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A különböző illetékes körökben sok al-
kalommal megvitatott és már ma eliamert 
dolog, bogy megyénk közgazdasági előha-
ladásának majnem egyetlen feltétele  : az ok-
szerű állattenyésztés. 

Az állattenyésztésre utalják a lakossá-
got megyénk területi és népességi viszonyai. 

A túlszaporodott népességhez az arány-
lag csekély terület, melynek egyrésze ter-
méketlen, másrésze pedig túlságosan kihasz-
nált — alig elégséges a mindennapi meg-
termelésére s igy egyéb szükségletek kielé-
gítésére más kereseti módokhoz kell folya-
modni. 

Jövőre nézve az okszerű állattenyésztés 
leend azon forrás,  melyből gazdálkodóink 
erőt menthetnek azon túlságos terhek hor-
dozásához, melyeket manapság az ország 
helyzete az egyes polgárok vállaira rá rak. 
Ez lesz azon tárház, mely szükségletei fe-
dez/' t'hez a költségeket szolgáltatja és ez 
leend azon biztos talaj, melyen vagyonoso-
dásának fundamentumát  lerakhatja. 

Ezt ma már tudják azok is, kik ré-
gebben —• habár kedvezőbb viszonyok kö-
zött élve — ösztönszerű irtózással tekinte-
nek minden újitás felé  s kiknél a helyzet 
czélszerü megváltoztatására hivó szó süket fü-
lekre talál. 

A szükség azonbaD nagymester s kény-
s zer eszközeivel legtöbbször eléri azon ered-
ni ényt, melyet a legrábeszélőbb emberi ékes-
zólás sem képes létrehozni. 

A hivatott közegek elismerésre méltó 
működésén kivül, talán éppen az emiitett 

körülmény folytán  a nehezen mozduló na-
gyobb rész is kezdi belátni az állattenyész-
tés fontosságát  s állatállományának megvá-
lasztására és okszerűbb gondozására kezd 
nagyobb figyelmet  fordítani. 

Megyénkben az állattenyésztés azóta 
kezdett nagyobb fellendülést  venni, mióta a 
gazdasági egyesület megkezdette üdvös mű-
ködését. Az általa vásárolt és az ő közve-
títése folytán  közkézre jutott tenyészállatok 
az állatállományt sikeresen javitották, az 
időnként rendezett kiállítások irányt és 
ösztönt adtak a gazdálkodóknak az e téren 
való intenzivebb működéshez. 

Ez alkalommal a megyei gazdasíüi 
egyesület egy nagy horderejű indítványá-
ról akarunk megemlékezni, mely a nmlt hó 
30-án tartott törvényhatósági közgyűlésben 
tárgyaltatott és emeltetett érvényre. 

Az indítvány a következő: 
A c s í k s z e r e d a i g a z d a s á g i 

i s k o l a á l l a t á l l o m á n y a o l y k é p 
á l l i t t a s s é k b e , h o g y o n n a n 
é v e n k é n t l e g a l á b b 6—10 d a r a b 
b á r o m é v e s t e n y é s z b i k a a me-
g y e i k ö z s é g e k i l y n e m ű s z ü k -
s é g l e t e i n e k f e d e z é s é r e  k i a d -
h a t ó l e g y e n . 

A törvényhatósági gyűlés az életrevaló 
inditványt magáévá tette s a tervezet kidol-
gozására egy bizottságot küldött ki. 

Ezáltal egy czélszerü és eredményei-
ben jótékony hatású eszme lépett a meg-
valósulás stádiumába. 

Ezen intézkedésnek kettős haszna lesz. 
Megfogja  könyiteni az alkalmas tenyészál-
latok bevásárlását, biztosítja az illetőket a 

i 

minőség felől,  s azonkívül megmenti a köz-
ségeket a beszerzéssel eddig járó költekezé-
sektől s az ilyen alkalmakkor itt-ott tanú-
sított lelkiismeretlen eljárásoktól is. 

Másfelől  irányt ad a gazdasági iskola 
minden esetre eddig is eredményes, de ki-
tűzött czéilal nem biró állattenyésztésének is. 

Üdvözöljük ez eszmét, s megvalósulását 
őszintén óhajtjuk. 

Csikvármegye törvényhatósági 
b i z o t t s á g i g y ü l é s é r f l . 

(Vége.) 

4. Az árvaszékhez döntő szavazattal biró 
férfiakul  megválasztattak Nagy Sándor és Fejéi-
Antal, árvaszéki elnökhelyettesül pedig Székely 
Károly árvaszéki ülnök. 

5. A magmarhák vizsgálatát teljesítő bizott-
ságba és pedig az alcsiki járásba: Madár Mihály, 
Gondos Antal, a fecsiki  járásba: Szekeres Péter, 
Antal János; a gyergyói járásba Simon Balázs, 
Laczkó Mihály; a tölgyesi járásba : Korpos Ádám 
és Dobribán Péter; Csíkszereda városba: Dávid 
István. 

6. A csíkszeredai keriilet lóavatási bizott-
sági elnökül Lázár Domokos és a gyószentmiklósi 
kerületbe szárhegyi Nagy Imre választatott meg. 

7. A megyei lótenyésztési bizottság elnöki 
tisztének elvállalására főispán  ur kéretett fel. 

8. A jegyzői szigorló bizottságba a törvény-
hatósági bizottság részéről Czikó Sándor és Fejér 
Antal küldettek ki. 

Az 1891—92-ik évre készített útmunka költ-
ségvetést ken skedelemügyi miniszter ur az első 
évre 29,299 frt  96 kr, a második évre 30,248 frt 
46 kr hiánynyal elfogadván,  s eme hiány részbeni 
fedezésére  mindkét évre 10—10 ezer frt  megadá-

A „CSIKI LAPOK" TARCZAJA. 
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A z a n a g n i i i t a . 
— Monolog. — 

Irta: EMBERY ÁRPÁI). 
Nini már itt az öreg mosuj 
Terringettét 1 még négy óra sincs s már is 

oly pontosan elfoglalta  helyét az asztalnál; mint 
akár a támlásszékek potyabérlői; akár egy újdon-
sült miniszter;; akár egy tiszteletbeli, számfeletti, 
segéddijnokjelölt gyakornokhelyettes fináncz. 

Pedig még a leczkeóráimat is a kulcslyukon 
keresztül hallgattam, hogy annál biztosabb pon-
tossággal érkezhessek dijjazott tisztem teljesítésére 
s az őreg pazarul lefőzött 

Úgylátszik régóta vár az újságolvasásra, mert 
javában — horkol. 

Oh lelkem, jó öregem! De szép, rózsás ál-
maid lehetnek; hiszen éppen oly jóizűn mosolyogsz, 
mint egy bankos koszorút kapott naiva, vagy akár 
a pék kutyája a meleg kiflinek. 

Te nem hiszed el, ha mondom, de fanyelű 
bicskámra, én úgy szeretnélek, ha fizetésemeléssel 
lepnél meg engemet . . I 

Én úgyis elég újságot mondék már neked ; 
mondj te is egyet, csak egyet, csak egyet, csak 
a czimet s e czim ne legyen se több, se kevesebb, 
mint fizetésemelés! 

Hanem megelőztél, lefőztél  úgy-e, —nem is 
maradok adósod, úgy elolvasom az ajságot a-tól 
czettig, egytől nullig, s olyan újságokat fogsz  hal-
lani, a minőket a „Budapest" prennmeránsai sem. 

De csak akkor ám, ba mozogni bátorkodói, 
mert nem vagyok én dajkád, hogy altassalak. — 
Aztán sajnálnám is pompás zónaebédemet d. u. 4 
órakor már tönkre savanyítani, mintán abból a 10 
forintból,  melyet az újságolvasásért kegyeskedel 
havonként adni: bizony nem igen tatja a pótlék is. 

