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Midőn ezt. nyiian és bátran kijelent-
jük, egyúttal meg i> indokoljuk e kijelen-
tésünket, nehogy nklént tinijiiiik fel,  mintha 
estik vádolni szeretmnk, de vádainkat meg-l 
okolni nem akarnók. 

E czélból mind'iiek előtt ráinutatunk 
„Tiltakozunk" ezitnii c/.ikkiiiikuck érveire ; 
hivatkozunk az ezen czikkünkheu (elsorolt 
szépészeti és közegéswégi tekintetekre, me-
lyek magukban véve hivatva lettek volna 
:i tervezett istálló épiésének engedélyezését 
örökre megakadálynati, ile mert az enge-
dély mégis megadatnt és az ez ellen közbe 
vetett lelebbezés elvettetett, felhozzuk  a mult 
r/.ikkiinkből szándékban elhagyott, most. 
azonban már tovább B O I I nélkülözhető azon 

! érvünket és indokuiikil, melyről már eleve 
| kimondjuk, hogy ha -z sem lesz tekintetbe 
véve, s ha ez sein fVja  a szándékolt épí-
tést megakadályozni, akkor odajutottunk, 
hogy kiveszett belőlünk teljesen a szép, a 
Itelyes é* a nemes iránti érzéknek legpará-
nyibb részecskéje is! 

E/en érvünk, ezen indokunk pedig nem 
más, mint a míivelt elnevezésre jogot for-
málni óhajtó nemzetek és egyesek szeme 
elől soha nem téveszthető indok : a k ü z-
e r k ö 1 e s i s é g. 

Kö/.erkölcsiség s.-u.nponljiib^l tilhikn-
y.unk most már a tervezett istálló épités el-
len, mert ezer. istálló a polgári leányiskola 
közvetlen szomszédságában botrányos módon 
sérti nz erkölcsiséget, megmételyezi a leány-
iskolában tanuló növendék leánykák erkölcsi 
világát, hiszen senki e.őtt nem szorul bő-
vebb magyarázatra, hogy egy bikatelep istál-
lója előtt és környékén a bikatelep czéljai-
nak megfclclőleg  milyen természetű cselek-
mények fognak  lefolyni  és mert a polg. 
leányiskola összes ablakaiból (az utczai ab-
lakokat kivéve) csakis a bikatelepre és az 
ott lefolyó  jelenetekre nyilik kilátása az 

I iskolába járó f.O—70  növendékleánykának. 
I hová fog  fejlődni  leánygyermekeink erkölcó 
1 világít ? 
I Ha igy akarjuk nevelni leánygyerme-
keinket, akkor kár volt a közel százezer fo-
rintba került leányiskolát felépíteni  1 Jobb 
lett volna helyette mindjárt előre egy nagy-
szabású bikatelepet létesíteni és naponként 
parancs szóval küldeni oda leánykáinkat, 
liogy a bikatelepokiiél lefolyó  és az állat-
szaporit isho/. nnilhatlanul szükséges termé-
szeti proezedurákat tanulmányozzák ! Mindez 
leánykáink erkölcsét megrontani alig lenn* 
alkalmasabb, mint a tervbe veit és két első 
foku  határozattal már engedélyezett, sőt ezek 
alapján meg is kezdett istálló épités. 

Szégyen, hogy mindezeket ineg nem 
gondolva, a gazdasági egylet erkölcsrontó 
épitési tervének segédlőkéz nyujtatík és az 
ezt megakadályozni hivatott felebbezés  el-
vettetik ! 

E-i kérdjük, mik az indokai a közbe-
vetett felebbezés  elutasításának V Felsoroljuk! 
röviden ezen indokokat,. Figyeljék meg egy 
kissé t. olvasóink. 

A felebbezés  elutasításának első indoka 
az. hogy a „megyei építkezési szabályren-

i delet 'ó §-ának íi-ik pontjában előirt 8 napi 
! határiilő alatt az I-ső fokú  hatóság által 
az engedély nem adatván ki, az ezen idő 
eltelte után kiadott engedély ellen felebbe-
zésnek helye nincs u Ugyan-ugyan, hát ha, 

' mint jelen esetben í«, a polgármesternek 8 
nap eltelte után tetszik kiadni az engedélyt, 
ezen hanyagság által szentirássá válik bár-
mely tarthatatlan épitési engedély és nem 
lehet az ellen jogorvoslattal élni ? Tréfának 
is rossz, nemhogy komoly számba jöhetne 
ez indok. 

A felebbezés  elutasításának második 
' indoka az, hogy a „szeredai közkórházról 
(szóló szabályrendelet értelmében a kórház 

A gazdasági egylet istállója. 
Lapunk folyó  évi márczius 7-iki 10-ík 

számában megjelent „Tiltakozunk" czimii 
vezérczikkíinkben a legkíméletesebb hangon 
ellene mondottunk a csikmegyei gazdasági 
egylet azon tervének, hogy a létesíteni szán-
dékolt bikatelep istállója a gazdasági felső 
népiskola telkén építtessék fel. 

„Tiltakozunk" czimii czikkünket annak 
idején azzal fejeztük  be, hogy „ r e m é l j ü k 
m í k é p t i 11 a k o z á s n n k n a k meg lesz 
a m a g a üdvös e r e d m é n y e s h o g y 
nem les z ii n k r á k é n y s z e r i t v c a r r a, 
h o g y ti j li ó 1 és eré 1 ye se b be n is t i l -
t a k o z z u n k a g a z d a s á g i e g y e s ii 1 e t 
á l t a l e I h i b á z o 11 in ó d o n t e r v b e v e 11 
é p í t k e z é s e 11 e n.1* 

Ma már sajnosán azt kell konstatál-
nunk, hogy jogos reményünkben rettentően 
kellett csalódnunk. 

Csalódtunk legelső sorban Csík Szereda 
város polgármesterében, ki a városi tanács 
véleményét semmibe véve, kiadta a terve-
zett istálló felépítésére  az engedélyt; csa-
lódtunk másod sorban a vármegye alispán-
jában, illetve a távolléte miatt őt. helyette-
sítő alispán helyettesben, ki a polgármester 
által kiadott épitési engedély ellen a köz-
kórházi bizottság által közbevetett felebbe-
•/.ésnek helyet nem adva, az I-ső fokulag 
kiadott engedélyt helyben hngytn. 

Ez óriási kettős csalódásunk által fel 
vagyunk mentve az ilgynek kíméletes han-
gon való tárgyalása alól s jogot nyertünk 
az erélyesebb, sőt a kíméletlen hitiigoni til-
takozásra is, j o g o t n y e r t ü n k k i m o n -
dani , h o g y v a l ó s á g o s b o t r á n y és 
f e l e t t e  s z é g y e n l e t e s á l l a p o t l e t t 
az e n g e d é l y k i a d á s a , n a n n a k he ly -
ben h a g y á s a és m e g e r ő s í t é s e á l t a l 
m e g t e r e m t v e . 

A „CSIKI LAPQK^TÁRCZÁJA. 
Fecsegés a tavaszról. 

A tavasz első hírnökei, az — nbercziherek, 
már előkerültek a molyvászon és dohánylevelektől 
illatos szekrényekből, visszarepültek melegebb ha-
zájukból, a zálogházakból, helyet engedve a liüvö-
riebb éghajlatot kedvelő s a forró  napsugarakat 
ki nem álló téli kabátoknak. 

Valóban álomnak hihetnők e gyors változást. 
Alig egy hónappal ezelőtt még a hólepte, feltét-  ut-
cxákon fekete  kaputos emberek siettek, felgyűrt 
gallérral, zsebre dugott kezekkel, piruló arczczal, 
kékülő orral, s most, pár nap multán a sötét asz-
fálton  világos felöltővel  sétálgatnak, rikitó színű 
keztyűkkel; sőt némelyek már ennyi terhet is sok-
nak gondolnak, s büszkén mérik végig az utczát 
— egyszerű tavaszi kabátban. 

Egyszerre, mintha a föld  alól bújnának elő, 
megnépesednek az utczák, mindenütt csak örömtől 
sugár/ó szemeket, mosolygó arezokat láthatni, a 
virágárus lány üde ibolyákkal kedveskedik, a sar-
kon álló pékgyerek meg — friss  sókiflikkel. 

Oh ibolya, oh sóskifli,  oh tavasz! 
A kereskedők sietve szedik be a téli divat 

maradékait, hogy gyorsan helyébe rakják a ta-
vaszi újdonságokat — a mult évről. 

Itt a tavasz 1 
Mások örülnek neki, de én nein. Mert valami-

képen szeretem az ibolya Illatát és szeretem a 

sóskiflit,  azonképen gyűlölöm a tavaszt. Kép-
zeljék magukat az ín helyzetemben. Üljenek egy 
szerkesztőségben, fogadják  az érkezett czikkeket, 
olvassák mind át, és mondjanak rá kritikát. Pró-
zai dologról nem is beszélek, mert ugy könnyebb 
dicsőíteni a természetet, mint versben. Az első 
póéta azt mondja : „Szép a tavasz", a másik, hogy 
bájos, a harmadik, hogy kedves és igy tovább 
vagy ötven poéta ötven féleképen. 

Könnyű nekik ilyenkor énekelni, mikor nem 
dermed már kezök a fagytól,  s nyakra-főre  szü-
letnek : Tavaszszal, Tavaszhoz, Itt a tavasz, Az 
ébredő természet stb., stb., csak győzni kell 
olvasni. 

De hát milyen is az a tavasz ? 
Némelyiké tüzes szemű, barna lány, tele hév-

vel, vágygyal, szerelemre gyulasztó tekintettel: a 
másik ineg szende, bájos, szöszke fejű  gyermek, 
ábrándos kék szemekkel, tekintetéből a sze-
retet, a boldogság sugárzik, angyali mosoly vonul 
el halvány arezán, maga az ártatlanság. 

Nekem is van egy ilyen „tavaszom"; — 
(ifi  ne szóljanak senkinek, nem jó az emberek 
nyelvére ilyesmit bizni. 

Pedig ha látnák I Leborulnának előtte, s azt 
hinnék, hogy a mennyből szállt alá. Igazán nem 
is való e csúnya földre,  a hol a bánat ugy termi 
a magvat, mint a mák, a boldogságot meg még 
oltani is alig lehet, s ez egy pár is igen ritkán 
fogamzik  t n r g . . . 

De nini, most jut eszembe, hogy volt már 
nekem amolyan . . . olyan „barna" tavaszom is. 
Jaj de szép volt! Nem adtam volna — akkor — 
a világ minden kincseért sem! 

