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Rothadt kor szellem 
A létért való küzdelem az érdekek har-

csával jár, az életszükséglet nagy mester, 
nem válogat az eszközökben. Ez az elv ér-
vényesül ma minden téren, intézményekben, 
testületek törekvéseiben és az egyes egyén 
minden cselekményeiben ngy a szellemi, 
mint az anyagi téren hódit és rombol ott 
és akkor, hol az önző czélok diadalra ju-
tása forog  kérdésben. 

Téli Almát aluszsza most a bilincsekbe 
vert közszellem, egy szebb és jobb kor után 
áhítozva, melynek ébredése a nemzet fáj-
dalma lehet. 

Uralom, melynek bölcsője kényelem-
szeretet, szülőháza más gyengeségének ki-
zsákmányolása, imádsága csengő érez, hite 
a pártfogás  és az elnézés, annak koporsója 
felett  a korrnpezió énekel gyász dalt. 

lingálylyá nőtte ki magát s a kor szel-
leméhez méltó ama lázas állapot, mely az 
emberek tevékenységét megbénitjn, az egyéni 
tisztes megélhetést nem biztosítja immár az 
önérzetes munka szeretete, melynek helyébe 
a becsvágytól sarkalt nagyzás hóbortja és 
a szemkápráztató por hintés mestersége lép, 
kiszontva méltó helyéből az érdemest, mely-
nek egyedüli bűne, hogy csúszni, mászni, 
hízelegni, a mások gyengeségeit elnézve ki-
aknázni, kilincsről-kilincsre járva voksokat 
szedni, a hivatali elöljárókat alattomosan fe-
nyegetni és becsmérelni, kortes utakban he-
tekig részegeskedni — nem tud, nem bir, 
mert nem veszi be a természete. 

Ébredj közszellem, mert a halál szele 
közelíti a haldokló vármegyét, gyújts vilá-

got ravatala felett,  hogy a gyászoló közvé-
lemény szükkeblüséggel ne vádolhasson. A 
halottat ne^trttm<wztja ugyan fel  a küzvé-

seni dicsérő szava, 
de a haldoklónak az utolsó perczek benyo-
másai örök kárhozatot és üdvözülést egy-
aránt nyújthatnak I 

* * 
Az utolsó választás küszöbén, a döntii 

csata pillanatában egy közvélemény szeme 
csüng azokon, kik a vármegye sorsát, a 
magyarság egykori s utolsó védbástyáját in-
tézni hivatvák, bölcsességüktől függ  a vár-
megye becsületét szeplőtlen, tiszta kezii, jel-
lemes tisztikar kezébe letenni, e derék tes-
tületet a haszohleső, szalmaszálhoz kapasz-
kodó stréberektől megmentve az ősi erény-
hez méltó módon az uj vármegye diszére 
átadni! 

Azért intéző uraim, ostort a kufároknak  ! 
Iíorsny. 

Qyvrgyüi Kérelmek. 
(Levél a szerkc-sz(i'iliez.) 

C s i k - S z e r e d a , decz. 15. 
Tekintetes szerkesztő ur! 

Becses lapjának Ie< 0 | >zelebbi szániában a 
gyergyói törvényhatósági bizottsági tagoknak a 
küszöbön levő megygei tisztújítás tárgyában tartott 
előértekezletéi öl szóló tudósításhoz s különösen az 
ezen tádósilások illusztráló egyoldalú clmel'uttatás-
hoz néhány szavam volna, melynek szives közlé-
sét azon reményben kérem, mert felteszem,  hogy 
tek. szerkesztő ur sem ért mindenben egyet ama 
jelzeit közleményben írottakkal. 

Legelőbb is mély csodálkozásomat kell kife-
jezzem a felelt,  hogy ama közlemény épen a lap 
élén, minden megjegyzés nélkül, napvilágot lát-
hatott. 

Mindnyájunk előtt elég sajnosan ismert do-
log, hogy vármegyénk gyergyói részében ős időktől 

fogva  mindig azon feltevés  uralkodott, mintha a 
vármegye csiki része bizonyos jogosulatlan szup-
remáczióval elnyomná a gyergyói érdekeket s ugy 
a közügyek vezetésében, mint általában az anyagi 
és szellemi téren a csiki érdek elnyomná a gyer-
gyói érdekeket. 

Ezen feltevésnek  adott hangot, még pedig 
mondhatnám, hoay nem is valami óvatos körülte-
kintéssel, az általam emiitett közlemény, a mely 
pedig a mily jogosulatlan, épen olyan valótlan. Az 
egész feltevés  nem egyéb, mint a közügyek iuté-
zése iránt a gyergyóiak részéről tanúsított na-
gyobb érdeklődésből folyó  féltékenység.  A mi a 
még egy részről igen dicsérendő törekvés és buz-
góság, addig más részről felcsigázott  képzelödés. 
Mi csikiakul épen ugy vagyunk vele, csakhogy 
megtordilva. 