Nem, mert egy héten hatszor van zóna-ebé-
dem, a mikor 12-őt kong a csillagda órája, meg-
jelenünk én s több hozzám hasonló gazdag ember, 
a segélyző-egylet helyiségében hogy megleletezett 
folyamodványaink  alapjáu, kinek-kinek számára 
ott párolog egy frissen  sült zsemle, étvágycsinálóul 
cognac helyett egy pár Martialis epigramma, — 
vastagételnek egy kaput tacitusi, majd ódapecse-
nye ; a tésztát Ovidius szolgáltatja. 

Van-e ennél valakinek klasszikusabb ebédje? 
Ha van, úgy biztosabban megadom annak az 500 
aranyat, mint a „fogcsepp"  készítője. 

A mnlt évben még ment úgy, a hogy; két 
tanítványom ntán kosztot és — könyvrevalót is 
kapagattam; de jól mondá Eötvös s azóta utódaik 
is vallják a tanitémesterembereknél, hogy : 

Csak a kit az Isten megver, 
Abból lesz iskolamester. 

Én is ebben a hajóban evezek s úgy látszik, 
hogy én nem is a Kos, hanem a Pech-csíllagzat 
alatt születtem, mert az egyik tanítványom kitűnő 
eredménynyel végezvén az évet rendelkezési álla-
potba helyeztek — a más számára; a másik pe-
dig kitűnően elbukván, gazdám, — ki mellesleg 
legyen mondva ultimás volt s nem prímás — rög-
tön soron kivttl helyezett örökös várakozási ille-
tékkel. 

Mit volt mit tennem, újabb kenyér után kel 
lett látnom. 

A mai sokféle  kenyérkereset között egy egé-
szen új kinálkozék, mely bátran nagyvárosi divat-
számba jöhet s amely egészen a magunkfajta  tu-
dós Sanyarú Vendeleknek való. 

Ez a felolvasó  pálya. 
Vannak ugyanis olyan Kapardiféle  gyermek-

telen, öreg urak, kik még szeretnek egyet-másta 
külvilágról hallani, de szemök már megtagadván 
a szolgálatot, a nagy többséggel konkuráló embe-
rek sorából kiválasztják a legkevesebbet kérőt, a 
ki aztán mindennap elolvassa nekik az njságot 
bizonyos tiszteletdíjért. 

Ez a felolvasás  azonban rájok nézve inkább 
morphium olcsó kiadásban, mint hírvágy és élvezet, 
mert rendesen álmukban hallgatják. 

Felcsaptam tehát én is anagnóstának, ilyen 
felolvasónak,  havi siralmas pengésü tíz tallérért. 

Bizony ez a kenyér és állás csak rabszolgá-
nak való, nem hiába a rómaiaknál csak rabszol-
gák teljesítették. 

A minap 2 frt  előleget kértem, nem is fo-
lyamodvány hanem imádság alakjában — s a vén 
mósi\j még hallani sem akart róla. 

Különben az öreg szenvedélyes lapolvasó volt 
fiatal  korában. Oh ha tudná, hogy most még ingyen 
is adnak újságot a vasúton, fogadni  mernék, hogy 
egy vasúti bakternél rendelné meg a lapot és Ba-
rosst védszentjévé fogadná. 

De ezt ám nem olvastam el neki. 
Na még csak az kellene ! Rögtön leszállítaná 

a dijjamat, hiszen most is hallatlan összegnek 
tartja; úgy okoskodván, hogy nekem is jár alap, 

Jelen számunkhoz egy iv regénymellékiet van csatolva. 
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sát helyezvén kilátásba, útasitotta a bizottságot, 
hogy a hiányzó összeg biztosítása végett az ed-
digi 10*/« átadót 13 krra emelje a a kézi és igás 
napszám minimumokat 1 frt  50 krra fokozta. 

Ezen rendeletre a törvényhatóság kimondotta, 
hogy több fontos  okokból lehetetlennek tartja az 
iitasitást követni, annál is inkább, mivel ezen nagy 
hiány azon 29,000 írtból származik, melyet a tör-
vényhatóság vasútépítési czélból a költségvetésbe 
az állam terhére felvett,  s melynek elfogadását 
kereskedelmi miniszter ur elvileg már kijelentette; 
volt. Egyúttal kijelentette a törvényhatóság azt is, 
hogy a gyimesi szoroson kereBZtttl, Romániával ter-
velt vasúti összeköttetésre a kellő áldozatot meg-
hozza, ha az Udvarhelymegye felőli  csatlakozás 
pontjára nézve tájékozva lesz, s fenntartja  minden 
idevonatkozó határozatát; és amennyiben Székely-
Udvarhely— gyóújtalu—Csíkszeredai vonal, illető-
leg összeköttetés nagyobb tőke hiányában létesít-
hető nem volna, esetleg kereskedelemügyi minisz-
ter ur a keleti vasutakból leendő kiágazást más 
ponton tartaná czélravezetőnek; felajánlja  a Csík-
szereda—gyószentmiklósi vonal kiépítésére a mái-
megajánlott összeget, mennyiben ez összeköttetés 
netán Ágostonfalva  felől  létesíttetnék; ha pedig 
Udvarhely, avagy Szászrégen felől  terveztetnék — 
felajánlja  a Háromszék felöl  való csatlakozásra. 

Tudomásul vétetett egyúttal kereskedelmi mi-
niszter urnák abbeli értesítése is, melyszerint gróf 
Lázár Jenő és ifj.  Ábrányi Kornél országos kép-
viselőknek Szászrégentői a Maros mentén Gyer-
gyószentmiklósig, innen az Olt mentén Kézdi vásár-
helyig; továbbá szárnyvonalakként: Oláhtnpliczá-
tól elágazva Borszéken át a tölgyesi szorosig, — 
valamint Ditrótól elágazva Holló irányában sziutén 
Tölgyesig vezetendő helyi érdekű vonalra az elő-
munkálati engedélyt megadta. 

A megyei ösztöndíjak és segélypénzek kiosz-
tás iránti szabályrendelet módosítása iránt egy 
szűkebb körű bizottság által szerkesztett tervezet 
nagyobb vitát idézett elő, melyhez módosításokat 
adtak be: Molnár József,  Csedö István, Hosszú 
Ferencz, Bartha Ignácz és dr. Bocskor Béla. Ne-
vezetesebb inditvány, mely Bartha Ignácz által 
írásban is indokolt, az volt, hogy a szabály-
tervezet előzetesen kinyomassék, a tagok között 
tanulmányozás végett kiosztassék s napirendre 
csak a legközelebbi gyűlésben tűzessék ki. Ezzel 
azonban előadó főjegyző  úr hivatkozva a törvény-
hatóság azon határozatára, hogy a legközelebbi, 
tehát a jeleni közgyűlésen múlhatatlanul tárgya-
landó, és hogy a törvényhatóság oly alappal nem 
rendelkezik, melyből a költséges kinyomatás lehet-
séges volna; az inditvány elvetését kérte a bizott-
ságtól. Bár dr. Betegh Antal és dr. Molnár László 

a mi 1 frt  80 kr, ennyit tehát le kellene ütni a 
10 forintból. 

Ha . ébredsz már vége a fennhan 
gon való gondolkozásnak, mert mikor szakálla 
rángatózni kezd, mint a Galváni békája a vasrá-
csozaton: akkor mindig rémképeket lát . . 
talán az én pofonomiámat  . vagy az én 10 
forintomat  . . . nem, nem , csak egy árva 
lény vexelta csupán újra rágyújtott az iga-
zak álmára, 

Mondom, az öreg szenvedélyes újságolvasó 
volt fiatal  korában ; pap misére, tanár órára, leány 
a pletykáldába vagy fillérestélyre,  gibicz a kávé-
házba, ügyvéd a végtárgyalásra nem járt el pon-
tosabban, mint ő a kaszinóba. 