Mikor rózsás arczára hullottak sötöt fürtjei 
hajának, mikor rám függesztette  bogár, tüzes sze-
mét, mikor égő ajakát odatapasztotta csókért epedő 
ajakamhoz . . . Hiszen ennek már vége! A tavasz 
csak bárom hónapig tart! 

De most az a kérdés, hogy mindig ugyanaz 
a tavasz jön-e vissza? Ugy-e nem? Na . . . mond-
ják . . . kérem önöket, ugy-e nem ? 

Vájjon mit csinálna velem az a barna la* 
vasz, ha elékerülve ismét eléui állana, s talán a 
szőkét épen a karjaimban találná? 

Na lenne hadd el hadd! 
Két tav . . . akarom mondani két lány egy-

szerre ! 
De talán a szőke nem tul ngy lamentálni, 

mint a barna, én ezt már próbáltam. 
Nem, az én Gusztikám nem tulna haragudni! 

hiszen olyan mint egy ezukorbaba. 
Ejnye, ejnye, hát én is a tavaszba bonyo-

lultam ? Észre sem vettem. S önök mért nem figyel-
meztettek ? Na most inár látom, hogy azok a 
poéták is ép ugy belekeveredhetnek, mint én; 
meg is borsUok nekik, nem leszek olyan szigora 
irányukban, különösen, ha barna tavaszhoz zen-
genek, csak a szőkét ne bántsák, mert ezek tet-
szenek m o s t 

Piciinek, 
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bizottság hatásköre csak belső ügyviteli dol-
gaira terjed ki, jelen ügyben a kórház ne-
vében felebbezni  csak a vármegye törvény 
hatóságának, illetve a törvényhatóság kép-
viselőjének lett volna joga*. Ugyan-ugyan, 
ha mint jelen esetben is, a gazdasági egy-
letnek elnöke és a törvényhatóság törvényes 
képviselője és az építési engedély kérésében 
Il-od íoku hatóság személyesitője mind egy 
ugyanazon személy, t. i. az alispán, a kór-
házat képviselő bizottság a közvetlen szom-
szédságában tervezett építkezésre nézve ki-
adott engedély ellen ne élhetne felebbezés-
sel azon ürügy alatt, hogy ezen felebbezés 
„belső ügyviteli dolgaiu-nak határán kivül 
esik ? Gyenge ürügy és nem számba vehető 
indok. 

A felebbezés  elutasításának harmadik 
indoka az, hogy „a megyei főorvosnak  e 
kérdésben bevett véleménye szerint a kér-
déses istállónak a tervrajzon feltüntetett 
helyre leendő építését  közegészségügyi szem-
pontok nem akadályozzák". Ugyan-ugyan, 
ha mint jelen esetben is, a közvélemény az 
épitésnek teljesen ellene van, elégséges egy 
ilyen immel-ámmal magát kifejező  vélemény, 
s vájjon a közegészségügyi felügyelőnek  vé-
leménye nem lett volna-e kikérendő ? Kár 
a megyei főorvos  véleményére egyedül oly 
nagyon támaszkodni, mert az imént emlí-
tett felügyelő  véleménye alapján, meg lehet, 
le kell bontani a költséges istállót. 

A felebbezés  elutasításának negyedik 
és utolsó indoka az, hogy „Csik-Szereda 
nem ipari, hanem mezőgazdasági város lé-
vén, a felebbezésben  az építés ellen telho-
zott érvek figyelembe  veendők nein voltak". 
Ugyan, ugyan, hát ipar- és mezőgazdasági 
•áros minőség létezik és létezik-e különösen 
akkor, a inidőn arra kellene törekedni, hogy 
a város emelkedjék, nem hogy bikatelepek 
istállói által elrondiftnssék  ? Indok, mely 
arra mutat, hogy nincs érzék a szépészet 
iránt. 

Na de ennyi elég is. Elmondottuk vé-
leményünket. ítéljen a nagy közönség. 

I)r.  Borskor  Béla. 

deiM8pi élet szükségleteit képezik. Egyáltalában 
kizáratnak a kiállításról «nemzeti szinü csizmák, 
a hajból készített kalacso és más hasonló ízlés-
telenségek. 

Ellenben kívánatos, ogy mindazok a kivá-
lóbb ipari tárgyak, a melek vagy az ntolsó évek-
ben mindennapi szükségbe készíttettek, vagy ily 
czélra csak most rendeltetlek meg s a melyek 
vagy gondról és müizlésrt tanúskodnak, a kiállí-
tásra bejelentessenek. 

A marosvásárhelyi kerületi bizottság most 
küldi szét a bejelentő iveet az egyesek czimére. 
Ez alkalomból szükségesek tartjuk a közönség 
3 különösen az iparos kfök  figyelmét  fölhívni  a 
bejelentő ivek kitöltésért nézve útmutatással szol-
gáló következő szabályztokra.*) 

Az ezredéves kiállító». 
A magyar birodalom ezer éves fennállásának 

emlék-ünnepére tervezett országos kiállítás a ma-
gyar nemzet egész múltjának, jelenének és jövő-
jének — ngy szólván — becsületbeli ii?yét képezi. 
Ennek a' kiállításnak csak rendkívül fényesen  sza-
bad sikerülnie. E fényes  siker van hivatva arra, 
hogy megszilárdítsa bennünk a nagy Széchenyi 
által fölébresztett  önbizalmat, hogy megingatha-
tatlanná tegye bennünk a hitelt a magyar faj  ál-
lamfentartó  képességében. K/.ért, kell, hogy vár-
megyék és városok, testületek és egyesületek, 
intézetek és magánosok, mind apostolai legyenek 
a kiállítás ügyének. 

Az ezredéves kiállítás munkálatai a központ-
ban annyira előrehaladtak, hogy már is némi meg 
nyugvással nézhetünk az ezredévi ünnepségek köz-
pontjául tervezett eme, valóban ritka érdekű nem-
zeti tárlat elé. Most már a társadalmon a sor, 
hogy a kiállítás ügyét egész lélekkel fölkarolja. 
Az egyeseken a sor, a kiket közvetlenül is kell 
hogy érdekeljen a uagy nemzeti verseny, melyben 
a termelés minden mezején a legjelesebbeknek kell 
kflzdeniök  az elsőség, vagy legalább az elismerés 
pálmájáért. Most már elérkezett az ideje annak, 
hogy mindenki számot vessen magával, hogy ere-
jéhez mérten, de mindenesetre a nagy nemzeti 
Ogyhez méltóan részt vehet-e a kiállításon vagy nem ? 

Azzal, előre is, mindenkinek tisztában kell 
lennie, hogy az ezredéves kiállításon, mely eme 
jellegénél fogva  az előhaladottabb nyugoti nem-
zetek figyelmét  fokozott  mértékben magára fogja 
vonni, csak oly tárgyakkal szabad megjelenni, a 
melyek a mai kor műszaki és szépészeti követel-
ményeinek minden tekintetben megfelelnek;  a me-
lyek a nyugati nemzetek hasonló termékeivel ki-
állják a versenyt; a melyek a magyar knlturának 
és a magyar közgazdaságnak díszére válnak. E 
szempontok által vezéreltetve, a kiállításra csakis 
oly tárgyak bocsáttatnak, a melyek kiváló Ízlésről 
és szakképzettségről tanúskodnak s a melyek a min-

JHég valami Cy.-Szentmtklós* 
kosegéaziiégi v iszonyairól . 

— Nyilt leél 3Mioz. — 
Ezen b. lapok f.  i IC. számában ugyancsak 

feketére  festi  ön azt a: ördögöt, a ki községünket 
kovenczióban látja el a rémséges ujságezikkekhez 
megkívántató betegség«kel. 

Miután pedig tollá átalában érdeklődés ve-
zeti, tájékozatlanságból eredő tévedéseinek helyre-
igazítása érdemes, legalább némileg közhasznú 
dolognak látszik, de hí már valamely dolgon ja-
vitni akarunk, ugy aha valamit értenünk is kell, 
mert a fölületesség  könnyen valótlanságokba kever. 

Való igaz, hogy az elmúlt, igen kedvezőtlen 
télen községünkben vödteuy, torokgyik és difterisz 
ütötte fel  a fejét,  de e:ek — hála Istennek (még 
talán a foganatosított  Ivórendszabályoknak is) — 
el nem harapóztak s csupán a difterisz  vett három 
áldozatot. A járványoian fellépett  hasihagymáz 
(tífusz)  73 esete köziif  szintén 3-at vesztettünk 
s igy mindezen nyavalyákat valami nagy „sarezo-
lássál" uem vádolhatjuk. Annál gonoszabbul ka-
szált azouban az influenza,  a mely az amúgy is 
gyengék (öregek,  tüdöletegek stb.) soraiba âdii/n j 
bevágott, de bát mit tehessen ez ellen tenni ?! A 
tífusz  ellen való védekezés főként  a talaj tisztán 
tartásában áll (rendkívül nehéz feladat),  de már a 
mindenkit mindenütt megtaláló influenza  veszedel-
meinek kikerülésére nézve embertársunknak leg-
feljebb  azt tanácsolhatnék, hogy óvakodjék a hek-
tikától s a túlságos negöregedéstől. 

Áll — mondom — hogy a tél rossz volt s a 
tífusz  megint haza nézett. Ez pedig, eddigi isme-
reteink szerint, a szennyes talajban tanyáz ; Szent-
miklóson meg ön szerint az a baj, hogy az udva-
rok tele vannak rakva épületekkel; a trágyáié 
szerte folyik;  a trágya és ürülékgödröket luxus-
nak tartják; az ivóviz rosz, mert a kutakban 
talajvíz lévén, ez ihatatlan, a Békény folyóba  pe-
dig a községnek majdnem minden szennye belekerül. 

Hiz" az látnivaló, hogy egy egy udvaron igen 
sokan laknak, mert ez a mi népünk elég vigyázatlan 
volt igy elszaporodni. Értesse meg ön az apró-
sággal, hogy a világra jövetelt ezentúl jobban meg 
kell fontolni. 

Trágya- és ürülőgödrök kellenének még ön-
nek. No ezek itt akkorák, hogy az már csakugyan 
luxus, de önnek még nagyobbak kellenek, hogy a 
lé szét ne folyjon.  Nos, akkor a lé likacsos kavics-
talajunkba ivódik, megmérgezve lakásunk levegőjét 
és kntjainkat. Hiszen akkor sokkal jobbak a régi, 
gödör nélkül való, hátul nyitott árnyékszékek (az 
ősi serénykocza-rendszer), sőt még a fűben  hall-
gató halmocskák is inkább pirulhatnak az eszté-
tikus, mint a higiénikus előtt, mert bármily sors 
érje ezeket, soha távolról sem lebetnek az em-
berre nézve olyan veszedelmesek, mint. az egysze-
rűen földbe  vájt, gyilkos gödrök, a melyek miatt 
— a mint azt egy hírneves angol mérnök mon-
dotta volt — ha egy (ilyen hazai fajta)  város a 
föld  színéről eltörlödnék, soha senki többé arra a 
helyre másikat nem épitene. 