Mi is azt hiszszük, sőt meg vagyunk győ-
ződve róla, hogy a vármegyét tulajdonképen a 
gyergyóiak kormányozzák, mert nekik állandóan 
vannak saját külön érdekeik, melyeket a megye-
gyűlésen sokkal több buzgósággal és érdeklődés-
sel juttatlak érvényre, mint a csíkiak bármely 
ügyét. Kettőnk kö/.t csak az a különbség, hogy a 
csíkiaknak soha sem vollak sem nem lesznek kü-
lön érdekeik, olyanok, melyek nem a vármegye 
egészének érdekei, inig a gyergyóiaknak ilyen sa-
ját, külön éidekei mindig voltak és lesznek, de 
mely érdekek soha kielégítetlenül nem maradtak, 
mert hogy ugy ne maradjanak, arról a gyergyóiak 
állandóan gondoskodtak. Egyetlen egy esetre em-
lékszem, hol a gyergyóiak kiváltsága nem teljesült. 
Ez is oly apró dolog volt, mely szót sem érde-
melhetne. Mult évben a gy.-szentmiklósi apácza-
iskola részére segélyt kért az iskolaszék s ezt a 
kél t alakban és kél t c/.élra nem adta meg a vár-
megye, mert meg sem adhatta. Hogy miért, az 
most nem tartozik ide. Elég az, hogy ez sem a 
gyergyóiaklol tagadtatott meg, íianem az apácza 
iskolától. Ez tehát nem is annyira gyergyói, mint 
más ('nlek volt, melyet ha vitaini kezdenénk, igen 
szépen kisülne, hogy ekkor is az általános megyei 
érdek szempontjából s nem a gyergyói érdekek 
rovására hozatott a határozat. 

Ezen egy ügyön kivül nem hiszem, hogy va-
laki emlékeznék évtizedek óta olyan megyei ha-
tározatra, a hol még csak a képzelt gyergyói ér-
dekek is rövidet húztak volna. 

Ítészemről felette  sajnálom, hogy a törvény-
hatóság gyergyói tagjainak egy részt az ezen 
ügyből keletkezett boszuskodás miatt, eszközüj 

A „CSIKI LAPOK" TARCZAJA. 
Az elveszett kincs. 

(Lapunk jogositott eredeti közleménye.) 
— Irta: Qabányi Árpád. — 

Élt valamikor egy szegény és nagyon egyszerű 
halászpár. 

A férfit  Józsefnek  hívták, a feleségét  Magdol-
nának. 

Fiatalok voltak, telve életerővel és mindazon 
jó és rossz tulzásokkal, melyek az ifju  korral jár-
nak, mint a rózsa tövisével s melyek ha itt-ott fáj-
dalmat okoznak is, aranyos szinbe burkolnak min-
dent, a mi sötét, könnyűvé teszik a terhet, mit a 
sors az ember vállaira gördit s édenkertté varázsol-
ják ezt a siralomvölgyet. 

Húzasfrigyük  koronája két gyermek volt: Anna 
az idősebb, gyönyörű szép kis leány, kinek szemé-
ben az ég sugárzott, mosolyában az angyalok tisz-
tasága lakott. Pali, a fiu,  erőteljes mint apja, vúl-
lalliozó és jószivü. Boldogan éltek, mert szerették 
egymást. Küzdöttek sokat, mert nagyon szegények 
voltak. 

A veriték — e harmatgyöngye a munkának — 
gyakran hull kősziklára, mely megtagadja az áldást, 

A háló nem egyszer üresen került a partra, 
midőn a csél-csap hullámok makacsul visszatartották 
a prédát, mi számukra kenyér volt. Sokszor tűnt 
alá a nap ott a távolban kéklő hegyek mögött s 
nem hagyott nekik egy betevő falatot  és sokszor 
kelt fel  bibor ágyéból nem hozva számukra reményt 

Irigyelni kezdték a gazdagokat s szerettek volna 
kincseket birni. Hiszen Isten azért adott nekiink éle-
tet, hogy azt élvezzük, s mi élvezete lehet a föl-
dön annak, a ki napról-napra tengődik, a ki nyo-
morog, a ki szegény ? Semmi ! Ok azt hitték, hogy 
semmi, mert a szegénység elhomályosítja a szere-
tetet is, mint nehéz köd a csillagos eget, mely — 
tudjuk — hogy ott van felettünk,  de mit ér, ha 
nem láthatjuk. 