Nem is nézett a lap czimére, nem az évre, 
nem a napra, hanem amint az asztalon kapta, úgy 
el is olvasta. 

Mivel pedig memóriája korábban vénült meg, 
mint ahogy illett volna, megesett, hogy némely 
hirt, — mint a t. Ház — csak harmadszori ol-
vasásban fogadott  el. 

Igyekeztek is az őreg balgaságát kihasz-
nálni a kaszinói társaság földerítésére. 

Igy a többek közt a porosz-franczia  hábo-
rúkor, éppen a metzi kapitáláczió idejében, beteg 
lévén, csak hónapok múlva mehetett újra kaszinóba. 

Természetes, hogy kereste legelőbb is a há-
borús hirek táviratát. Az agyafúrt  tagok megtud-
ván, hogy az öreg ma kaszinóba jön, az asztalra 
csempésztek egy féléves  hírlapot. 

Az őreg csakugyan megjelent s még meg is 
éljenezték a tagok, hogy friss  egészségben láthat-
ják a hírlapirodalom történetének iröjelöltjét. 

a kinyomatás költségének hordozására vállalkoz-
tak, az alispán felszólalása  után a szabályterve-
zet úgy általánosságban, mint részleteiben nagy 
többséggel elfogadtatott,  mi ellen Csedő István 
bizottsági tag föllebbezést  jelentett be 

Elvettetett továbbá Csedő István bizottsági 
tag által a mult gyűlésen beadott azon inditvány, 
melyben a csíkszeredai és gyóalfalvi  gazdasági fel-
sőnépiskoláknak eltörlését s azok helyett keres-
kedelmi, ipari vagy katonai reáliskola felállítását 
javasolta. 

A megyei gazdasági egyesületnek birtokvi-
szonyaink rendezése, illetve a kényszertagositás és 
hármas fordarendszer  behozatala iránt kelt át-
irata tárgyában a közelebbi közgyűlésből kikül-
dött bizottság által készített javaslat elfogadtatott 
s e tárgyban ugy a képviselőházhoz, mint a kor-
mányhoz felirat  küldése határoztatott el. Addig 
pedig, mig e tárgyban a törvényhatósághoz válasz 
érkeznék, útasitani határozta a községeket, hogy 
ott, hol az arányosítás már keresztülvitetett, — 
azonnal; ahol pedig ezután vitetik keresztül an-
nak megtörténte után törekedjenek a megállapí-
tott arány szerint a kőz- és magánbirtokhaszon-
vételeket a birtokosság javára és ennek közre-
működésével érvényesíteni, továbbá a kétforduló 
ugarrendszer helyett hármas fordarendszer  beho-
zatalára mindent megtenni; a birtokosság eziránti 
törekvése pedig hatóságilag is támogattassék. 

A Budapesten alakult vígszínház egyesület 
alapító tagjai sorába 200 frttal  való belépését a 
törvényhatóság kimondotta. 

Széchenyi István nagyhazánkfia  emlékére 
Nagy-Czenken emelendő szobor költségeire 100 
forintot  szavazott meg. 

Csíkszereda város elemi iskolájának a jelen 
tanév fenntartási  költségeire 300 frtot,  a somlyói 
rk. főgimnásiumoál  lévő zene- és énektanár ja-
vadalmazására szintén a jelen tanévre 200 forint 
adományozott. 

Csíkszeredában a gazdasági felsőnépiskolánál 
feállitandó  bikaborjutelep tervezetének elkészíté-
sével egy bizottság bízatott meg. 

Ezeken kivül a vármegyei közigazgatási, va-
lamint több község 1892. évi költségvetései s más 
községi és magánügyek tárgyaltattak le a kétnapi 
ülés alatt. 

Alispáni jelenté». 
(Tartotta; B e c r. i> Antal aliapán Csikvármegye törvényha-

tósági bizottságinak 1891. évi október hó 30- és 31-én 
tartott közgyűlésén.) 

Méltóságos főispán  ur! 
Tekintetes közgyűlés! 

Intézkedéseimről és a törvényhatóság álla-
potáról jelentést tenni kötelességem levén: en-

Az öreg leül, nézi a táviratokat s egyszer 
csak harsány hangon elkiáltja magát: Urak 1 Ba-
zaine (betűről betűre) kapitulált nem is csoda 

. azok a szamár francziák  miért is bizzák 150 
ezer harezos vezetését asszonyra, mikor ott volt 
a férje  Bazai 

Na de csitt, az öreg stimmol, fogjunk  neki, 
mert Isten bizony lehúzza gázsimat s akkor se 
újság, se kifli. 

Éppen itt az Egyetértés, hald drága öreg 
ur a legszenszácziósabb híreket, melyeket ha be-
küldeném a Magyar Hirlap-nak, a 10 arany bizton 
az enyém lenne. 

Tehát Egyetértés 1691. 25. évfolyam  277. 
szám, Budapest, október 9-én Pnmell halála, sze-
relmes levelek kíséretében Garibaldi-ünnepet ren-
dezett Nizzában. 

Szerbia oroszbarátsága, a Pénzügyi bizott-
ságból eredt hirek folytán  Igazság és Hamisság 
marad Vidéken úgy, az Üldözött Újdonságok rova-
tában. 

Parnell váratlan halála folytán  Konstantinár 
polyban az Áfghanisztáni  emir azt az óhaját nyil-
vánította, hogy az angol missiot Kabulban fogadja. 

A személyi hirek szerint főherczegek  és ál-
lamférfiak  idejönnek, meg odamennek. Legfeltű-
nőbb hir gyanánt említhetni, hogy változás áll be 
a honvédségben, amennyiben az Ujszentek Nagy-
szerű katonai reformot  akarnak létesíteni A ro-
román királyné állapotában azért, hogy a Qermá-
nizáló kereskedők szerenádot adtak egy nyuga-
lomba vonult tanárnak. 

Pedig hát egy Templomszentelés alkalmából 
Brankovics pátriárka a prímási szék betöltéséről 

gedje meg méltóságos főispán  nr és a tekintetes 
törvényhatóság, hogy szám szerinti adatok felsoro-
lásával csakis a pénztátak forgalmára  szoritkoz-
hassam, mert az ügymenetnek igy év közben hű 
képét ugy sem adhatván, czélszerünek tartom a 
jelentések szokásos keretét néha hasonló közér-
dekű dolgok felsorolásával  tölteni ki. 

