árban kaphatók mindennemű 

karácsonyi és újévi ajándékok. |: 
Szives látogatásukul kérve vagyok teljes tisztelettel 

M e x z a B e z s ő , 
:l :j női- é s férfl  divat-üzlete , Csíkszeredán. 

t t t t t t érné  t i é • é • 

Van szerencsém i\ nagyérdemű közönséget tisztelettel értesíteni, hogy 
üzletem nugyobbilásu és tisztelt vevőimnek kényelmesebb kiszolgálhatja czéljábol 

g : Nyerges és kárpitos üzletemet 35 
a piacz-utozába, Ssopos Béni házába helyeztem át. Egyben becses tudómásukra 
hoxum, hogy nifeiye*  én kárpitos  üzletemet  a mai kor igényeinek teljesen meg-
felelően  ujoiiiuui rendeztem, hol tuiuden e szuklia vágó munkák elkészítését legnag>'obb 
készséggel elvállalóin és ezt csinos kivitelben olcsó nr mellett pontosan eszközlöm. 

Raktáron tartok tnimlcnlelu ruganyos dlvdnokat 40—200 koronáig és garnitúrákat; 
ugy hogy itt mindenki beszerezheti szükségletét ép oly olcsó árou, mind bármely 
nsigyobb városban. Továbbá kész kocsik  raktáron vannak. 

Végül u nngyénlemü közönség szives figyelmét  felhívom  azon körülményre, 
hogy a kocsik, valamint minden e sznkbn vágó munkák javítását elvállalom. 

Magamat a n. é. közönség jóindulatu pártfogásába  ajánlva maradtam 

M> f 

Kiváló tisztelettel 
U»0 10-10 

Bájer Ferencz,  nyerges és kárpitos. 
f'Mik-Szeretla,  pUtcx-Mtcsábaii. 

karácsony és njévi 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 , 

Dresznánit Yiktor könyv- és papir-kereskeiésében szerezhetők be, Csíkszeredában, 
Nyomatott Cdk-Snredâban, a lapkiadó OySrgyjakab lUrton atóda, könyniyomdAjAbao 1900. 