S egy napon az ifju  halász igy szólt hitve-
séhez : 

— Magdolna, én meguntam a nyomort, a küz-
delmet, mely nem valósítja meg reményeinket. Dol-
gozni fogok,  hogy gazdagok legyünk. Azt beszélik 
az emberek, hogy ott tul a tengeren és szigeteken 
van egy ország, melynek arany a homokja, gyé-
mánt a földje  s csak hátunkat kell meggörbíteni, 
hogy miénk legyen a kincs. Nos, én eleget gör-
nyesztem hátamat, vonszolva a hálót, mely üresen 
keriil a partra. Te eleget rontod szemeidet, fonált-
fonúlboz  erositve, hogy kenyeret szerezzél gyerme-
keinknek. Nekem van erőm n munkához, legyen ne-
ked is erűd a türelemhez. Válni fogunk.  Elmegyek 
a boldog országba, hogy gazdagon térjek vissza. 
Te addig itt maradsz, neveled gyermekeinket, várni 
fogsz  és remélni. Akarod-e ? 

A nő visszafojtá  könnyeit, kezet nyújtott fér-
jének s szilárdan mondá: 

— Akarom I 
— Vársz-e rám, bármily soká maradok is ? 
— Várok. 
— Hiszel-e bennem ? 

— Hiszek. 
— Szeretsz-e ? 
— Szeretlek ! 
— l'gy áldjon meg az Isten titeket. 
Az ifju  halász keblére szoritá nejét, megölelte 

gyermekeit, kik mosolyogva zilálták szét hajának 
feketo  fürtéit  s behunyták szemeiket, midón atyjuk 
szakálla arezukat csiklandozta. Aztán tengerre szállt, 
hogy elvitorlázzék messze, messze, a hol meglehet 
gazdagodui. 

És multak az évek egyik a másik után, 
valamiképpen a kavics pereg a hegy oldalából n 
mélységbe. 

Magdolna estenden kiült a part szélére két 
gyermekével, hogy nézze, vájjon nem jön-e a férjo 
a kincscsel, mely színültig tölti a vitorlás csonakot. 

De ő nem jött nem. 
Magdolna szive törhetlen volt. Dolgozott egész 

nap, egész éjjel, midőn gyermekei elszenderültek, 
ő virrasztott felettük  ébren álmodozva azon időről, 
mikor majd gazdagok lesznek. Mennyi kép, mily 
gyönyörű tervek vonultak cl lelki szemei előtt, mi-
dőn ugy ráhajolt a két atyátlan gyermek ágyára, 
kik kenyeret kérve szunnyadoztak el s kenyeret 
kérve fognak  fölébredni. 

Eleinte hármau üldögéltek a parton; nem so-
kára csak ketten. Irtóztató betegség pusztított a vi-
déken s elragadta a kis Annát, ü már gazdag. Ott 
fekszik  a liget alján egy szomorú füz  árnyában s 
osztozik az angyalok pazar kincsében és vissza nein 
jön többé soha. De neki az apának vissza kell jön-

Lapunk mai számához egy féliv  melléklet van csatolva. 
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használtatta fel  magát azoknak, kik ezt az apacza 
iskola affért  máig sem bocsáthatják meg 8 most 
széles medii agitácziót indítnak egészen más téren 
a gyergyói érdekek alaptalan emlegetése lévén. 
Ezt a dolgot hányja lel az emiitett czikk is, mi-
kor a nevelési alapnak a gyergyói iskolák iránt 
tanúsított szűkmarkúságát emlegeti. Kár tehát 
ilyen általánosságokban beszélni, mert a megyei 
nevelési alap egy krajczárral sem költ többet a 
csiki iskolákra, mint a gyergyóiakra, kivéve a 
polgári leányiskolát, a mely pedig se nem csíki, 
se nem gyergyói, hanem megyei. 

Azt is felelte  lehet sajnálni, hogy amaz érte-
kezlet s ennek folytán  a közlemény is, a gyer-
gyói érdekek mellőzése okául egész tendenczió-
jával a vármegye löjegyzöjét állítja oda, habár 
hallgatón és megnevezetten. 

No de a dolgok személyi részéhez szavam 
és közöm nem lévén, alioz nincs is szándékomban 
szólani. Ezt az egy esetet csak annak illusztrálá-
sául emiitettem fel,  hogy a gyergyóiak feltevésé-
nek alaptalanságát ebben is jelezzem. 