A vármegyei központi közigazgatás terjedel-
mét és menetét eléggé jellemzi az, hogy a k. épí-
tészeti hivatal és tanfelügyelő  hozzászámitásával 
24 egyén végzi a fogalmazási  teendőket s a leírás 
és kiadással rendesen 16 ember van elfoglalva, 
mindamellett is, hogy a pénzügyigazgatóság és az 
adóhivatalok tagjai a számításból ki hagyattak. És 
e 40 ember, ha erejét túlhaladó feladattal  nem is 
birkóznék meg, bizonnyára oly munkát végez, mi 
más körülmények és más anyagi viszonyok között, 
legalább is még félannyi  munkaerőt venne igénybe. 
És igy van ez a járásokban is, hol a négy szol-
gabiróság 19 emberével éjet nappá tesz, csakhogy 
a kényszerű zaklatások és félelmes  hátrálékok 
felszaporodását  meggátolhassa. Valójában ideje 
volna már egyszer az államkormánynak arra is 
gondolni, hogy a teendők apasztásával az embe-
rek ne használtassanak ki, vagy ne kényszerít-
tessenek selejtes munkát végezni. És mindezekkel 
szemben nemcsak szellemi elismerésben nem ré-
szesülünk, hanem a fegyelmi  téren csaknem a 
zaklatásig alárendeltetünk, s midőn valami csekély 
auyagi elismerésről van szó, előtérbe jő az állami 
tisztviselő, a közigazgatási hivatalnok pedig az ő 
pár száz forintjával,  éhező, fázó  családjával nap 
nap után várhatja az ígéret földét.  Nem panasz-
képpen hozom ezeket fel,  de midőn látom, hogy 
hogy 500—600 évi fizetéssel  biró irodatiszt, kiadó, 
vagy irnok egy cseléddel, átlag 5 tagu családdal 
130—150 frtos  lakásban, 8 frtos  fával,  1 frt  60 
kros búzával, vagy akár 1 frt  20—30 kros roz<-
zsal, tisztességes öltönyben kell, hogy éljen : 6sz-
szehasonlitva azon falusi  gazdával, ki mindenét 
saját termelvényéből állítja elő, sorsát sajnálandó-
nak találom. És igy van ez fölebb,  hol nagyobb 
az igény, nagyobb a kiadás is, következőleg na-
gyobb a sajnálat is. Nincs előlépésre kilátásunk, 
nincs ötödéves pótlékunk, nincs családi, vasúti ked-
vezményünk, sőt még nyugdíj-alapunkat is a tekin-
tetes törvényhatóság segélye mellett, családunk-
tól megvont filéreinkből  kellett összehoznunk: 
s most mégis midőn fizetésjavitásról  van szó, a 
közigazgatási hivatalnok még elérkezik. Igazán az 
állam mostohája ! Ismételem nem panasz képpen, 
avagy talán figyelemébresztés  czéljából hoztam fel, 
hanem felemlítem  főleg  azért, hogy a hangzatos 
magas kívánalmakkal szembeállítsam az elcsigázott 
embert, kit a szisztémák még aunak tűrésére is 

mondott beszédében azt fejtegette,  hogy Áruló 
volt-e Móga? 

A milliós király Vandérbilt a „Szegény Jo-
natháau-ról akkép nyilatkozott Munkácsy Mihály-
nak Szentesen, hogy az Oláhörjöngés Párisban El-
lenőrzési szemléket tett szükségessé a fővárosban  ; 
továbbá, hogy az a Nagy hajószerencsétlenség a 
tengeren — melynek áldozatául esett a Fényké-
pező kalap is, mint Edison legújabb találmánya — 
ránézve nem Nagy örökség, csupán egy Megszűn-
tetett postahivatal. 

A madárkiállitás meghosazabitása az Uj isko-
lában a színésznők öngyilkossága miatt történt s 
a Hazafiatlan  igazgató ügyében Tüntető görögök 
Rochefortot  elárverezték. 

Az idegenek Párisban, ebben a modern Ba-
bylonban a Vörös színről elmélkedve, Nevezetes 
fürdőnek  tartották a Papucsot a házasságban, pe-
dig hát kitűnt, hogy csak Hiú törekvés. 

A Rövid hirek szerint az Időjárás a fővá-
rosban, Szegeden, Tataroson, Cahorsban,' Aradon 
és Szegszárdon csupa Tüntetés. 

A Rendőri sajtóiroda a Prágai kiállitás Nem-
zetközi panorámájában nagy látványosság közt 
lesz bemutatva, mint Passsió-játék. 

Hogy a sport hirei közül is említsek valamit, 
az Operában ma volt Az őszi versenyek hatodik 
napja. 

A közgyűlés adakozása folytán  KöZBégi vár 
lasztások történnek Az árvapénzek gyümölcsözte-
tésére. 

A heraldikai társaság Olvasótermet rendezett 
be a Klinikán Farkas Meyhért számára. 

Egy színigazgató a vörös-kereszt-egylet ellen 
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rákényszeritettek, hogyha szolgálata bár egy na-
pot szünetelt, az többé számításba ne vétessék, 
mint nem létező tekintessék. Ha a tekintetes tör-
vényhatóságnak már nincs módjában másban se-
gíteni, legalább a nyngdijszabályzat ezen és más 
hiányain segítsen addig, a mig még lehet. 

Pénztáraink az évenkint fokozodó  terhes ki-
adások mellett is következőképpen állanak: 

A h á z i p é n z t á r 
Kebli pénztár 1. 

2. 
3. 
4. 

árvái pénztár 
szeredai kórház 
gyergyói kórház 

5. betegápolás 
6. átadó . 
7. ipariskola . 
8. állategészség . 
9. tartalék . , 

10. letétemények . 

2064 frt  50 kr; 
159095 frt  47 kr; 
23759 frt  98 kr; 
17935 frt  66 kr; 
. 955 frt  22 kr; 
3696 írt 121/» k; 
1494 frt  01 kr; 

645 frt  89 kr; 
1090 írt 05 kr ; 

. 22784 írt 41 kr; 
B) Nevelési kölcsönpénztár: 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
G. 
7. 
8. 

Ruházati alap 
lóbeszerzési alap 
birtokváltságalap 
leányiskola 
székely kivándorlás 
nevelési alap . 
iparalap . 
tisztviselői nyugdíj 

9. jegyzői nyugdíj 

260163 frt  45 7< k; 
35000 frt  4 '/» k ; 

136769 frt  89>/.k; 
4245 frt  64 kr ; 
8726 frt  11 kr; 

37006 frt  52 kr; 
15871 frt  23 kr ; 
42070 frt  95 kr; 

. 7973 frt  10 kr; 

tán, ba a hazai közönség a hasonlithatlanul fénye-
sebben berendezett s aránylag mégis olcsóbb kül-
földi  fürdökön  keres szórakozást. 

Az állategészségi viszonyok már más képét 
mutatják az állapotoknak, mert a rég lappangó 
lépfene  nemcsak hogy szórványosan jelentkezett, 
hanem nevezetesen Szentkirály községben egyszer-
re oly rohamosan lépett fel,  hogy annak következ-
tében zárlatot és elkülönítő intézkedéseket kellett 
alkalmazni, minek folytán  sikerült is aztán a ra-
gályt elnyomni. E mellett több községben járvá-
nyosán lépett fel  a sertés orbáncz is, mely mi-
att a csordajárásokat hosszasabb ideig be kellett 
szüntetni s e.különitést is alkalmazni, mig végre 
ez is mindazon helyeken, hol jelentkezett, elég 
rövid idejű lefolyással  megszűntnek volt nyilvá-
nítható. Mindkét nembeli állatjárvány vármegyénk-
ben már több év óta jelentkezvén, ugy tapaszta-
lom, hogy kisebb-nagyobb kifejlődése  a száraz, 
forró  és nedves időjárás szerint idomul. 

(Folyt kflv.) 

Közgazdaságot és Értéktőzs-
közlemények rovata szerint 
a Sertéskereskedelmi csarnok-

Színházakban 

összesen : 547831 irt 98 s '/a 
kr készpénzben köz- és magán kötvényekben. 

Mindkét pénztár bavonkint rendszeresen meg-
vizsgáltatik s idáig még mindig a legnagyobb 
rendben találtatott s mind a tekintetes törvényha-
tóságnak, mind pedig a felügyeletre  hivatott kö-
zegeknek azon biztosítékot nyújtja, hogy ott szán-
dékosan előidézett kárveszélytől tartani nem lehet. 