Azért egyátalán nem mondotn, hogy a szóban 
levő higéniai kérdéseknek a fenn  emiitett ősi 
modorú megoldását valami eszményein jónak tar-
tom, hiszen jól tudjuk, hogy a talajt a folytonos 
szennyezéstől csak a jó csatornázás és a jó utcza-
burkolat óvja meg s igaza van, ha egészséges és 
bősége.s tiszta vizet csak egy létesítendő vizveze-

*) A kiilliUU tervezete és az erre vonatkozó szabálv-
zat lapnnk kivetkező számaiban közöltetni fog. 

Szerk. 

téktől vár, de az ezekhez szükséges milliócska 
eléteremtéséhez való, saját külön Wekerlénk még 
sehol sincs. A meglevő viszonyok között lehetséges 
javítások kivitelére azonban — a mint ezt ön is 
tudja — elismerésre méltó tevékenységet fejt  ki, 
a melyből röviden a következőket, mint ezzel az 
alkalommal leginkább érdeklőket emelhetném ki: 

Felügyel, hogy a trágya és szemét az udva-
rokról gyakran, vendéglők és kocsmáknál legalább 
hetenként kihordassék és hogy minden ndvaroo 
árnyékszék, vagy legalább ürülő gödör készíttessék 
s azok nyilvános helyeknél gyakran takaríttassa-
nak és fertőüenitte.ssenek. 

Az utczák és terek kellőképpen söpörtetnek, 
tisztittatnak és meglehetősen kavicsoztatnak. A 
felhalmozódó  sarat összegyűjtik és elhordják. 

A Békény folyó  tisztántartására rendeletet 
dolgozott ki, a mely szerint azt bizonyos nappali 
órákban tisztálkodásra használni, ezeken kivül 
pedig abból tiszta vizet meritni lehessen. A folyó 
minden egyéb szennyezése (árnyékszékekkel stb.) 
szigorúan tiltva van. A szabályrendelet betartá-
sának ellenőrzésére a folyó  mentét koronként 
rendőrileg bejárják. 

A rossz vizű nyilvános kutakat évek óta el-
zárták. 

Állandó járvány-kórházat tart, a melybe .a 
ragályozó betegségeknek miudjárt első esetei be-
szállittatnak. Igy sikerült a tél folytán  hét izben 
belopózkodott torok difiéi  ia elharapózását megaka-
dályozni és több tífusz-beteget,  a kiknek viszonyai 
kedvezőtlenebbek voltak, czélszerQ ápolásban ré-
szesitni. 

Az ujabb építkezéseknél meg épen nem le-
hetne népünknek (mint egyébiránt sok más dolog-
ban) közönyt és tudatlanságot szemére vetni, mert 
a községünkben az utóbbi években székely gaz-
dáktól épített világos, barátságos és k i v é t e l 
n é l k i i l a l a p o s a n s z e l l ő z h e t ő házak az 
ilyen építkezéseknek valóban mintájául szolgál-
hatnak s igen sok kézműves és gazdaember vága-
tott házára szelelő ablakokat. 

Nem szándékom itt a közegészségügy száz-
féle  ágára kiterjeszkedni, csak reámutaték, hogy 
az elfogulatlan  szem ezen a téren is láthat jó 
igyekezetet és valami haladást. 

Távol legyen azonban tőlem a szépítgetés. 
Hiszen igaza van önnek, hogy egy-egy félre  eső 
utczában sár van, de sártenger nincs. Istállóból, 
gödörből kiszivárog bizony, kivált esős időben a 
trágyáié. No, de azt nem is lehet kívánni, bogy a 
kis gazda ezeket, aszfalttal,  vagy czementtel be-
tonozza. Aztán hó olvadáskor, vagy esőben a Bé-
kénybe foly  biz' egy csomó utczai szenny, de ez 
már a víznek attól a megrögzött szokásától van, 
hogy mindig lejtőre foly.  Egyes területeken a talaj 
szennyezettsége nagy fokú,  de ez míuden huza-
mosabb idő óta lakott, jó csatornázás és burkolás 
nélkül való helyen igy van s ezen a miénknél sok-
kal hatalmasabb községek sem tudnak egykönnyen 
segitni. Az is igaz, hogy ha a télen át igen tiszta 
folyóvíz  valami korai olvadás által megzavaroso-
dik, akkor jó ivóvíznek szűkében vagyunk, mert 
lyenkor a tiszta, használható kutak közül alig 
egy-kettőnek van vize s ezeken kivül csak pár 
csorgóból kaphatni jó ivóvizet. No, de ha az ember 
ezekből hozatni restéi, bát ihatik bőven íelséges 
borszékit, literét 5 kron. Az év többi szakaiban 
több szennyezéstől távol eső, talajvízre ásott kot 
is ad jó ivóvi/.et, mert a talajvíz is lehet jó 

Népünk azonban nyáron is legszívesebben 
iszsza a folyó  vizét, a mely — ha csak nagyon el 
nem apad — elég tiszta is s kórcsirákat nem hord 
veszélyes mennyiségben, a mit ugy értünk, hogy 
lehetnek biz' abbau olyanok is, de azok a gyors 
folyású,  temérdek vízben annyira el vann ik oszolva 
hogy az embernek meg nem árthatnak. Világosan 
láthattuk ezt pl. az 1887-iki nagy tifusz-járványnál 
is, a mikor községünk legrégebben lakott s igy 
legszennyesebb talajú felső  tízeseiben 200-nál többen 
betegültek meg, a nélkül, hogy a járvány 3 hónap 
tartama alatt, a folyó  alsó folyásán  fekvő  tízesekre 
terjedett volna. Szóval: egy egy kora tavaszon 
lehet a jó víz szük, de ez községünkben egészen 
soha sem hiányzik. 

Ezekhez képest, ha egy kicsit m é g .mélyeb-
ben tekintünk a község közegészségügyi viszo-
nyaiba" észre is vehetjük, hogy állapotunk nem is 
olyan siralmas. Pillantanak csak az utolsó öt ér 
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bizottság hatásköre csak belső ügyviteli dol-
gaira terjed ki, jelen ügyben a kórház ne-
vében felebbezni  csak a vármegye törvény-
hatóságának, illetve a törvényhatóság kép-
viselőjének lett volna joga". Ugyan-ugyan, 
ha mint felen  esetben is, a gazdasági egy-
letnek elnöke és a törvényhatóság törvényes 
képviselője és az építési engedély kérésében 
ü-od ioku hatóság Bzemélyesitője mind egy 
ugyanazon személy, t. i. az alispán, a kór-
házat képviselő bizottság a közvetlen szom-
szédságában tervezett építkezésre nézve ki-
adott engedély ellen ne élhetne felebbezés-
sel azon üríigy alatt, hogy ezen felebbezés 
.belső ügyviteli dolgaidnak határán kivül 
esik ? Gyenge ürügy és nem számba vehető 
indok. 

A felebbezés  elutasításának harmadik 
indoka az, hogy „a megyei főorvosnak  e 
kérdésben bevett véleménye szerint a kér-
déses istállónak a tervrajzon feltüntetett 
helyre leendő építését közegészségügyi szem-
pontok uem akadályozzák". Ugyan-ugyan, 
ha mint jelen esetben is, a közvélemény az 
építésnek teljesen ellene van, elégséges egy 
ilyen immel-ámmal magát kifejező  vélemény, 
s vájjon a közegészségügyi felügyelőnek  vé-
leménye netn lett volna-e kikérendő ? Kár 
a megyei főorvos  véleményére egyedül oly 
nagyon támaszkodni, mert az imént emii-
tett felügyelő  véleménye alapján, meg lehet, 
]e kell bontani a költséges istállót. 

A felebbezés  elutasításának negyedik 
és utolsó indoka az, hogy „Csik-Szereda 
nem ipari, hanem mezőgazdasági város lé-
vén, a felebbezésben  az épités ellen felho-
zott érvek figyelembe  veendők nem voltak". 
Ugyan, ugyan, hát ipar- cs mezőgazdasági 
város minőség létezik és létezik-e különösen 
akkor, a midőn arra kellene törekedni, hogy 
a város emelkedjék, nem hogy bikatelepek 
istállói által elrondittnssék ? Indok, mely 
arra mutat, hogy nincs érzék a szépészet 
iránt. 

Na de ennyi elég is. Elmondottuk vé-
leményünket. ítéljen a nagy közönség. 

I>r.  Fitteskor  Béla. 

dennapi élet szükségleteit képezik. Egyáltalában 
kizáratnak a kiállításról «nemzeti szintt csizmák, 
a hajból készitett kulacso és más hasonló Ízlés-
telenségek. 

Ellenben kívánatos, ogy mindazok a kivá-
lóbb ipari tárgyak, a melek vagy az utolsó évek-
ben mindennapi szükségbe készíttettek, vagy ily 
czélra csak most rendeltének meg s a melyek 
vagy gondról és müizlésrt tanúskodnak, a kiállí-
tásra bejelentessenek. 

A marosvásárhelyi kerületi bizottság most 
küldi szét a bejelentő ivset az egyesek czimére. 
Ez alkalomból szükségesek tartjuk a közönség 
8 különösen az iparos kfök  figyelmét  fölhívni  a 
bejelentő ivek kitöltésérc nézve útmutatással szol-
gáló következő szabályztokra.*) 

Az ezredéves kiállít HM. 
A magyar birodalom ezer éves fennállásának 

emlék-ünnepére tervezett országos kiállítás a ma-
gyar nemzet egész múltjának, jelenének és jövő-
jének — ngy szólván — becsületbeli ügyét képezi. 
Ennek a' kiállításnak csak rendkívül fényesen  sza-
bad sikerülnie. E fényes  siker van hivatva arra, 
hogy megszilárdítsa bennünk a nagy Széchenyi 
által fölébresztett  önbizalmat, hogy megingatha-
tatlanná tegye (tennünk a hitelt a magyar faj  ál-
lamfentartó  képességében. K/.ért. kell, bogy vár-
megyék és városok, testület,pk és egyesületek, 
intézetek és magánosok, mind apostolai legyenek 
a kiállítás ügyének. 