Az oly riadó fuvásnak,  milyen ama közle-
ményben foglaltatik,  sem helyes oka, sem tapintata 
nincs. A heveskedés, különösen a társadalmi s 
ilyen közérdekű megyei kérdésekben soha sem 
volt jó tanácsadó. Az ilyen akcziő, esetleg ellen 
akcziót is hívhat ki s akkor a vármegyei ügyek 
közgyűlési tárgyalása el fogja  veszteni eddigi hig-
gadt megyei érdekét s minden ügy azon szem-
pontból ítéltetnék el, a mint az gyergyói, avagy 
csiki érdek. Ily körülmény beálltával az is köny-
nyen megeshetnék néha napján, hogy a csíkiak is 
a maguk saját, külön érdekét tolnák előtérbe. 

A hivatkozott körülményben a gyergyóiak 
sérelméül félsorolt  dolgok egytől-egyig ferde  fel-
fogással  vannak előadva. 

Hogy a nevelési alap a gyergyói községek 
iskolái részére nem lett volna elég bőkezű, ezzel 
szemben csak arra hivatkozom, legyen olyan ke-
gyes a czikkiró ur vagy bármelyik gyergyói bus 
magyar és mutassa meg, hogy a nevelési alap 
melyik csiki községet segélyezi? Hol, melyik csiki 
község iskolájának czéljára ad bárcsak egy kraj-
czárt ? Holott ugy a gyergyószentmiklósi, mint a 
gyergyóalfalvi  iskolákat segélyezi emez alap. Mit 
gondol tisztelt czikkiró ur és a mélyen tisztelt 
értekezlet, lm azt a nevelési alapot községenként 
kezdik kiosztani, vájjon alioz a csiki községeknek 
is nem volna jussa ? Talán bizony igen, sőt sze-
génységük és segélyre szorultságuk alapján több 
számot tarthatnának hozzá, mint a gyergyói gaz-
dag községek. Ha partikularéter és községenként 
kezdenék azt az alapot szétosztani a vármegye 
minden részében, részesedés arányában, vájjon ez 
az alap néhány év alalt el nem kallódnék teljes 
nyomtalanul ? 

Hogy „Gyergyó közlekedési érdekeit valaki 
Csíkban hátráltatná" s e miatt rosszak az utak 
Gyergyóban s azért, mert „féltékenyen  el akarják 
a gyergyóiakat rejteni". Ezek oly állitások, me-
lyekre felelni  sem kell, hiszen minden megyei tör-
vényhatósági tag tudja, tudnia kell, hogy az út-
alap jó részét épen a gyergyói utak emésztik fel 
évenként. Ilyen állítással lehet korteskedni s e 

közben nagyokat mondani, de azt komolyan venni 
nem. 

„Közgazdasági téren sem találnak jó bará-
tokat" a csíkiakban a gyergyóiak. Ezt pedig on-
nan következtetik, mert a gazdasági egylet meg-
szüntette a gyergyói gazdakört. Jó gyergyóiak 
emlékezzenek vissza, hogy a gazdakör tiz álló 
esztendeig állott fenn  s ezen idő alatt a föld  ke-
rekségén semmit sem tett. Évenként összegyűlt — 
sokszor két évig sem — s gyűlésében leszidta 
jegyzőkönyvileg a központi igazgatóságot s ezen 
jegyzőkönyvét beküldötte. Ennyi volt összes tevé-
kenysége. Soha egy költségvetést nem terjesztett 
az egylet elé, csak mindig általánosságokban be-
szélt és követelt, de hogy mit akar és mire kell 
költség, azt soha megmondani nem tudti. Végre 
egyik gyűlésében vezetett jegyzökönyvében kimon-
dotta, hogy ha az egylet minden tagsági dijat a 
gyergyói tagoktól át nem ad, külön válik és külön 
egyletet alakit. Ezen kijelentést a központi egylet 
örömmel fogadta  s reményét fejezte  ki, hogy kü-
lön válva talán nagyobb tevékenységet fog  kifej-
teni a közgazdaság érdekében. Ezen kijelentés 
folytán  az egylet a gyergyói gazdakört egysze-
rűen feloszlatta  s tért adott arra. hogy önálló 
egylet keletkezzék Gyergyóban. Ha ez a rossz ba-
rátság a csíkiaktól közgazdasági téren, az ilyen 
rossz barátságot mindig el lehet tűrni. Nem a 
csíkiak voltak a rossz barátok hanem a gyergyóia-
kat informálták  rosszul erről a dologról azok, a 
kiknek ez érdekkben áll ott azért, hogy saját lus-
taságukat és hanyagságukat a közgazdasági ügyek 
vezetése körűi ezzel mentegessék. Ertem a volt 
gazdakör élhetetlen vezetőit. 