A vármegye egészségi viszonyai általában 
kielégítők voltak, a mennyiben a folytonos  szá-
razság, illetőleg szokatlan hőség daczára sem lé-
pett fel  semmi oly járványos betegség, mi az em-
beri egészségnek ártalmára lett volna. Egyedül az 
egyptomi szembetegségről hireszteltetett nagymér-
vű tovaterjedés, mi azonban a minisztérium által 
leküldött szakértő tüzetes vizsgálatával járásonkint 
5—6 esetre szoríttatott s a nagyrészt egyszerű 
szemkatbarusnak ismertetett fel.  Ezen örvendetes 
egészségi állapotok gyógyfürdőink  látogatottságát is 
nagyban emelték snevezetesen a tusnádi fürdő  ven-
dégeinek létszáma a beküldött jelentések szerint oly 
fokot  ért el, mihez hasonló fennállása  óta nem ta-
pasztaltatott. Panaszra egyedül az ételek és ita-
lok drágasága szolgáltatott okot s ideje is volna, 
ha a tulajdonosok e tekintetben szabályozólag 
lépnének fel,  mert ily árak mellet nem csoda az-

A miniszteriúmban talált koponya miatt pört in-
dított. csnpa Mulatságból, nem tudván, hogy a 
Gyászrovat alatt Parnell halála tűndöklék a Táv-
iratok alapján. 

A Közönség köréből megemlíthetni, hogy 
Gyomor- és bélbetegeknek a legkitűnőbb őszi lip-
tói kárpát-turó használ és a Hivatalos lap,- ha Ki-
nevezés vau benne. 

Árvamegyében a Tengerszem Közkivánatra 
befagyott. 

A mi pedig a 
dét illeti, a Vegyes 
mindi-n megtudható 
ban, valamint az idegenek névsora 
és Orpheumban Vízállás szerint. 

Végül, hogy a hátsó lapon levő legújabb hí-
reket se mellőzzem : 

A m. kir. Allamvasútak Pályázati hirdetmé-
nye szerint az Államadósság törlesztésére kapható 
Finom, valódinak elismert Tojásolaj szappan és 
kedvelt Hqiijitó, Uraságoktól levetett rnhák, Kő-
fedéllemez,  Bounenk, Gazdatisztek, Házvezetőnők 
és más Mellékkeresetek. 

Csak egy a fő,  a Jószivből Occasio adtán 
nem kell Látványosságot csinálni, mert különben 
óvást emel Részletfizetésre  az Állandó műkiállilás. 

A szerkesztő pedig — bár felelősséget  nem 
vállal a mondottakért — minden jámbor hall . . . 
azaz olvasónak mézes-mázos jóéjszakát kiván . . . 

Na az öreg pislog, úgy látszik csak ezt ér-
tette meg az egészből s tudván, hogy a jókivánat 
soha sem késő, semmit sem felelve  mondá: Amen, 
Ámen. 

L E V E L E Z E S . 
J u b i l e u m . 

Balánbinja, november 5. 
T. Szerkesztő ur! 

Legyen szíves az alábbi soroknak becses 
lapjában helyet adni, annyival inkább, mert köz-
tudomású dolog, hogy a „Csiki Lapok" czélul 
tűzte ki megyénk szellemi és társadalmi életének 
minden tekintetben hű tükréül szolgálni. 

E hó 3-án ünnepeltük helyi bányaigazgató 
Wenzel Károly 40 éves szolgálati jubileumát, a 
környék intelligencziájának rokonszenves részvéte 
s a bányatisztek és munkások osztatlau lelkese-
dése mellett. 

Az ünnepélyen résztvettek: Mihály Ferencz 
szolgabíró és neje, Murányi Kálmán főesperes, 
Rancz János és Varga Ferencz plébánosok, Thieme 
faipari  gyáros, Wellmann mérnök, dr. Zakariás 
István, Theil Frigyes, dr. Filep Sándor és Ágos-
ton József  s még mások is. 

Ünnepeltünk a közel és távolból számos sze-
rencsekivánatot kapott azoktól, kik személyésen 
megjelenni akadályozva voltak s kik ennélfogva 
legalább ezáltal résztvenni óhajtottak a jubiláns-
nak örömünnepén. 

Wenczel Károly 13 évig Louisenthalban Bu-
kovinában, az ottani rézbányánál, uiiut föbánya-
járó működött; 27 év óta pedig Balánbáuyáu — 
ezen a természettől oly gazdagon megáldott, de 
még kiaknázatlan rézbányánál és a vele kapcso-
latos kóhómühelynél munkálkodik. Ezen időtől 21 
évig mint báuyagondnok vezette kiváló szakérte-
lemmel a bányát és hozta napfényre  az itteni Ba-
lánhavas mélyében rejlő kincseket; — 6 év óta 
pedig mint bánya- és kohóigazgató {szakismeretei 
és szeplőtlen jelleménél fogva  itt és a környéken; 
gazdag és szegénynél egyaránt, a legnagyobb tisz-
teletet vivta ki magának és szakkörök előtt is 
elismerésben részesül. 

Az igazgató ur 40 éves szolgálati jubileuma 
alkalmával különösen bangsulyozaudónak tartjuk 
hivatali működésének azon időpontját, hol mind-
nyájunk szeretetét és nagyrabecsülését önzetlen-
sége által még fokozottabb  mérvben megnyerte s 
mely időszakban a bánya felett  Damokles kardja 
csüggött. Az előbbi igazgatók tájékozatlansága és 
a könnyelmű gazdálkodás ugyanis e bánya és ko-
hómüvet a tönk szélére juttatta volt s ennek kö-
vetkezménye lett, hogy néhány száz bányamunkás 
kenyérkereset nélkül maradt s ezek, valamint a 
szomszédos községek lakosai közül sokan, kik itt 
szintén keresetre találtak, kényteleuek voltak szü-
lőföldjüket  a nyomor miatt elhagyni és kivándo-
rolni. A Wenczel Károlyé az érdem, hogy önfel-
áldozó működése által, e bányát újból virágzóvá 
tette; midőn emberszeretete által vezettetve, sa-
ját érdekei mellőzésével: helyén maradt s a mun-
kások nagyrészét maga köré gyűjtve, nekik mun-
kát s keresetet adott s existencziájukat biztosí-
totta. Az elhagyott és addig példátlan rosszul ke-
zelt bányaművet észszerű üzemterv szerint folya-
matba hozta s azóta óvatossággal és szakértelem-
mel vezeti. 

Igy történt, hogy 40 éves jubileum a szere-
tetnek és tiszteletnek a munkások részéről nyil-
vánult oly számos jele által egy ritka ünnepélyé 
alakult. 

Végül ha megemlítjük, hogy a jubiláns köz-
ségünknek 10 év óta érdemes községbirája, ki, 
mint ilyen, igazságszeretetének minden időben, — 
szegény és gazdaggal szemben egyaránt jelét adja: 
azt hisszük, nem vétettünk e férfin  szerénysége 
ellen, ha a közpályán szerzett érdemeit, bár né 
mileg, méltányolni akartak. 

K.  V. 

K t L Ö H F É L É E . 

— Adakozás a madéfalvi  smlékszobor javára. 
A m. kir. központi állampénztár tisztviselő sze-
mélyzete 7 frt  50 krt. — A csiksomlyói r. kath. 
főgimnázium  VI. osztályának növendékei 2 frt  70 
krt; ezen összeghez járultak : Baka János 14 kr, 
kr. Böjthi .Gábor 20 kr, Csedő Domokos 14 kr, 
Ferencz Lajos 10 kr, Ferenczy Gyula 10 kr, Gál 
Gergely 10 kr, Györpál Domokos 10 kr. Imets 
Illyés 10 kr, Karda Béla 1G kr, Lukáts Vilmos 
20 kr, Mánya Antal 20 kr, Sándor Béla 10 kr, 
Sándor Géza 21 kr, Sárpátki Ferencz 20 kr, Sze-
beni Gerő 25 kr, Tauber József  10 kr, Vargyasi 
Márton 10 kr, Veress András 20 kr. — A csik-
somlyói rk. tanítóképezde önképzőkör 1 frtot.  — 
Eddigi gyűjtésünk főösszege  27 frt  60 kr. 