Az ezredéves kiállítás munkálatai a központ-
ban annyira előrehaladtak, hogy már is némi meg-
nyugvással nézhetünk az ezredévi ünnepségek köz-
pontjául tervezett eme, valóban ritka érdekű nem-
zeti tárlat elé. Most már a társadalmon a sor, 
hogy a kiállítás ügyét egész lélekkel fölkarolja. 
Az egyeseken a sor, a kiket közvetlenül is kell 
hogy érdekeljen a uagy nemzeti verseny, melyben 
a termelés minden mezején a legjelesebbeknek kell 
kflzdeniök  az elsőség, vagy legalább az elismerés 
pálmájáért. Most már elérkezett az ideje annak, 
hogy mindenki számot vessen magával, hogy ere-
jéhez inérteu, de mindenesetre a nagy nemzeti 
flgyhez  méltóan részt vehet-e a kiállításon vagy nem ? 

Azzal, előre is, mindenkinek tisztában kell 
lennie, hogy az ezredéves kiállításon, mely eme 
jellegénél fogva  az előhaladó!tabb nyugoti nem-
zetek figyelmét  fokozott  mértékben magára fogja 
vonni, csak oly tárgyakkal szabad megjelenni, a 
melyek a mai kor műszaki és szépészeti követel-
ményeinek minden tekintetben megfelelnek;  a me-
lyek a nyngati nemzetek hasonló termékeivel ki-
állják a versenyt; a melyek a magyar kulturának 
és a magyar közgazdaságnak díszére válnak. IC 
szempontok által vezéreltetve, a kiállításra csakis 
oly tárgyak bocsáttatnak, a melyek kiváló Ízlésről 
és szakképzettségről tanúskodnak s a melyek a min-

Stég valami Cy.-SzentmiklÓM 
kőzeigéNztiégi viszonyairól . 

— Nyilt leél 35-lioz. — 
Ezen b. lapok f.  i 1G. számában ugyancsak 

feketére  festi  ön azt a; ördögöt, a ki községünket 
kovenczióban látja el a rémséges ujságezikkekhez 
megkívántató betegség«kel. 

Miután pedig tollát átalában érdeklődés ve-
zeti, tájékozatlanságból eredő tévedéseinek helyre-
igazítása érdemes, legalább némileg közhasznú 
dolognak látszik, de bí  már valamely dolgon ja-
vitni akarunk, ugy altot valamit értenünk is kell, 
mert a fölületesség  könnyen valótlanságokba kever. 

Való igaz, bogy az elmúlt, igen kedvezőtlen 
télen községünkben vötlieny, torokgyik és difterisz 
ütötte fel  a fejét,  de e;ek — hála Istennek (még 
talán a foganatosított  dvórendszabályoknak is) — 
el nem harapóztak s caipán a difterisz  vett három 
áldozatot. A járványoian fellépett  hasihagymáz 
(tífusz)  73  esete közül szintén 3-at vesztettünk 
s igy mindezen nyavalyákat valami nagy „sarezo-
lássál" uem vádolhatjuk. Annál gonoszabbul ka-
szált azouban az íntlueiza, a mely az amúgy is 
gyengék (öregek, tüdőbetegek stb.) soraiba ádáz;i 
bevágott, de hát mit iehessen ez ellen tenni ?! A 
tiíusz elleu való védekezés főként  a talaj tisztán 
tartásában áll (rendkívül nehéz feladat),  de már a 
mindenkit miudenütt megtaláló influenza  veszedel-
meinek kikerülésére nézve embertársunknak leg-
feljebb  azt tanácsolhatnék, hogy óvakodjék a hek-
tikától s a túlságos negöregedésfől. 

Áll — mondom — hogy a tél rossz volt s a 
tífusz  megint haza nézett. Ez pedig, eddigi isme-
reteink szerint, a szennyes talajban tanyáz ; Szent-
miklósou meg ön szerint az a baj, hogy az udva-
rok tele vannak rakva épületekkel; a trágyáié 
szerte folyik;  a trágya és ürülékgödröket luxus-
nak tartják: az ivóviz rosz, mert a kutakban 
talajvíz lévén, ez ihatatlan, a Békény folyóba  pe-
dig a községnek majdnem minden szennye belekerül. 

Biz" az látnivaló, hogy egy egy udvaron igen 
sokan laknak, mert ez a mi népünk elég vigyázatlan 
volt igy elszaporodni. Értesse meg ön az apró-
sággal, hogy a világra jövetelt ezentúl jobban meg 
kell fontolni. 

Trágya- és ürülőgödrök kellenének még ön-
nek. No ezek itt akkorák, hogy az már csakugyan 
luxus, de önnek még nagyobbak kellenek, bogy a 
lé szét ne folyjon.  Nos, akkor a lé likacsos kavics-
talajunkba ivódik, megmérgezve lakásunk levegőjét 
és kutjainkat. Hiszen akkor sokkal jobbak a régi, 
gödör nélkül való, hátul nyitott árnyékszékek (az 
ősi serénykocza-rendszer), sőt még a fűben  hall-
gató balmocskák is inkább pirulhatnak az eszté-
tikus, mint a higiénikus előtt, mert bármily sors 
érje ezeket, soha távolról sem lehetnek az em-
berre nézve olyan veszedelmesek, mint az egysze-
rűen földbe  vájt, gyilkos gödrök, a melyek miatt 
— a mint azt egy hírneves angol mérnök mon-
dotta volt — ha egy (ilyen hazai fajta)  város a 
föld  színéről eltörlödnék, soha senki többé arra a 
helyre másikat nem építene. 

Azért egyátalán nem mondom, hogy a szóban 
levő higéniai kérdéseknek a fenn  emiitett ősi 
modorú megoldását valami eszményein jónak tar-
tom, hiszen jól tudjuk, hogy a talajt a folytonos 
szennyezéstől csak a jó csatornázás és a jó utcza-
hnrkolat óvja meg s igaza van, ha egészséges és 
bőséges tiszta vizet csak egy létesítendő vizveze-

*) A kiállítás tervezete és az erre vonatkozó szabály-
zat lapnnk kővetkező számaiban közöltetni fog. 

Szerk. 

téktől vár, de az ezekhez szükséges milliócska 
eléteremtéséhez való, saját külön Wekerlénk még 
sehol sincs. A meglevő viszonyok között lehetséges 
javítások kivitelére azonban — a mint ezt ön is 
tudja — elismerésre méltó tevékenységet fejt  ki, 
a melyből röviden a következőket, mint ezzel az 
alkalommal leginkább érdeklőket emelhetném ki: 

Felügyel, hogy a trágya és szemét az udva-
rokról gyakran, vendéglők és kocsmáknál legalább 
hetenként kibordassék és hogy minden ndvaron 
árnyékszék, vagy legalább ürülő gödör készíttessék 
s azok nyilvános helyeknél gyakran takaríttassa-
nak és fertőtlenittessenek. 

Az utczák és terek kellőképpen söpörtetnek, 
tisztittatnak és meglehetősen kavicsoztatnak. A 
felhalmozódó  sarat összegyűjtik és elhordják. 

A Békény folyó  tisztántartására rendeletet 
dolgozott ki, a mely szerint azt bizonyos nappali 
órákban tisztálkodásra használni, ezeken kivfll 
pedig abból tiszta vizet meritni lehessen. A folyó 
minden egyéb szennyezése (árnyékszékekkel stb.) 
szigorúan tiltva van. A szabályrendelet betartá-
sának ellenőrzésére a folyó  mentét koronként 
rendőrileg bejárják. 

A rossz vizű nyilvános kutakat évek óta el-
zárták. 

Állandó járvány-kórházat tart, a melybe .a 
ragályozó betegségeknek mindjárt első esetei be-
szálliltatnak. Igy sikerült a tél folytán  hét izben 
belopózkodott torok difteria  elharapózását megaka-
dályozni és több tífusz-beteget.,  a kiknek viszonyai 
kedvezőtlenebbek voltak, czélszerű ápolásban ré-
szesitni. 

Az ujabb építkezéseknél meg épen nem le-
hetne népünknek (mint egyébiráut sok más dolog-
ban) közönyt és tudatlanságot szemére vetni, mert 
a községünkben az utóbbi években székely gaz-
dáktól épített világos, barátságos és k i v é t e l 
n é l k ü l a l a p o s a n s z e l l ő z h e t ő házak az 
ily t-n építkezéseknek valóban mintájául szolgál-
hatnak s igen sok kézműves és gazdaember vága-
tott házára szelelő ablakokat. 

Nem szándékom itt a közegészségügy száz-
féle  ágára kiterjeszkedni, csak reámutaték, hogy 
az elfogulatlan  szent ezen a téren is láthat jó 
igyekezetet és valami haladást. 

Távol legyen azonban tőlem a szépítgetés. 
Hiszen igaza van önnek, hogy egy-egy félre  esd 
Utczában sár van, de sártenger nincs. Istállóból, 
gödörből kiszivárog bizony, kivált esős időben a 
trágyáié. No, de azt nem is lehet kívánni, hogy a 
kis gazda ezeket aszfalttal,  vagy c/.ementtel be-
tonozza. Aztán hó olvadáskor, vagy esőben a Bé-
kénybe foly  bíz" egy csomó utczai szenny, de es 
már a viznek attól a megrögzött szokásától van, 
hogy mindig lejtőre foly.  Egyes területeken a talaj 
szennyezettsége nagy fokú,  de ez miuden huza-
mosabb idő óta lakott, jó csatornázás és burkolás 
nélkül való helyen igy van s ezen a miénknél sok-
kal hatalmasabb községek sem tuduak egykönnyen 
segitui. Az is igaz, hogy ha a télen át igen tiszta 
folyóvíz  valami korai olvadás által megzavaroso-
dik, akkor jó ivóvíznek szűkében vagyunk, mert 
lyenkor a tiszta, használható kutak közül alig 
egy-kettőnek van vize s ezeken kivül csak pár 
csorgóból kaphatni jó ivóvizet. No, de ha az ember 
ezekből hozatni restel, hát ihatik bőven felséges 
borszékit, literét 5 kron. Az év többi szakaiban 
több szennyezéstől távol eső, talajvízre ásott knt 
is ad jó ivóvizet, mert a talajvíz is lehet jó 1 

Népünk azonban nyáron is legszívesebben 
iszsza a folyó  vizét, a mely — ha csak nagyon el 
nem apad — elég tiszta is s kórcsirákat nem horA 
veszélyes mennyiségben, a mit ugy értünk, hogy 
lehetnek biz' abban olyanok is, de azok a gyom 
folyású,  temérdek vizben annyira el vann ik oszolva 
hogy az embernek meg nem árthatnak. Világosan 
láthattuk ezt pl. az 1887-iki nagy tífusz-járványnál 
is, a mikor községünk legrégebben lakott s igy 
legszennyesebb talajú felső  tízeseiben 200-nál többen 
betegültek meg, a nélkül, hogy a járvány 3 hónap 
tartama alatt a folyó  alsó folyásán  fekvő  tízesekre 
terjedett volna. Szóval: egy egy kora tavaszon 
lehet a jő viz szflk,  de ez községünkben egészen 
soha sem hiányzik. 