Ama panaszos czikkben van még egy olyan 
állítás, mely a szó kerek éltelmében siiltelen rá-
fogás.  Utána jártam annak a dolognak is töviről 
hegyére. Az van állítva, mintha a gyergyói gaz-
dakör indítványt tett volna valaha a gazdasági 
egyletnél egy Gyergyóban felállítandó  tenyészállat 
telep iránt. Ez is csak kortes beszéd. Igaz, hogy 
a kör beküldötte egy jegyzökönyvét, melyben ilyen 
irányú kezdezményezésröl van szó, de ezt is csak 
akkor tette, mikor már a tárgyalások a földmive-
lési kormány és a vármegye közt a megyei köz-
gazdasági előadó utján majdnem be voltak végezve, 
melyen sem a gazdakörnek, sem az egyletnek már 
segíteni nem lett volna módjában. Az állítás pedig, 
mintha a gazdasági egylet a vármegyének bármi 
féle  ellen informác/.iót  adott volna a gazdakör állí-
tólagos indítványa tárgyában, nem egyéb alaptalan 
képzelődésre alapított kortes beszédnél. 

Végül, hogy a gy.-szentmiklósi kórház ügyé-
ben miféle  sérelme v«n a gyergyóiknak s miféle 
„elfogultságban"  szenvednek ez ügygyei szemben 
a csíkiak, vagy a tisztviselők, azt képzelui sem 
lehet. 

Röviden ezeket kivántam megjegyezni ama 
gyergyói alaptalan vádaskodásokra. Most többre 
nem akartam kiterjedni, mert választások előtt 
állunk s nem tartanám illőnek most más indoko-
kat is felhozni.  Majd a választások után - ha 
szükség lesz — egész nyugodtan, adatokkal fogom 
bebizonyítani a gyergyói állítólagos sérelmek tart-
hatatlan és légből kapott mivoltát. 

Annyit előre is előlegezhetek, hogy a meny-

nyiben a gyergyóiak, ama kijelentések szerint, 
szükségesnek látják a harezot jövőre is felvenni 
és folytatni,  mi csíkiak szívesen állunk elébe an-
nak minden alkotmányos fegyverrel.  Ha a gyer-
gyóiak szükségesnek látják az apácza kérdést a 
vármegye házán más czimen folytatni,  — ám lás-
sák, mi kényszerítve leszünk harezba menni. 

nic. így hitte és remélte Magdolna, kinek szive még 
mindég türhetlen volt, mint akkor, midőn szilárd 
hangon mondá férjének  „Várok!" 

Most már csak ketten ültek a parton s anya 
ós fiu  egymástól kérdeztük: 

— Látod öt •> 
Pálnak olyan szemei voltak mint a sasnak, 

még sein látott semmit s Magdolna nem egyszer 
mondá türelmetlenül: 

— A te szemeid romlanak l'ál, pedig te nein 
kötsz hálót. Mit csinálsz veliik. Meríts egy kis vizet 
a tenyereddel s nedvesítsd meg pilláidat. 

De hiába nedvesítette szemeit a fiu,  hasztalan 
merítette volna ki a tengert, az a sajka a felhal-
mozott kincscsel nem akart feltűnni  a láthatáron. 

Egyszer csak elmaradt Pál is. Az anyja min-
denfelé  kereste, de nem találta sehol. Negyed nap 
roggelén a szomszéd halászok egy fiu  holttestét von-
ták a partra. Pál volt. Szerencsétlenség áldozata 
lett-e ? vagy öngyilkos ? — nem tudta senki. Néme-
lyek titokzatosan suttogták, hogy a fiu  többször pa-
naszkodott előttük, hogy nem mer enni, mert anyja 
minden falatját  neki adja, ő maga meg éhezik. 

Pedig a szegény asszony igazán esak most 
kezdett éhezni. Mióta gyermekei elhaltak, azóta olyan 
mint a kinek szive kövé vált. Nem dolgozik semmit, 
ha a szomszédok nem könyörültek volna rajta bi-
zonyosan éhen hal. Egész nap és egész éjjel kün 
iii a kunyhó előtt, görnyedt háttal a roskadozó fal-
nak támaszkodva s fénytelen  szemeit a viz sima 
tükrére szegzi s néz oda, honnan a férjnek  kell 
jönnie megrakva kincsekkel, gazdagon. 

Reggel volt, verőfényes  tavaszi reggel. 
Magdolna szokott helyén ült s kiaszott kezei-

vel ruháin babrált, mint a ki fonalat  lmz, ajkai mo-
zogtak, mintha suttogott volna. A part mentében egy 
kis sajka kötött ki s valami ószszakállu, vén ember 
szállt belőle partra. Egy ideig széttekintett minden-
felé,  majd inegszólitá Magdolnát: 

— Anyóka! nem tudod hová lett az a szép 
halásznő, ki itt lakott régen, Magdolnának hívták. 
A vén asszony elkezdett bambán kaczagni s egész 
közel simult uz öreg emberhez. 