— Előléptetés. S z á s z Lajos helybeli m. 
kir. adótárnokot ez évben már másodszor jól meg-
érdemlett kitüntetés érte. Első osztálya adótár-
nokká léptettetett elő s mint értesültünk, a ko-
lozsvári adóhivatalhoz helyeztetett át. Midőn a jól 
megérdemlett előléptetés felett  örömünknek adunk 
kifejezést,  sajnosan vesszük tudomásai, hogy kö-
rünkből eltávozik. Hivatalnoktársai és alárendelt-
jei egy lojális társat, egy tapintatos és finom  mo-
dorú főnököt,  a társadalom egy szeplőtelen jellemű 
és páratlan becsületességü embert s barátai egy, 
az önfeláldozásig  jólelkű barátot veszítenek benne. 
Ha eltávozik, új állomására mindazok tisztelete és 
szeretete fogja  kisérni, kikkel — ha csak egyszer 
is érintkezett. Kisérje szerencse, legyen osztály-
része a megelégedés ! 

— Óvó-egyesületi gyűlés. A csíkszeredai 
kisdedóvó-egyesület f.  hó 5-én a városház ta-
nácskozó termében közgyűlést tartott. Ezen gyű-
lésnek tárgyai voltak: az egyesület által fentar-
tott óvodának és az egyesület vagyonának átadása 
a városi hatóság kezéhez; ezenkívül egy bizott-
ság kiküldése az átadás feltételeinek  és a minta-
óvoda felállitási  módozatainak a képviselőtestületi 
kiküldöttekkel való együttes megvitatására — 
Az első tárgyban a közgyűlés elhatározta, 
hogy az óvodát felszerelésével  együtt, továbbá, 
az egyesület alaptőkéjét a város rendelkezése alá 
bocsátja, oly teltétel mellett, hogy az eddigi sze-
mélyzet az eddig élvezet javadalmakkal megtarta-
tik és az alaptőkének csak kamatai fordíttatnak 
a kiadások fedezesére.  A bizottságba a következő 
tagok választatak be: Éltes Elekné, Élthes Ja-
kabné, Kovács Antal és Potoczky Kristóf. 

— Hullaszállitás. Baló Aladárnak a jeles 
képzettségű és korán elhányt járásbirónak kihűlt 
földi  maradványait a család a családi sírboltba 
való elhelyezés végett haza hozatta. A drága te-
temek e hó 7-én érkeztek városunkba és innen 
8-án Csomafalvára  szállíttattak, hol 9-én a szo-
kott ünnepélyesség és nagy részvét mellett a csa-
ládi sírbolt bau elhelyeztettek. Álma legyen édes s 
pihenjen békében 1 

— Közgyűlés, A csikmegyei községi és kör-
jegyzői egylet f.  évi október 30-án délután tar. 
totta meg közgyűlését a vármegyeház kistermében, 
melyen a nyugdíj-alapszabály modositásán és a 
tisztújításon kivül töb nevezetes tárgy nyert elinté-
zést, melyről tér szűke miatt a jövő számban 
fog  részletes tudósítás közöltetni. 

— Ünnepély a leányiskolában. November 4-én 
délután 5 órakor a helyi polgári leányiskolában 
egy kedves ünnepélyen lehettünk szerencsések részt 
venni. A benn lakó növendékek egy jól kiválasz-
tott és ügyesen előadott kis színmű bemutatásá-
val örvendeztették meg érdemekben gazdag, fárad-
hat lan és gondos igazgatónéjukat: özv. Lakatos 
Jánosnét névünnepe alkalmából. Az ünnepélynek, 
melyet méltán nevezhetünk a szeretet ünnepének,, 
műsora a kővetkező volt: Üdvözlő dal; „A he-
gyi szellem." Tündéries színmű 2 felvonásban  (Te-
velli Mihálytól.) .Repülj fecském  ablakára (Re-
ményitől.) Játszta : Nagy Erzsike. Szorgalommal 
betanult és előadott darabjukért elismerést vívtak 
ki a növendékek annál is inkább, mert itt nem 
annyira az eredményt, mint a szándékot kell te-
kintenünk. A növendekek ezen tényük által meg-
tisztelték önmagukat, de egyszersmind jelét adták 
ragaszkodásuknak is igazgatónőjük iránt. Es hogy 
ily szépen sikerült e kis ünnepély : ez a két benn 
lakó tanítónő, Ducha Bozséna és Novotnyi Mariska 
szíves fáradozásának  köszönhető. Az ünnepélyen 
láttuk: Molnár József  orsz. képviselőt, Gál End-
rénét leányaival, Bartha Ignácz kir. ügyészt nejé-
vel, Györffy  Ignácnét, özv. Bocskor Mibálynét, Bo-
gády Gyulánét. Ott volt a leánynevelde tantestü-
lete. Ezen megjelenés által rendkívül örömet szer-
zettek a vendégek az igazgatónak s ez örömét 
nevelte, hogy a növendékek még szép ajándékok-
kal is kedveskedtek neki. Az ünnepélyt a növen-
dékek zongoraszó mellett folytatott  tánczczal 
zárták be. —o —s. 

— Tanítigyűlés. A csíki rk. tanítóegyesület 
felcsiki  fiókkörének  1891. évi nobember hó 21-én 
Csik-Delnén tartaudó rendes gyűlésére a fiókkör 
tagjait és az érdeklődő tanflgybarátokat  tisztelet-
tel meghívom. Tárgysorozat: 1) Délelőtt 9 érakor 
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szentmise hallgatás. 9) D. e. 9 órától 11-ig gya-
korlati tanitások meghallgatása. 3) Elnöki meg-
nyitóbeszéd. 4) A mnlt gyűlés jegyzökönyvének 
felolvasása  éa hitelesítése. 5) Felolvasást tart Pa-
láncz Sándor. 6) Szaval Ráduly B. 7) A gyakor-
lati tanitások zártkörű bírálata. 8)Hsztújitás. 9) 
Indítványok. Csikkarczfalván  1891. novemb. 7-én. 
F e r e n c z József,  fiókköri  elnök. 

— Gyergyói hirek. A gyószentmiklósi  szegény 
tanulókat  segélyzö egyesület második társas esté-
lye folyó  hó 7-én szép közönség részvételével folyt 
le. Meglepetésül Farkas László „Hármas szövet-
ség" czimfl  1 felvonásos  vígjátéka volt, melyen a 
szereplők: Bőmer Vilma, Bőmer Ilka, Gencsi Zelma 
és Deér Kálmán működtek közre és jó játékuk-
kal a közönség osztatlan elismerésében részesül-
tek. A mulatság élféli  1 óráig tartott. A négyese-
ket 30—32 pár tánczolta. Közelebbi társasestély 
nov. 16-én lesz. Bendezők: Lázár Zakariásné, 
Gzárán Berta, Lengyel János és Deér Kálmán. 
Ajánljuk az érdeklődő közönség figyelmébe.  — 
A gyószentmiklósi  „kereskedői  kör"  uj helyiségét 
ünnepélyesen, diszlakomával egybekötve folyó  hó 
29-ái nyitja meg. 