Ezekhez képest, ha egy kicsit m é g .mélyeb-
ben tekintünk a község közegészségügyi viszo-
nyaiba" észre is vehetjük, hogy állapotunk nem is 
olyan siralmas. Pillantsunk csak az utolsó öt év 
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bizottság hatásköre csak belső Ügyviteli dol-
gaira terjed ki, jelen ügyben a kórház ne-
vében felebbezni  csak a vármegye törvény 
hatóságának, illetve a törvényhatóság kép-
viselőjének lett volna joga4'. Ugyan-ugyan, 
ha mint jelen esetben is, a gazdasági egy-
letnek elnöke és a törvényhatóság törvényes 
képviselője és az épitési engedély kérésében 
II-od íoku hatóság személyesitője mind egy 
ugyanazon személy, t. i. az alispán, a kór-
házat képviselő bizottság a közvetlen szom-
szédságában tervezett építkezésre nézve ki-
adott engedély ellen ne élhetne felebbezéö-
sel azon ürügy alatt, hogy ezen felebbezés 
.belső ügyviteli dolgaiu-nak határán kivül 
esik ? Gyenge ürilgy és nem számba vehető 
indok. 

A felebbezés  elutasításának harmadik 
indoka az, hogy „a megyei főorvosnak  e 
kérdésben bevett véleménye szerint a kér-
déses istállónak a tervrajzon feltüntetett 
helyre leendő épitését közegészségügyi szem-
pontok nem akadályozzák". Ugyan-ugyan, 
ha mint jelen esetben is, a közvélemény az 
építésnek teljesen ellene van, elégséges egy 
ilyen ímmel-ámmal magát kifejező  vélemény, 
s vájjon a közegészségügyi felügyelőnek  vé-
leménye nem lett volna-e kikérendő ? Kár 
a megyei főorvos  véleményére egyedül oly 
nagyon támaszkodni, mert az imént emlí-
tett felügyelő  véleménye alapján, meg lehet, 
le kell bontani a költséges istállót. 

A felebbezés  elutasításának negyedik 
és utolsó iudoka az, hogy „Csik-Szereda 
nem ipari, hanem mezőgazdasági város lé-
vén, a felebbezésben  az épités ellen felho-
zott érvek figyelembe  veendők nem voltak". 
Ugyan, ugyan, hát ipar- és mezőgazdasági 
város minőség létezik és létezik-c különösen 
akkor, a midőn arra kellene törekedni, hogy 
n város emelkedjék, nem hogy bikatelepek 
istállói által elrondittnssék ? Indok, mely 
arra mutat, hogy nincs érzék a szépészet 
iránt. 

Na de ennyi elég is. Elmondottuk vé-
leményünket. ítéljen a nagy közönség. 

I)r.  Borskor  Béla. 

denoapi «let szűkségleteítképezik. Egyáltalában 
kizáratnak a kiállításról inemzeti színű csizmák, 
a hajból készített kulacsa és más hasonló Ízlés-
telenségek. 

Ellenben kívánatos, ogy mindazok a kivá-
lóbb ipari tárgyak, a melek vagy az ntolsó évek-
ben mindennapi szflkséglre  készíttettek, vagy ily 
czélra csak most rendeltének meg s a melyek 
vagy gondról és műizlésrf  tanúskodnak, a kiállí-
tásra bejelentessenek. 

A marosvásárhelyi kerületi bizottság most 
küldi szét a bejelentő iveet az egyesek czimére. 
Ez alkalomból szükségesek tartjuk a közönség 
s különösen az iparos kíök figyelmét  fölhívni  a 
bejelentő ivek kitöltésére nézve útmutatással szol-
gáló következő szabályztokra.*) 

Az e z r e d é v e » k i á l l i t á * . 
A magyar birodalom ezer éves fennállásának 

emlék-ünnepére tervezett országos kiállítás a ma-
gyar nemzet egész múltjának, jelenének és jövő-
jének — ngy szólván — becsületbeli ii?yét képezi. 
Ennek a- kiállításnak csak rendkívül fényesen  sza-
bad sikerülnie. E fényes  siker van hivatva arra, 
hogy megszilárdítsa bennünk a nagy Széchenyi 
által fölébresztett  önbizalmat, hogy uiegingatha-
tatlanná tegye bennünk a hitelt a magyar faj  ál-
lamfentartő  képességében. Ezért kell, lio^y vár-
megyék és városok, testületek és egyesületek, 
intézetek és magánosok, mind apostolai legyenek 
a kiállítás ügyének. 

Az ezredéves kiállítás mnnkálatai a központ-
ban annyira előrehaladtak, hogy már is némi meg 
nyugvással nézhetünk az ezredévi ünnepségek köz-
pontjául tervezett eme, valóban ritka érdekű nem-
zeti tárlat elé. Most már a társadalmon a sor, 
hogy a kiállítás ügyét egész lélekkel fölkarolja. 
Az egyeseken a sor, a kiket közvetlenül is kell 
hogy érdekeljen a nagy nemzeti verseny, melyben 
a termelés minden mezején a legjelesebbeknek kell 
küzdeniök az elsőség, vagy legalább az elismerés 
pálmájáért. Most már elérkezett az ideje annak, 
hogy mindenki számot vessen magával, hogy ere-
jéhez mérten, de mindenesetre a nagy nemzeti 
ügyhez méltóan részt vehet-e a kiállításon vagy nem ? 

Azzal, előre is, mindenkinek tisztában kell 
lennie, hogy az ezredéves kiállításon, mely eme 
jellegénél fogva  az elöhaladottabb nyugoti nem-
zetek figyelmét  fokozott  mértékben magára fogja 
vonni, csak oly tárgyakkal szabad megjelenni, a 
melyek a mai kor műszaki és szépészeti követel-
ményeinek minden tekintetben megfelelnek  ; a me-
lyek a nyugati nemzetek hasonló termékeivel ki-
állják a versenyt; a melyek a magyar kultúrának 
és a magyar közgazdaságnak díszére válnak. E 
szempontok álul vezéreltetve, a kiállításra csakis 
oly tárgyak bocsáttatnak, a melyek kiváló ízlésről 
és szakképzettségről tanúskodnak s a melyek a min-

SKéfg  Talani i C y . - S z e n t n i k l ó s 
közegéNzségl v i s z o n y a i r ó l , 

— Nyilt left  S-lioz. — 
Ezen b. lapok f.  i 16. számában ugyancsak 

feketére  festi  ön azt a; ördögöt, a ki községünket 
kovenczióban látja el a rémséges ujságezikkekhez 
megkívántató betegség«kel. 

Mintán pedig tolli átalában érdeklődés ve-
zeti, tájékozatlanságból eredő tévedéseinek helyre-
igazítása érdemes, legalább némileg közhasznú 
dolognak látszik, de bs már valamely dolgon ja-
vitni akarunk, ugy aho: valamit értenünk is kell, 
mert a felületesség  könnyen valótlanságokba kever. 

Való igaz, hogy a* elmúlt, igen kedvezőtlen 
télen községünkben vödieuy, torokgyik és difterisz 
ütötte fel  a fejét,  de esek — hála Istennek (még 
talán a foganatosított  ivóreudszabályoknak is) — 
el nem harapóztak s csupán a difterisz  vett három 
áldozatot. A járványoian fellépett  hasihagymáz 
(tífusz)  73 esete közül szintén 3-at vesztettünk 
s igy mindezen nyavalyákat valami nagy „sarezo-
lással" uein vádolhatjuk. Annál gonoszabbul ka-
szált azonban az influenza,  a mely az amúgy is 
gyengék (öregek, tüdőletegek stb.) soraiba ádá^.i' j 
bevágott, de kát mit lehessen ez ellen tenni ?! A 
tífusz  ellen való védekezés főként  a talaj tisztán 
tartásában áll (rendkivül uehéz feladat),  de már a 
mindenkit mindenütt megtaláló influenza  veszedel-
meinek kikerülésére nézve embertársunknak leg-
feljebb  azt tanácsolhatnék, hogy óvakodjék a hek-
tikától s a túlságos negöregedéstől. 

Áll — mondom — hogy a tél rossz volt s a 
tífusz  megint haza nézett. Ez pedig, eddigi isme-
reteink szerint, a szennyes talajban tanyáz ; Szent-
miklósou meg ön szerint az a baj, hogy az udva-
ok tele vannak rakva épületekkel; a trágyáié 

szerte folyik;  a trágya és ürülékgödröket luxus-
nak tartják: az ivóvíz rósz, mert a kutakban 
alajviz lévén, ez ihatatlan, a Békény folyóba  pe-

dig a községnek majdnem minden szennye belekerül. 
Biz' az látnivaló, hogy egy egy udvaron igen 

sokan laknak, mert HA a mi népűnk elég vigyázatlan 
volt igy elszaporodni. Krtes.se meg ön az apró-
sággal, hogy a világra jövetelt ezentúl jobban meg 
kell fontolni. 

Trágya- és ürülőgödrők kellenének még ön-
nek. No ezek itt akkorák, hogy az már csakugyan 
luxus, de önnek még nagyobbak kellenek, hogy a 
lé szét ne folyjon.  Nos, akkor a lé likacsos kavics-
talajunkba ivódik, megmérgezve lakásunk levegőjét 
és kutjainkat. Hiszen akkor sokkal jobbak & régi, 
gödör nélkül való, hátul nyitott árnyékszékek (az 
ősi serénykocza-rendszer), sőt még a fűben  hall-
gató halmocskák is inkább pirulhatnak az eszté-
tikus, mint a higiénikus előtt, mert bármily sors 
érje ezeket, soha távolról sem lehetnek az em-
berre nézve olyan veszedelmesek, mint az egysze-
rűen földbe  vájt, gyilkos gödrök, a melyek miatt 
— a mint azt egy hírneves angol mérnök mon-
dotta volt — ha egy (ilyen hazai fajta)  város a 
föld  színéről eltörlődnék, soha senki többé arra a 
helyre másikat nem építene. 

Azért egyátalán nem mondom, hogy a szóban 
levő higéniai kérdéseknek a fenn  emiitett ősi 
modorú megoldását valami eszményein jónak tar-
tom, hiszen jól tudjuk, hogy a talajt a folytonos 
szennyezéstől csak a jó csatornázás és a jó utcza-
hurkolat óvja meg s igaza van, ha egészséges és 
bőséges tiszta vizet csak egy létesítendő vizveze-

*) A kiállítás torvrzetc cs az orré vonatkozó szabály-
zat lapnnk következő szántaiban közöltetni fog. 