— Kii vagyok, — mondá bóbiskolva a fejé-
vel — én vagyok az. Engem hívnak Magdolnának. 
Hát maga kicsoda, édes öregem. 

A férfi  ijedten felordított  s karjaiba fogta  a nőt. 
— Te, te vagy ? Magdolna, az én nőm ! Ez 

a megtört kis alak, az én karesu feleségem  '! Hon-
nan e ránezok szép sima homlokodon. Hová lett 
ajkadról a pir V Magdolna te vagy-e V 

Az öreg asszony rámereszté homályos szemeit 
és nem tudott szólni, lassan-lassan leroskadtak mind 
a ketten, mind két vén fatörzs,  melyet a vihar ki-
döntött. 

— Hát gyermekeink hol vannak ? Magdolna, 
hallod-e, mi gazdagok vagyunk, nagyon gazdagok. 
Mondd, hol van fiam,  leányom, hadd osztozzunk a 
kincseken. Jere velem, megmutatom, dadogá az 
anyóka és szemei lezárultak örökre. 

Soká térdelt a vén halász neje hidegülő teste 
mellett, aztán vadul fölriadva  a csolnakhoz rohant, 
a melyben csomagokban kötözve hevert arany, ezüst 
drága kő ; bele ugrott a vizbo ós addig rángatta 
míg a csónak egész tartalmával felborult.  A habok 
összecsaptak felettük  s nem maradt hátra semmi, 
csak nehany hullámkarika. 

Atok a gazdagság I S mig azt hajszolják, — 
elvesz legdrágább kincsünk az ifjúság. 

A r ü k o s i j e l ö l é s . 
A vármegye törvényhatósági bizottságának 

felcsiki  tagjai f.  hó 12-én Murányi Kálmán l'elcsiki 
kerületi esperes összehívására és elnöklete alatt 
értekezletet tartottak a megyei általános tisztújítás 
ügyében, melyről a következő tudósítást vettük : 

Murányi Kálmán mint az értekezlet összehí-
vója és kezdeményezője az értekezletet megnyitván, 
a lelépendő tisztikar szolgálati érdemeinek teljes 
elismerése mellett a közérzületnek inegfelelőleg  in-
dítványozza, miszerint Becze Antal alispán urnák 
a vármegye adminisztráczíója, gazdasági, kulturális 
fejlesztése  körül szerzett elévülhetetlen érdemei, 
kritikán felül  is álló korrektségére, az értekezlet 
jegyzőkönyvileg fejezze  ki az érdem elismerését, 
adjon kifejezést  feltétlen  bizalma, tisztelete és ra-
gaszkodásának, mire az értekezlet egyhangú lelke-
sedéssel az indítvány jegyzőkönyvbe való iktatását 
elhatározván, beható komoly tanácskozás után az 
egyes tiszti állásokra a jelölés következőkben ej-
tetett meg és pedig: 

Főjegyzői állásra Mihály Ferencz 24 szóval, 
Bartalis Ágoston I) szóval. 

Árvaszéki elnökségre Böjthy Endre egyhan-
gúlag. 

Két ülnöki állásra : Bartalis Ágoston, Szántó 
József. 

Központi főszolgabiróságra  Fejér Sándort. 
K.-alcsiki főszolgabírói  állásra Szántó József 

és Székely Endre közt a választás nyílt kérdésnek 
hagyatott. 

Gy.-szentmíklósi főszolgabírói  állásra Bartalis 
Ágostont. 

Gy.-tölgyesi főszolgabírói  állásra Lázár Jánost. 
Az öt szolgabírói állásra: Veres Lajos, Birta 

József,  Becze Imre, Zakariás Lukács és Nyerges 
Gyulát. 

Tiszti ügyészi állásra: Fejér Antal 14 sza-
vazattal, Csiki József  7 szavazat, Bocskor Béla 3, 
Nagy Sándor 3 és Györííy Ignácz 1 szavazattal. 

Másod aljegyzői állásra Bogády Gyula. 
Harmad aljegyzői állásra Bartalis Ágoston. 
Kebli pénztáinoki állásra Czikó Sándor. 
Ellenőri állásra Kovács Györgyöt. 
Nevelési alap pénztári állására Györffy  Ignácz. 
Ellenőri állásra Czikó János. 
Havasi javak igazgató állásra Lázár Meny-

hért és gazdatiszti állásra Ferenczi Istvánt. 
A jelölések megejtése után elnök az ülést az 

érdeklődés megköszönése után bezárta. Aláir&s 
előtt azonban dr. Zakariás István körorvos indít-
ványára a működő elnöknek fáradozásaiért  az ér-
tekezlet köszönetet mond. 