— Értesítés. A marosvásárhelyi kereskedelmi 
és iparkamara az érdekelt fakereskedök  és erdő-
birtokosok figyelmébe  ajánlja a diósgyőri m. kir. 
vas- és aczélpyár részére jövő évben szükséges 
faanyag  szállítása iránt közzétett pályázati hirdet 
ményt. mely szerint: 700 kmtr. jegenyefenyöfa, 
140 km. jegenyefenyőfalécz,  I'J  km. luczfenyőfa-
lécz, 610 km. jegyenyefenyőfa-deszka,  240 kmtr. 
luczfenyőfa-deszka,  12 km. szurkos fenyőfa-deszka, 
120 km. II. miuöségü fenyőfa-deszka  és 230,000 
drb jegenyefenyőfa-zsindely  lesz pályázat űtján 
szállítandó. A vonatkozó szállítási feltételek  a ka-
mara irodájában megtekinthetők. 

— Irodalom. Egy valóban hézagpótló könyv 
jelent meg az „Athenaeum" irodalmi társaság 
kiadásában, dr. Acsády Ignácz szerkesztése mellett 
az A t h e n a e n m Kézi L e x i k o n a czim 
alatt. A mű 40 füzetre  van tervezve s mintegy 120 
iven fog  megjelenni. Az első tűzet már megjelent 
s a további füzetek  két hetenkint pontosan fog-
nak megjelenni. Egy 3 ives fűzet  ára 30 kr. A 
hozzánk beküldött 1. füzetből  ítélve, a mű megér-
demli a legmelegebb pártfogást.  Irálya tömör, 
nyelvezete szép, magyaros, magyarázatai világosak 
könnyen érthetők. Az első íuzet az „A ésÁ" be-
tűktől az „Államtanácsáig terjedő részszel foglal-
kozik, ezenkívül egy térképet és két műmellékle-
tet tartalmaz. A jeles munkát ajánljuk olvasóink 
figyelmébe.  A további fűzeteket  ismertetni fogjuk. 
A kézi lexikon lapnnk kiadóhivatalában is kap-
ható. 

— „Xointh Lajoi ktau" czim alatt Székely Aladár, 
mint e mű kiadója, egy tg regény első 4 fűzetét  küldte meg 
•ekOnk. Csak tntólag olvasta is át e lapokat, agy találjuk, 
hogy e regény még várakozásunknál is érdekesebb, lebilin-
eselőbb. Rendkívül érdekesek és meghecsttlhetleu értékűek 
benne a nagy számban előforduló  oly részletek, melyek még 
mai napig a nyilvánosság elé nem került, történéti adatokat 
világítanak meg, mely adatok Kossuth Lajos női kémjének 
naplójából vétetvén, szakaratott páratlan ügyes feldolgozást 
nyertek Ssathmáry Jenő, az ismert tollú író által. Oly titkok 
tárulnak fel  előttQk regényes előadás fényében,  melyek csakis 
oly beavatott egyéntől származhattak, ki azokat a dicső na-
pok tüzében és az események áljában gyíutötte. Ez a regény 
nem muló becsű olvasmány, — maradandó emléke less ez 
minden magyar embernek, kí mindazt, a mi Kossuth Lajosra 
vonatkozik úgyis szent evangélium gyanánt fogadja.  Az egyes 
fűzetek  ára csak 10 kr és minden könyvkereskedőnél, vala-
mint könyvOgynöknél kaphatók. Figyelmeztetjük «olvasóinkat 
amis, hogy csak a jelen, Szathmáry Jenő által irt regényt 
•egyék és olvassák, mert a .Kossuth Lţjos kéme" czimü, 
Saékely Aladár álul kiadott regény, a nagy száműzött kéme 
által vezetett napló alapján készült, — ilyen napló pedig csak 
egy van az egész világon. 

— Tésztanesriek készítése czim alatt jele-
nik meg legközelebb egy hézagot pótló munka, 
melyet teljes jóindulattal ajánlunk minden magyar 
gazdasszony figyelmébe.  — A mű közel 300 féle 
tésztának különböző módon való elkészítésével is-
mertet meg s hiszszűk, hogy mint páratlanul álló 
munkát minden gazdasszony igyekezni fog  megsze-
rezni. A mű szerzője Erzsi néni, a mult évben 
megjelent s a közönség és sajtó által kedvezően 
fogadott  befőttes  könyv irója. A könyv előfizetési 
ára 80 kr, mely összeg legczélszerűbben postautal-
ványon előre küldendő be Tarczaly Dezső könyv-
kereskedőnek Nyíregyházára, ki bérmentve küldi 
meg mindenkinek megjelenése után a derék mun-
kát. Megjelenés után a könyv ára 1 forint  lesz. 

— ZnMkasU. A lapunk mult számában megjelent és 
a madéfalvi  emlékszobor ügyében tartott értekezlet lefolyásá-
ról hozott tudósításunkból a szobor-bizottság tagjai közé meg-
választottak közül báromnak a neve — szedő elnézése foly-
tán — kimaradt Ezek: B á n d 1 Vazul, B e g á d y Gyula 
és Kilyénfalvi  S i m o n Gergely. A tévedést ezennel helyre-

C s i k v á r m e K y e k f i s i g a z g a t á s i 
b t z o l U á f ( á n a k  aiénébtl. 

November 9-én. 
Vármegyénk közigazgatási bizottsága ma 

tartotta meg rendes havi ülését, melyen a ta-
, gok is. csekély számmal jelentek meg — és a 

gyűlés tárgyai is oly jelentéktelenek és kevés 
számúak voltak, hogy a tanácskozás egy órá-
nál alig tartott tovább. 

Mindenekelőtt a szokásos havi jelentések 
olvastattak (el, melyekben az ügylorgáltni sta-
tisztika lett fölemlítve. 

Az alispáni jelentésben két fegyelmi  ke-
resetnek egy körjegyző és egy határbiró elletti 
bevezetéséről tétetett említés, valamint egy tűz-
esetnek bejelentéséről, mely által 170 irt kir 
okoztatott. Figyelmet érdemel azon körülmény, 
hogy á mult hónapban is 10400 marhalevél 
adatott ki, mely arról tesz bizonyságot, hogy 
az állatvásári forgalom  megyénkben még min-
dig nagymérvű. 

Közegészségi állapotaink a főorvos  jelen-
tése szerint a mult hónapban is kedvezőek 
voltak, amennyiben járványos betegség nem 
uralkodott s a trachoma-betegek száma is foly-
ton apadóban van. 

A közadók kivetése a pénzügyigazgató je-
lentése szerint teljesen befejeztetett. 

Október végéig a folyó  évre kirótt 247 
ezer 154 frt  20 kr egyenes adótartozásból 180 
586 frt  folyt  be, mig a 20.532 frt  34 kr had-
mentességi dijból csakis 3494 frt  40 kr törlesz-
tetett. Ezeket összehasonlitva a mult év hasonló 
időszakában történt befizetésekkel,  az idei ered-
mény kedvezőbbnek mutatkozott a mult évinél. 

A közmunka ügyekben nevezetesb mozza-
nat nem történt; a közlekedés a mult hóbán 
is akadálytalan volt. Az állami utakra vállal-
kozók a kavicsot kiszállították, dc a megyei 
utakra a szállítás csak e hó folyamán  fog  be-
végeztetni. 

A csikszereda—szentlélek—mindszenti  köz-
út áthelyezését Szentlélek és Mindszent közsé-
gek saját közmunkaerejükön megkezdették. — 
minek az útalapból való teljesítése pénz hiá-
nyában nem volt lehetséges. 

A kir. tanfelügyelő  az egyes iskolák láto-
gatásáról tett jelentést, konstatálva a tankötele-
sek beiratása és iskolába járása körüli hiányokat. 