Szerk. 

téktől vár, de az ezekhez szükséges milliócska 
eléteremtéséhez való, saját külön Wakerlénk még 
sehol sincs. A meglevő viszonyok között lehetséges 
javítások kivitelére azonban — a mint ezt ön is 
tndja — elismerésre méltó tevékenységet fejt  ki, 
a melyből röviden a következőket, mint ezzel az 
alkalommal leginkább érdeklőket emelhetném ki: 

Felügyel, hogy a trágya és szemét az udva-
rokról gyakran, vendéglők éa kocsmáknál legalább 
hetenként kihordassék és hogy minden advaron 
árnyékszék, vagy legalább ür&lö gödör készíttessék 
s azok nyilvános helyeknél gyakran takaríttassa-
nak és fertőtlenittessenek. 

Az ntezák és terek kellőképpen söpörtetnek, 
tisztittatnak és meglehetősen kavicsoztatnak. A 
felhalmozódó  sarat összegyűjtik és elhordják. 

A Békény folyó  tisztántartására rendeletet 
dolgozott ki, a mely szerint azt bizonyos nappali 
órákban tisztálkodásra használni, ezeken kivfll 
pedig abból tiszta vizet meritni lehessen. A folyó 
minden egyéb szennyezése (árnyékszékekkel stb.) 
szigorúan tiltva van. A szabályrendelet betartá-
sának ellenőrzésére a folyó  mentét koronként 
rendőrileg bejárják. 

A rossz vizű nyilvános kntakat évek óta el-
zárták. 

Állandó járvány-kórházat tart, a melybe a 
ragályozó betegségeknek mindjárt első esetei be-
szállittatnak. Így sikerült a tél folytán  hét izben 
belopózkodott torok difiét  ia elharapózását megaka-
dályozni és több tifnsz-beteget,  a kiknek viszonyai 
kedvezőtlenebbek voltak, czélszerü ápolásban ré-
szesitni. 

Az ujabb építkezéseknél meg épen nem le-
hetne népünknek (mint egyébiránt sok más dolog-
ban) közönyt és tudatlanságot szemére vetni, mert 
a községünkben az utóbbi években székely gaz-
dáktól épített világos, barátságos és k i v é t e l 
n é l k ü l a l a p o s a n s z e l l ő z h e t ő házak az 
il.\eii építkezéseknek valóban mintájául szolgál-
hatnak s igen sok kézműves és gazdaember vága-
tott házára szelelő ablakokat. 

Nem szándékom itt a közegészségügy száz-
féle  ágára kiterjeszkedni, csak reámutaték, hogy 
az elfogulatlan  szem ezen a téren is láthat jó 
igyekezetet és valami haladást. 

Távol legyen azonban tőlem a szépítgetés. 
Hiszen igaza van önnek, hogy egy-egy félre  eső 
utczában sár van, de sártenger nincs. Istállóból, 
gödörből kiszivárog bizony, kivált esős időben a 
trágyáié. No, de azt nem is lehet kívánni, hogy a 
kis gazda ezeket aszfalttal,  vagy e/.ementtel be-
tonozza. Aztán hó olvadáskor, vagy esőben a Bé-
kénybe foly  biz' egy csomó utczai szenny, de ez 
már a víznek attól a megrögzött szokásától van, 
hogy mindig lejtőre foly.  Egyes területeken a talaj 
szennyezettsége nagy fokú,  de ez minden huza-
mosabb idő óta lakott, jó csatornázás és burkolás 
nélkül való helyen igy van s ezen a miénknél sok-
kal hatalmasabb községek sem tuduak egykönnyen 
segitni. Az is igaz, hogy ha a télen át igen tiszta 
folyóviz  valami korai olvadás álul megzavaroso-
dik, akkor jó ivóviznek szűkében vagyunk, mert 
lyenkor a tiszta, használható kutak közfii  alig 
egy-kettőnek van vize s ezeken kivül csak pár 
csorgóból kaphatni jó ivóvizet. No, de ha az ember 
ezekből hozatni restel, hát ihatik bőven lelséges 
borszékit, literét 5 kron. Az év többi szakaiban 
több szennyezéstől távol eső, talajvízre ásott kut 
is ad jó ivóvi/.et, mert a talajvíz is lehet jó! 

Népünk azonban nyáron is legszívesebben 
iszsza a folyó  vizét, a mely — ha csak nagyon el 
nem apad — elég tiszta is s kórcsirákat nem horfl 
veszélyes mennyiségben, a mit ugy értünk, hogy 
lehetnek bí».' abban olyanok is, de azok a gyors 
folyású,  temérdek vízben anuyira el vann ik oszolva 
hogy az embernek meg nem árthatnak. Világosan 
láthattuk ezt pl. az 1887-iki nagy tifusz-járványnál 
is, a mikor községünk legrégebben lakott s igy 
legszennyesebb talajú felső  t ízeseiben 200-nál többen 
betegültek meg, a nélkül, hogy a járvány 3 hónap 
tartama alatt, a folyó  alsó folyásán  fekvő  tízesekre 
terjedett volna. Szóval: egy egy kora tavaszon 
lehet a jó víz szűk, de ez községünkben egészen 
soha sem hiányzik. 

Ezekhez képest, ha egy kicsit m é g .mélyeb-
ben tekintünk a község közegészségügyi viszo-
nyaiba" észre is vehetjük, hogy állapotunk nem is 
olyan siralmas. Pillantsunk csak az utolsó öt ér 
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népesedési mozgalmára, mint a közegészs. állapot, 
legbiztosabb mérőjére: 

Év*) 
Született Meghalt 

Szaporodás Év*) nzÁm lakos- szám lakos- Szaporodás 
szerint ság0/. szerint ság»/. 

1889. 230 4-2»/„ 134 2-40/. ' 'ti'lv  vagyis ezerre 1H 
1890. 211 3-8'U 122 2-2»/0 l-6»/0 == ezerre Itt. 
1891. 244 4 0°/o 145 2-3»/„ l'7°/0 ezerre 17. 

1892. 224 3-7 •/ . 189 3-0<7. 0-7°/„ ezerre 7. 

1893. 228 3'7*/® 125 2-0«/« 1.7 •/, -- ezerre 17. 

Ezeken a számokon*) észrevehet ön bizonyos 
megütközést a felett,  hogy ők az ön által dicsőített 
angol noinernsokhoz hasonlóknak lenni vakmerős-
ködtek . . . 

Az 1889-et megelőző 9 év alatt sem lehettek 
ezen viszonyok sokkal rosszabbak, mert a népesség 
a kérdéses években az 1890-iki népszámlálás sze-
rint is 1000 után évenként kereken 10-zel sza-
porodott. 

Még csak egy pár kérdést. Ugyan, mondja 
csak, honnan tndja, mennyi a gyomorbeteg itt és 
másutt? És tegye kezét szivére (vagy még inkább 
jól táplált tagjaira) s vallja be, hogyan „korhadt" 
el az ön egészsége? Körülbelől igy hervadhat 
Kőbánya-gyöngye, a mig felviszi  vagy 8 méter-
mázsára. 

Tehát „esak vigyázni tessék, nehogy hiba 
essék", mert semmivel sem lehet valamit ngy be-
feketitni,  mint nyomdafestékkel. 

Továbbra is friss  jó egészséget kiván 
kész híve 

Dr. Fejér  Dávid, 
községi orvos. 

L E Y £ L E X É S . 
K á s z o n , ápr. 13. 

Tekintetes Szerkesztő ur! 
Az ön által szerkesztett „Csiki Lapok" idei 

ápril 11-éről 15. sz. alalt megjött vezérczikkében 
„Olábfészkelödések"  alatt azt olvasom, hogy Ká-
szonban talán rajtam kivül senki sem tud oláh 
nyelven beszélni, minek logicze az volna értelme, 
hogy én se férek  a bőrömben. 

Tekintetes szerkesztő ur! Alidon e sorokat 
Visszautasítani s azon feltételt,  bogy nyelvemnél 
lógva nem férek  a bőrömben, megczáfolni  kívá-
nom ; kijelentem, hogy én Székelyföldön  születtem, 
magyar tejet szoptam, apám, anyám magyar isko-
lába neveltetett, és hogy a sors igy hozta, hogy 
magyar hangzású nevem mellett gör. kath. lelkész 
leltem, annak én oka nem vagyok. Különben a 
hány nyelvet beszél az ember, annyi személyt kép-
visel, nem a beszéd teszi az embert hazafivá,  ha-
nem az érzelem és cselekedet. Fő elvein mindig 
az „a mely fának  árnyékába nyugszol, ne dobáld 
azt sárral, se kővel". Én már születésem és ne-
veltetésemnél fogva  székelyföldi  vagyok, a bőrük-
ben nem férő  oláhfészkelődéseket  csak fájdalommal 
veszem tudomásul, nekünk egy Istenünk, egy ha-
zánk van, tisztelje mindenki hazáját s Istenét 
ngy a mint én s nem lesz ok a panaszra, a köl-
csönös szeretet és egymás iránti bizalom termi 
még mindig a valódi boldogságot. 

Isten áldja és segélje tek. szerkesztő urat, 
ezzel maradtam őszinte szolgája: 

Sándor  István, 
gör. kath. lelkész. 

Szószerint adjuk Sándor István gör. kath. 
lelkész urnák ezen levelét; csak örvendeni tudunk 
azon, ha nevezett lelkész ur szívből magyarnak 
érzi magát és az érzelem következtében tette meg 
nyilatkozatát, megjegyezzük azonban, hogy nem-
csak szavakban, hanem tettekben is kifejezésre 
kell jutnia a tiszta magyar gondolkozásnak, mi 
bogy be fog  következni, elvárjnk a t. lelkész úrtól. 

Szerk. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
— Adakozás a madéfalvi  emlék-alap javára. 

Ujabban a következő adományokat vettük : G y er-
g y ó-D i t r ó b ó 1 a „Gyergyói első mezőgazdasági 
előleg-egylet szövetkezet" igazgatóságától, mint az 
intézet adományát 15 frtot.  — M a d é f a l v á r ó l 
S á r o s i Gergely és M i k l ó s Balázs gyüjtése-

*) A két első évben 6645, a bárom ntolsdban fii  II 
lakos nún vaa a százalék számítva. 

*) Valódiságokról az anyakönyvekben és halottvizs-
|*Uti jegyzőkönyvekben mindig meggyőződhetik. 

képen a 93-ik számn gyüöiven 2 frt  50 krt. Ezen 
összeghez járultak: Baczai István csendőrörmes-
ter és a csikmadéfalvi  resafüzér  társulat l—1 
frtot,  Opra Lajos esendői 50 krral. — C s i k-
G y i m e s b ö l V a s IstvA úrtól, mint D-meter 
Sándor útmester adományt 2 frtot.  — C s i k-
S o m l y ó r ó l N. N.-lől 2 krt. Ezen számnnkban 
ki van mutatva . . 19 frt  71 kr. 
Az eddigi gyűjtés összege 1785 frt  26 kr. 