László Ferencz a meleg érdeklődés megkö-
szönése után kifejezést  ad azon óhajának, melysze-
rint a törvényhatósági bizottsági üléseket megelő-
zőleg a felcsiki  járás törv. hat. bizottsági tagjai a 
tárgyak megvitatása czéljából értekezletet társon, 
az ügyeket megvitassák s a történt megállapodá-
sok szerint minden ellenáramlattal szemben állást 
foglaljanak.  Ezzel az ülés véget ért. 

F ẑen tudósításhoz alig van mit hozzá ten-
nünk, mert nem tartanók ildomosnak a törvény-
hatósági bizottság azon 26 tagjának megállapodá-
sát bírálat tárgyává tenni. Utoljára is tisztelettel 
kell meghajolni minden egyes tag véleménye előtt, 
annál inkább egy nagyobbszámu testület megnyi-
latkozása előtt. Legfennebb  azon általános meg-
jegyzést csatolhatoók hozzá, hogy ugy ezen, 
mint a gyergyói értekezleten történt különböző 
személyi megállapodások a jelen nem volt, de 
nagy többséget tevő bizottsági tagok véleménye 
által lesznek eldöntve. Azt az eljárást pedig, 
hogy egyes pályázókat két, háromféle  állásra je-
löltek s másokat pedig egy-két szavazattal állí-
tottak jelöltnek, nem lehet valami nagy határozott-
ságnak és összetartásnak mondani. Az ilyen fel-
léptetések nem hogy tisztáznák a helyzetet, süt 
inkább komplikálják azt. 

A gyergyói és rákosi jelölések eredményét a 
következőkben állithatjuk össze: 

J e l ö l t e t t e k . Alispánná: Becze Antal, egy-
hangúlag. 

Főjegyzővé: Mihály Ferencz 61 szavazattal, 
Bartalis Ágoston 18 szavazattal. 

Árvaszéki elnökké : Böjthy Endre egyhangú-
lag ; ülnökökké : Székely Károly egyh. Kovács An-
tal egyh. 

Tiszti ügyészszé: Dr. Fejér Antal 33, dr. 
Bocskor Béla 27, dr. Csiky József  14, Nagy Sán-
dor 5, Györtiy Ignácz 1 szavazattal. 

Főszolgabirákká: Alcsikon : Székely Endre, 
Szántó József.  Felcsikon: Fejér Sándor egyhangú-
lag. Gyergyó-Szentmiklóson : Nagy Taniás, Barta-
lis Ágoston. Gyergyó-Tölgyesben : dr. Lázár János 

Kebli pénztárnokká: Czikó Sándor egyhan-
gúlag; ellenőrré: Kovács György egyh. 
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Nevelési alap pénztárnokká: Györtiy Ignácz 
egyh.; ellenőrré: Czikó János egyh. 

I. aljegyzővé: Szántó József,  Bartalis Ágos-
ton, II. aljegyzővé: Bogády Gyula egyh. III. al-
jegyzővé : Bartalis Ágoston, Becze Imre. 

Szolgabirákká: Veres Lajos, Birllia József, 
Becze Imre, Zakariás Lukács, Nyerges Gyula, Szász ' 
Lajos, Ferenczi Albert. 

Megyei magánjavak igazgatójává: Lázár Meny-
hért egyli. Gazdatisztté: Ferencz István egyh. 

Cnik-Sxereda váró* tisKliijitiínn. 
Folyó hó 16-án délelőtt íO órakor alig egy 

félóra  lefolyása  alatt végbement a csíkszeredai 
tisztújítás s ezzel egynttal vége lelt anuak a sok 
kombinácziónak, mely hetek óla a polgármesteri 
szék betöltése körül (elmerült. Minden maradt a 
légiben a legutolsó gombig, még pedig a legszi-
gorúbb törvényes formák  közt, iiiiudeu választás 
egyhangnlag történt. 