A királyi ügyész jelentéséből fölemiitjük, 
hogy a megye területén levő bírósági fogházak 
mult havi személyforgalma  120 volt, s ebből 
elitélt 98. Bűneset 49 jelentetett fel  s ezek kö-
zül lontosabb emberi élet elleni három bűn-
eset volt, melyeknek tettesei a biróság kezében 
vannak. 

A gyűlés többi tárgyait útadó, hadmen-
tességi dij s más adónemek törlése iránti ké-
rések képezték. 

KÖZGAZDASÁG. 
Védoltások a marhatűdővész ellen. 

Lapunk egyúttal közgazdasági lap is lévén, 
marhatenyésztő közönségünknek vélünk szolgála-
tot tenní, midőn az alábbiakat itt figyelembe  ajánlva 
adjuk. 

A porosz földmivelésügyi  miniszter, a marha-
tűdővész ellen védoltási kísérleteket eszközöltetett, 
melyek Sutz állategészségügyi tanár és segédje 
Steffen  jelentése szerint teljesen sikerültek. 

A kísérlet m e l e g h i d e g 1 i m f  á v a 1, to-
vábbá m e l e g ,h ideg t t t d ő d a r a b o k k a l 
eszközöltetett. A beoltott állatok azután fertő-
zött istállókba helyeztettek el s ott egészségesek 
maradtak. 

Ezzel nem elégedtek meg, hanem a legve-
szedelmesebb helyen, a lebenyen beoltották a tü-
dővészt és az állatok mégsem betegedtek meg. 
Továbbá a beteg tüdő meleg nedvét megszárítot-
ták s órákon keresztül engedték beszívni az ol-
tott állatokkal anélkül, hogy ezek megbetegedtek 
volna. Végül a beteg tüdőkből vett folyadékot 
egyenesen belövelték az oltott állatok tüdőjébe s 
ez a legveszedelmesebb operáczió is veszélytelen-
nek bizonyult. 

Ezután a beoltott állatok deczember 1-től a 
rákövetkező julius 20-ig teljesen fertőzött  istálló-
ban, tfldővészes  marhák között tartattak, s julius 
20-án levágatván, a bonczolásnál teljesen ép tű-
dejűeknek találtattak. 

Eszerint az oltás a tttdővész által való fer-
tőzés ellen állandó védőerővel bir s azért jelentés-
tevők a kötelező védoltás elrendelését ajánlják. 
De «mellett az állategészségügyi törvények teljes 
szigorral alkalmazandók, mert a kívülről történt 
behnrcznlás erélyes meggátlása az egyedüli esz-
kőz arra, hogy a marhaállomány vészmentes ma-
radjon. 

Csiksceredai piacai ftrjegjrsék. 
— Csíkszereda november 4. — i 

Rma tiszta hekWIiterenkéot 7 frt  60 kr. Buza közepes 6 fit 
«0 kr. Bon 6:frt  80 kr. Árpa 4 frt  60 kr. Törökbúza 6 firt/«« 
Jtr. Zab t frt  36 kr. Borsó 10 frU  — kr.. Lencse 16 frL  Fii 
szulyka 10 frt  kr. — Kása 14 frt  — kr. Burgonya 1 frt  — 
kr. Marhahús (klgrammonként) 32 kr. Sertéshús 40 kr. Bar-
bécahas 24 kr. Szalma (métermázsánként) 1 frt  60 kr, 
Széna mm. 3 frt  — kr. Ókór páija 280 frt  — kr. Tehé« 
párja 140 Irt — kr. Faggyúgyertya (kilogrammja) — frt  40 
kr Tűzifa  kbm. (1 méter) 2 trt — kr. Malacz darabja 1 frt 
60 kr. Lud — frt  80 kr Bárány — frt  — kr. Csirke pária 
60 kr. 10 tojás 14 kr. 

S z e r l c e e z t é l "CLzenetels: : 
Stpé. A küldöttet felhasználtuk;  köszönjük. Jóizű kó-

péságait mindig szívesen vesszitk. 
0. M. Gyulafehérvár.  ígéretét aiivea köszönettel fogad-

juk. Ha a mostanira rákerill a sor, átolvassuk s akkor őszin-
tén elmondjuk véleményünket 

— „l." Jövő számunkban nyilatkozni fogunk.  Addig 
szíves türelem. — Apróbb dolgokkal minden időben szívesen 
látjnk. 

-A. k i s l u t r i i r d z é L s a 
Szeben, 1891. november 4. 

50. 59. 45. 20. 43. 

STY I L T T E B , 
közleményekért semmi felelősséget 

Szerk. 
E rovat alatti 

nem vállal a 
Kovács  János  körjegyző  úrnak. 

Csik-  Karczfalváti. 
A „Csiki Lapok" idei 45. számában ön által 

közzétett és ismert bosszuérzeténél fogva  a mult. 
ködéből elöhurczolt megsértetésemre vonatkozó 
nyilatkozatára kijelentem, hogy azon ügy a csík-
szeredai kir. Járásbiróság irattárában meglévő íra-
tok tanúsítása szerint in ég a z o n i d ő b e n el 
J e t t i n t é z v e . 

Egyebekre nézve pedig anélkül, hogy Cinnel 
a legkisebb polémiába is bocsátkozni akarnék, azt 
is kijelenteni, bô y jellemem avagy ténykedésem 
megbirálására Önt a legkevésbbé sem tartván il-
letékesnek — minden reám vonatkozó megjegyzé-
seit ezennel a legkomolyabban visszaútasitom, és 
leeud gondom arra is, kogy a sértő megtámadta-
tásokat zsebre ne rakjam, hanem azokat annak 
rendje és módja szerint megtoroljam. 

László Ferencz. 

Gyergyó-Ditró róm. kath egyházköz-
ség tanácsa közhirré teszi, liogy Csikmegye 
törvényhatósági bizottságának f.  évi augusz-
tus hó 29-én megadott 1832—1891. bgy. 
számú engedélye folytán  a (Csikmegye) 
Gyó-Ditró község határán fekvő  Tinova 
őserdőből templomépitési czélra kiszakitandó 
944 58 katasztrális hold erdőterület keres-
kedelmi fenyőfáit  folyó  1891. évi decem-
ber hó 17-én délelőtt 10 órakor Ditró 
község hivatalos házánál árverezés alá bo-
csátja s u legtöbbet Ígérőnek eladja. 

Kikiáltási ár a fa  köbmétere után 2 
frt  30 kr. azaz két forint  liarmincz kraj* 
czár o. m. é. 

Az árverezés zárt ajánló levelek utján 
— a szóbeli árverezés kizárásával — eszkö-
zöltetik. 

Felhívjuk az árverezni szándékozókat, 
h gy bánatpénz fejében  5000 frt  készpénzt 
csatolva, zárt ajánló leveleiket 1891- évi 
deczeuiber hó 17-éii délelőtt 10 óráig 
alattirt plébános és tanácselnökhöz adják 
be annál is inkább, mert a később érkezett 
ajánlatok figyelmen  kivül hagyatnak. 

Az árverezés részletes feltételei  és a m. 
kir. erdőrendezőség által már kimért erdő-
táblák szakszert! rajzai a plébánia irodájá-
ban érdeklődők által betekinthetők. 

Az árverezési feltételeket  kívánatra 
egyeseknek is megküldi az alantirt elnökség. 

Gyergyó-üitró, 1891. október 26-án. 
(i-2) Az egyháztanács nevében: 
T a k ó János, KSl lő János, 

plébános, egyháztauács elnök. egyháztanács-jegyző. 

Ny. Györgyjakab Márton gyorssjtóján Csik-Szereda. 1891 