Főösszeg 1804 frt  97 kr-
Azaz: Egyezernyolczszáziigy forint  és 97 kr. 

Fogadják a nemes szvü adakozók a szent 
ügy nevében leghálásabb kiszönetünk. 

— Tanitói gyűlés. A -.sikmegyei hiv. tanító-
testület csiki járásköre f.  éri május hó 5-én Csík-
szeredában, a gazd. felsőiépiskola  helyiségeiben 
gyűlést tart a következő tárgysorozattal: 1. Gya-
korlati tanítások. 2. Elnöki megnyitó. 3. A mnlt 
gyűlés jegyzőkönyvének t'eldvasása. 4. László Pé-
ter felolvasása.  5. Pénztárndti jelentés. 6. Indít-
ványok. A gyűlésre a tanügybarátok és érdeklődők 
szívesen láttatnak. 

— Elöljárósági gyűlés. A helybeli ipartestület 
elöljárósága f.  hó 29-én (vasárnap) délután 2 órá-
tól kezdődőleg a városház nagytermében rendes 
havi ülést tart, melyre az elöljáróság és számvizs-
gáló bizottság tagjai ezen lton is meghivatnak. 
Az Ülés tárgyai: 1. Alelnök vilaszlás. 2. Felsőbb 
rendeletek. 3. Intézkedés a kötgyiilés által elfoga-
dott pénz- és vagyonkezelési szabályzat életbelép-
tetése iránt. 4. Intézkedés a tigsági dij- és kamat-
hátrálékok behajtása iránt. 5. Indítványok. 

— Csikmegyei Füzetek. A hozzánk intézett 
számos kérdezősködésre kijelentjük, hogy a „Csik-
megyei Füzetek" a jövő hónap első felében  okvet-
lenül meg fognak  jelenni. A: eddigi késedelemnek 
oka az volt, hogy Györgyjakab Márton, a „Csik-
megyei Füzetek" kiadója, azon okból, hogy a 
l'lizetek minél csinosabb és tetszetősebb alakban 
jussanak a megrendeiők kezébe, 10-féle  uj betűt 
rendelt, ezek a mult héten megérkeztek s igy a 
füzetek  megjelenésének most már mi sem áll 
útjában. 

— Ezüst-mise. S z e n t p é t e r i János lel-
kész és tanár f.  hó 10-án Gyergyó-Szentmiklóson, 
az örmény szertartású templomban tartolta lel-
készi 25 éves jubileumának ezüst-miséjét, Botli Fe-
reuez esperes-kanonok s a kerületi papság teljes 
számának segédkezése mellett. A jubiláns kartár-
sai ez alkalommal kitüntető módon fejezték  ki 
szeretetük- és tiszteletükből eredt üdvözletüket, 
melyet az esperes-kanonok tjlmácsolt beusőségtel-
jes szép beszédben. Nagyon szép és kedves ün-
nepséggel emelték az üdvözléseket a helybeli 
leánynüvelde pol?, isk. tanulói is, kik benne egy-
szersmind a lelkiismeretes és szeretett tanárt üd-
vözölték. Az ünnepély végeztével a tisztelgők: 
kartársak és jó ismerősök ebédre gyűltek össze a 
jubiláns barátságos asztalánál, hol a benső szere-
tet lelkes felköszöntökben  ujólag többször nyil-
vánult. 

— Meghivó. A „csiki lóm. kath. tanító-egye-
sület felcsiki  fiókkörének  f.  évi május hó 9-én 
Csik-Szépvizen tartandó rendes gyűlésére a fiók-
kör t. tagjait és az érdeklődő tanügybarátokat 
tisztelettel meghívom. Tárgysorozat: 1. Délelőtt 
8 órakor szent mise hallgatás. 2. Gyakorlati ta-
nítás Puskás Tamás helybeli tanitó által. 3. El-
nöki megnyitó. 4. A mult gyűlés jegyzőkönyvének 
felolvasása  és hitelesítése. 5. Elnöki jelentések és 
előterjesztések. 6. Bizottsági jelentések. 7. Szava-
lat Xántus Elek által. 8. Indítványok. 9. A gyak. 
tanitás zártkörű bírálata. Csik-Karczfalván,  1894. 
ápril 22. F e r e n c z József,  köri elnök. 

— Eljegyzés. Dr. Filep Sándor csikszeutdo-
mokosi körorvos f.  hó 21-én tartotta eljegyzését 
Száva Blanka kisasszonynyal, Száva Lukács csik-
taploczai nagybirtokos és vállalkozó szép és ked-
ves leányával. Dr. Filep azon rövid idő alatt, a 
mióta Csikmegyében működik, méltán kiérdemelte 
a közönség szeretetét és közbecsfllését.  Őszintén 
örvendünk ezen lépésének, mert igy egygyel több 
okunk van reményleni, hogy a kitűnő társadalmi 
embert és a kiváló orvost, különösen szemorvost 
hosszasabban fogjuk  birni a megye közönségének 
és mindnyájunknak előnyére. 

— Nyilvános számidás. A Kossuth Lajos, 
Kossuth Lajosné és Kossuth Vilma koszorújára 
rendezett gyűjtés eredményéről e téren is be szá-
mol a bizottság a következőkben : összesen be-
folyt  a kibocsátott 6 gyüjtö-iven 175 frt  30 kr. 

Elküldetett Selnár virágkereskedőnek koszorúkra 
110 frt.  Kiadás a gyászünnepély költségeire 29 
frt  73 kr. Készpénz maradt 35 frt  57 kr, mely 
összeg hova fordításáról  a legközelebb összehí-
vandó gyűlés fog  határozni. Csik-Szereda, 1894. 
ápril 22. C s e d ő István, r. biz. elnök. M o I-
n á r Ákos, r. biz. tag. 

— Halálozások. Özv. ditrói P u s k á s F e-
r e n c z n é szül. Györfy  Vilma, Csikmegye volt 
alispánjának neje, ditrói m. kir. postemester GO 
éves korában április 20-án csendesen elhunyt. Hült 
tetemeit folyó  hó 22-én délután 4 órakor helyezték 
örö'< nyugalomra a ditrói temetőben. — Az er-
délyi főrangú  társaság előnyösen ismert alakja 
halt meg a napokban. Az egyik szárhegyi gróf 
L á z á r J e n ő n é szül. borsódi Bors Rudolfiné 
bárónő, a ki 52 éves korában halt meg Mentóné-
ban, hová orvosai üdülni küldték. A másik pedig 
gróf  Lázárné testvéröcscse borsódi báró B o r s 
Á g o s t o n , a ki Bécsben halt meg. Mindkettőt 
Bécsben, az ottani családi sírboltban helyezik örök 
nyugalomra. Nyugodjanak békében! 

— Próbabál. A csíkszeredai és csiksomlyói 
tánczlanuló-ifjuság  a táneztanulás bezárása alkal-
mából N e u f  e 1 d Béla tánezmester vezetése alatt 
május hó 5-én (azaz szombaton) a „Csillag" ter-
mében p r ó b a - b á l t tart. Belépti dij: személyen-
ként 1 frt,  tanulóknak 50 kr. Kezdete fél  8 órakor. 
Felhívjuk rá az érdeklődök figyelmét. 

— Tenyészállatszemle. A központi főszolga-
biróságlioz tartozó községekben a tenyész apa-
állatok megvizsgálását f.  hó lG-ától kezdve e hő 
20-dikáig eltette meg M i h á l y Ferencz főszolga-
bíró vezetése alatt egy bizottság, melynek tagjai 
voltak: B o g o s István m. állatorvos, M a d á r 
Mihály fels.  népisk. igazgató és B a r a János 
gazd. egyesületi tag. A mint illetékes forrásból 
hallottuk a vizsgálat alkalmával konstatáltatott, 
hogy némely községek elöljárói az apa-állatok, de 
különösen a tenyészbikák bevásárlásánál nem jár-
nak el kellő körültekintéssel és gondossággal. Inuen 
van az, hogy oly bikák is felvétetnek,  melyek a 
tenyésztésre alkahnatlauok, sőt a bennük lévő át-
örökíthető hibák miatt a község egész szarvas-
marha állományát is tönkre silányithatják. Egy 
másik körülmény szintén konstatáltatott s ez az, 
bogy némely községekben kevesebb tenyészbika 
vnn, mint a mennyit a tehenek létszáma meg-
kívánna. A kiküldött vizsgáló bizottság a legszi-
gorúbban és a leglelkiisineretesebben járt el tisz-
tében és mindent elkövetett arra nézve, hogy a 
községekre és gazdákra egyaránt káros körülmé-
nyek jövőre nézve elhárittassanak. A csikszent-
mártoni (őszolgabírósághoz tartozó községekben a 
tenyészállatszemle f.  hó 27., 28. és 29-ik napjain 
fog  megtartatni. 

— Önképző és betegsegélyrö egyleti gyűlés. 
A székeiyudvarhelyi iparos önképző és betegse-
gélyző egylet közgyűlését 1894. ápril 29-én délután 
2 órától kezdve fogja  megtartani a következő 
tárgysorozattal: Elnöki megnyitó, titkári jelentés, 
pénztári számadások felülvizsgálata,  indítványok, 
tisztújítás. Az egylet, mult évi pénzforgalma:  2650 
frt  71 krt tett. Vagyona 1819 frt  83 kr. 

— Szerk. üzenet. S. Á. urnák Gyergyó-
Szentmiklós. A müvet szíveskedjék szerkesztősé-
günkhöz beküldeni; azután hozzá szólunk az aján-
lathoz. 

Sz. 190/1894. 
ki: ~ 

Pályázati hirdetmény. 
Csikmegye felcsiki  járáshoz tartozó 

Taplocza nagyközségben üresedésbe jött 
jegyzői állásra ezennel pályázatot nyitok. 

A javadalmazás áll évi 400 frt  kész-
pénz fizetésből,  25 frt  irodai általányból, 
természetbeni lakásból és a magánnmnká-
latokért szabály rendeletileg megszabott di-
jakból. 

Felhívom mindazokat, kik ezen állo-
másra pályázni óhajtanak, bogy az 1883. 
évi I.-czikk C. §-a értelmében felszerelt  kér-
vényeiket hozzám 1894. «vi május lió 
10-ig, vagyis a választásra kitűzött napig 
nyújtsák be. 

Csik-Szereda, 1894. ápril 13-án. 
M i h á l y F e r e u e z , 

1—2 főszolgabíró. 
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8z. 3382 894. 
azb. 

Pályázati hirdetmény. 
A szén fogy  liázas-olál ifal  vi körjegyző jog-

érvényes fegyelmi  döntvény nyel hivatalvesz-
tésre Ítéltetvén, az ekkép üresedésbe jött 
ezen állásra ezennel pályázatot nyitok s fel-
hívom a pályázni óhajtókai, hogy pályázati 
kéréseiket az 1883 évi I só t.-cz. 6. § ában 
megkívántató okmányokkal lelszerelve hoz-
zám az 1894. év jiinius hava l éig 
adják be. 

Ezen állással 400 frt  készpénz fizetés, 
80 frt  lakbér átalány, 45 frt  utazási átalány 
s a szabályrendelet!Icg megállapított, magán-
munkálatokért járó dijak élvezete van ösz-
szekötve Az irodai szükségletek a községek 
pénztáraiból szereztetnek be. 

Ezen keret Szentegyházas és Kápolnás-
Oláhlalu községekből áll s a körjegyzőnek 
az elsőben kell laknia. 

A választás Szentegyházas-< ílálifalu  köz-
ség házánál 1894. óv jlliiilis hó 2-áll <1- e. 
9 Órakor fog  megtartatni. 

Székely-Udvarhely, 18!>4. április 12-én. 
Gotthárd János, 

1 -3 fiiszolg.iliii'ó. 

Szám 893 —1894. 

Hirdetmény. 
Közhírré tétetik, hogy a csikpálfalvi 

italmérési jog arányosításának megengedhe-
tŐKégc és az aránykulcs meghatározása felett 
Éltes Zsigmond kir. törvényszéki kiküldött 
biró által tartandó tárgyalásra határnapul 
1894 évi juni tis lió 30-ik napján <1. e. 
9 Órál'H Pálfalva  községházához tűzetik ki, 
melyre az összes érdekelt birtokosok a (ör-
vénybe és a 356—1893- szám alatt kiadott 
utasítás következmények terhe mellett nicg-
idéztetnek. 

A kereset ezen kir. törvényszéknél és 
a pálfalvi  község elöljáróságánál megte-
kinthető. 

A kir. törvényszék üléséből. 
Csik-Szeredán, 1834. márczius 20-án. 

Gyárfás  László, Csolosz Jenő, 
elnök. jr>!;> 7.D. 

Sz. 791—1894. 
ki. 

Hirdetmény. 
A csikszentdomokos község tulajdonát 

képező Glod nevii erdőrészben a csíkszere-
dai kir. erdőhivntal által megejtett felvétel 
és becslés szerint, az eladásra engedélyezett 

' n v 
mintegy 00 hold területen szétszórtan álló s 
mintegy 1 137 drb 30 cméternél vastagabb 
fenyőtörzs,  melynek 4405 köbméternyi tö-
inegől 3572 köbméter fiirész  árura alkal-
mas 2857 frt  60 kr kikiáltási áron kezdve 
Csik-Szentdomokos község házánál 1894 
óvj ápril hó 28-:ui (I. e. 9 órakor zárt 
hásbeli és nyilvános szóbeli árverésen erié-
éesittetni fog. 

A kikiáltási ár lOVkal bánatpénzül 
leteendő még pedig a zárt ajánlatot adók 
által az árverezés megkezdésére kitűzött idő 
előtt a község elöljárósága, a szóbelileg ár-
verezni óhajtók állal pedig az árverezés 
megnyitása után a bizottság kezéhez. 

A részletesebb feltételek  megtekinthe-
tők ngy alant, irt. főszolgabírónál,  mint a 
tulajdonos község elöljáróságánál. 

Csik-Szereda, 1894, márczius 29-én. 
Mihály Ferencz, 

3-3 IViszultsiliirú. 

erdőszolgai állomás afelsöbb  helyen jóváhagyott 
szabályrendelet érteliíben betöltendő lévén, azokra 
pályázat hirdettetik. 

Az erdöőri álloiásnk közül: kilencz I-ső 
osztályú 250 fit  évi Brrel. 

Tizenhárom H-d osztályú 200 frt  évi bérrel. 
Tnvábbá egyen lent 30 üi köbméter tűzifa  já-

randóság. mely szára: vagy feküfából  a legköze-
lebbi erdörészből kihrdhalő. 

Az erdöszulgai d tamások közül: kilencz I-sö 
osztályú löü frt  évi 'érrel és 

harmineznégy 1. osztályú 120 frt  évi bérrel. 
Továbbá egyenlént 20 tirköbméter száraz 

vagy feküfából  elöálkható tiizifa,  mely a legköze-
lebbi erdörészből kilurdtiató. 

Megjegyzendő, iogy egyelőre valamennyi ál-
lomás csak a ll. oszályn illetményekkel fog  be-
töltetni ; az I-ső oszfilylyal  járó magasabb bér. 
csak a megérdemelt előléptetés utján nyerhető el. 

Az erdőőri állottásokra pályázhatnak mind-
azok, kik az 1879. »vi XXXI. t. cz. 37. §-ában 
előirt teljes minősil*ssel hiínak, az erdőszolgai 
állomásokra pedig, lik feddhetlen  életűek, inti, ol-
vasni tudnak és a négy alapszáminiveletet ismerik 
és 17 éves életkorukat betöltötték. 

Felhivatnak pályázni szándékozók, hogy az 
előirt feltételeknek  gazolásával, valamint ép. erős, 
egész.séges testalkatlkat, jó látó és halló képes-
ségüket taiiusitó orwisi bizonyitványnyal felszerelt 

szabályszerű kérvényüket a csíkszeredai m. kir. 
erdőhivalalhoz 1894. évi május hó 31-ig annál is 
jnkább nyújtsák be, mivel a később beérkező folya-
modványok tekintetbe nem vétetnek. 

Csik-Szereda, 1891. április l-t én. 
2—3 M. kir. erdőhivatal. 

G 
sík-Somlyón a F Alt KAS LAJOS rö-

vidám kereskedésében egy 10—12 
éves, legalább egy-két gimnáziumot 
végrzett fiu  las i i i l f t i ia lc  felvétetik. 

o o o o o o o o o o o i o o i o o i o o o c 
o A Brassói Portland-Czement-Gyár 
~ B r a s s ó (Erdély) ajánlja legkitűnőbb § P o r t l a n d . -

felelősség  mellett folyton  egyenlő és O 
teljesen HCghizhato minőségben bár- 5 
mely vasúti állomáshoz szállítva, a ~ 

Q legolcsóbb árban. 
§ Csik-Szeredában kapható: 
8 A L B E R T B A J A Z S n r i i A I . g 
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ajánlja H l»m.s*6i r i l k l á r á n mindig készletben levő 

MÁRCZIUSI SÖRÖKET | 
elismert kilinő minőségben, hordókban 2") és .r>0 literenkint eredeti árakon, ö . 
de kiváltké|x>n az ugyanitt a legújabb iivegtollőgépok szénsav nyomással esz- y 
közölt tíiliésckel Q 

PALACZK-SÖBÖKBEN " g 
Sörös üvegek cserébe elfogadtatnak.  Csomagolás :t Itnz'/ám küldendő * 

vagy általam adandó ládákban az ered. ti árban 5U litertől kezdve pontosan * 
elintéztetik. ) ( 

K A S Z I K A X U L X 
8 - 2 5 .1 kőbányai I-ső magyar sörfözde-részvénylársulat.  képviselője X 

B r a s s c l o a n . 
jQ®"* Levelek és táviratok KaSZÍk Antal BraSSÓtail cziiu "hitt kéretnek, X 

MC CORMICK i 
fűkaszáló-  és aratógépek a legjobbak a világon, 

^ « KITÜNTETVE MINDEN KIÁLLÍTÁSOM. a* ^ 
0 Petroleuni-iuotorok, gőz- és járgány cséplőgépek, ekék, boronák, rosták, qfe 
k^triurök, sorvető-gépek, kézi vetőgépek, kukorícza-morzsolók, szecska- és 3 
/•répavágók, (laráló-gépek, malmok, Ugy mint mindenféle  gépek, szerszámok és Sv 

m/ % 

0" % 

eszközök ti gazdaság számára legjobban és legolcsóbban kapható : 

M Ü L L E R ÉS WEISZ-nái 
BUDAPEST, VÁCZI KÖEUT 76. 

a n 3 n a g - a t i p á l y a u d v a r lzöze ló"ben . . 
12 

• j i w ^ c i w i ^ f c f c ^ ^ 

A még eddig fölülmulliatatlan  MALÁRTSIK-féle 

£ 
H 
H 
M 

Szám 48G-IS94. 

Pályázati hirdetmény. 
Csikvármegye közigazgatási erdészeti bizott-

ság folyó  évi f>5  szánni liatáro/ata folytán  a in. 
kir. államerdészel kezelése alatt álló és az 187». 
évi XXXI. t.-cz. 17. § a alá tartozó erdők örize-
térw hatóságilag rendszeresített 22 erdőörí és 4J 

H 
H 

ü 

PATKÁNYIRTO-POGÁOSA 
azon rendkivüli pusztitó-szer, a mely rohamosan kiirt patkányt, egeret és va-
kondokot a nélkül, hogy más házi állaloknak kárt ukozua. Phosphort, stryeliniiit, ar-
zenikumot vagy más méregként ható siert azonban nem tartalmaz. 
Egy nagy csomag ára használati utasítással 30 kr. = 60 ül. Egy kis osomag 

ára használati dtaaitással 15 kr. 30 fillér. 
Viszontelárusitók megfelelő  kedvezményben részesülnek. -̂ feg 

Próba-rendelmények, melyek 4 kis, vagy 2 nagy csomagból állanak, 80 kr 
előre, beküldés mellett ajánlott levélben porlőiuentesen eszközöltetni k. 

szag 

* 

Kzen patkányirtó-pogácsa valódi és mindig friss  minőségben kapható Magyaror-
ntínden fiiszer-,  vas- és gyógyáru keresk»désében, valamint, a készítőnél. 

2 ^ a l a r t s l l E a-3röxg:3r , 
a/. igazán lfitiinii  ía liámulaios liatásn „patkinyirtó psgáesi' ffltalálnjánál 

Sátoralj a-Ujhelyben. 
Haktár Csik-Szereda: Alt>ert. Balázs, Székely-Udvarhely: O ál János, S«ékely-

Keresztur: Széli Géza. U„th János és Nagy Péter, Segesvár: J. 11. Misselbadier. Ba-
róth Incze Gyula, Sepsi-S.entgyörgyijn: Dézsi János uraknál. 2 5 

Í7.P- I •5 If 
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Nyomatott Csik-8«eredában 1894, a laptulajdonos és kiadó Györgyjakab Márton könyvnyomdájában, 