Kövid tudósításunk ez: 
Délelőtt 10 órakor Becze Antal alispán meg-

nyitotta a gyűlést s felhívta  a képviselő-testületet, 
hogy a tisztújítás megejlése végett a jelölő bizott-
ságba két tagot küldjön. O a maga részéről ezen 
bizottságba ifj.  Molnár Józsefet  és Erőss Eleket 
nevezte ki, a közgyűlés pedig dr. Csiky Józsefet 
és Domokos Jánost választolta. A jelölő bizottság 
egy negyed óra múlva a közgyűlési terembe vissza 
térve, elnök jelentette, hogy a p o l g á r m e s t e r i 
á l l á s r a két pályázat nyújtatott be Csedő Ist-
vántól és Dájbukát Jakabtól s a bízoltság mind-
kettőt kijelölte. T a n á c s o s á l l á s r a pályáz-
tak : Tamás Béla, Dávid István, Hajnőd Ignácz 
és Biró Imre. Mind a négy kijelöltetett. P é n z-
t á r n o k á l l á s r a pályázott ilj. Dávid Ignácz, 
Tiszti ügyész állásra Nagy Sándor. Ezek alapján, 
miután a tiszti ügyészi és pénztárnoki állásra csak 
egy-egy pályázó jelentkezett, előbbi állásra Nagy 
Sándort utóbbi állásra ifj.  Dávid Ignáczot egy-
hangúlag megválasztott tisztviselőknek jelenti ki 
elnök s felhívta  a választókat, hogy a kik név-
szerint. való szavazást kívánnak a több pályázó 
által kérelmezett valamely állásra, ez iránt tiz alá-
írással ellátott nyilatkozatot nyújtsanak be. A 
polgármesteri állásra benyujlatván a szavazást 
kérő iv, erre a szavazást elnök elrendelé, egyút-
tal a szavazatszedő bizottságba kiküldetnek Becze 
Antal elnöklete alatt: ifj.  Molnár József  és Do-
mokos János. Ekkor Hajnód Ignácz kijelentette, 
hogy pályázatát vissza veszi. 

Erre az elnök njból felhívta  azokat, kik a 
tanácsos állások betöltésére szavazást kívánnak, 
hogy szavazást kérő ivüket adják be s feltette 
a kérdést, hogy akar-e valaki Biró Imrére sza 
vazni. Az iv nem adatván be, elnök Tamás Bélát 
és Dávid Istvánt egyhangúlag megválasztott ta-
nácsosoknak jelentette ki. 

Most következett a titkos szavazás a polgár-
mester állásra. A szavazatok beszedetvén, beada-
tott 25 szavazat, mely egytől egyig Csedö Ist-
vánra esett. így hát Csedő István titkos szava-
zással, egyhan ulag lett Csik-Szereda város pol-
gármestere. 

A tisztikar nyomban le is tette a tiszti es-
küt az alispán kezébe. 

Ekkor Becze Antal alispán rövid beszédet 
intézett a tisztikarhoz, melyre a polgármester vá-
laszolt. 

Erre a gyűlés az alispán és tisztikar élteté-
sével véget ért. 

A madéfalvi  emlék i igye. 
C s i k-S z e r e d a, decz. 0. 

A madéfalvi  emlékalapot kezelő nagy bizott-
ság folyó  hó 8-án Csik-Szeredában a Romfeld-féle 
teremben tartotta meg közgyűlését. B e n e d e k 
István elnöklete alatt, nem nagy szánni, de annál 
lelkesebb résztvevők jelenlétében. A gyűlésben 
történt megállapodások kiváló fontossággal  bírnak, 
mert ezek alapján a hosszas idő óta húzódó ügy 
a megvalósulás stádinmába lépett s az ügy iránt 
érdeklődök, valamint Csikvármegye közönsége meg 
lehetnek nyugodva arról, hogy a szomorú emléke-
zetű s z i k u l i c z i d i u m alkalmával vértanúi 
halált szenvedett székely hősök porladó hamvai 
felett  egy igazán impozáns emlék fogja  hirdetni a 
hálás utókor kegyeletét már talán a millenniumi 
ünnepségek alkalmára. 

A gyűlés lefolyásáról  a következőkben tudó-
sítunk : 

Benedek István elnök néhány lelkes szóval 
üdvözölvén n megjelenteket, a gyűlést megnyitotta. 

Ugyancsak ö terjesztette elő a szűkebb körű 
bizottság működéséről és a begyült adományokról 
szóló jelentését. 

A nagy gonddal összeállított jelentésből ki-
emeljük a következőket: 

A hatvanas évek elején, midőn az uj köt-
és a jobb jövendő enyhe szellői a „sötét idők" 
mindent s igy a hazafias  érzést és ténykedést is 
megdermesztő fagyát  kiengesztelték, a hirtelen 
felszabaduló  hazafias  szellem a csiki ifjúság  szivét 
is megérintette; elméjükben felgyúlt  az emléke-
zet kegyeletes tüze s enuek világánál megpillan-
tották az 1764. január bó 7-én az ágyak gyilkoló 

tiize alatt elhullott vértanuk jeltelen sírját s moz-
galmat indítottak a régi mulasztás helyrehozására. 
Azonban ezen mozgalom is a mily hirtelen fellob-
bant, ép oly rügtönösen — miutha csak s/alma-
lüz lett volna — elhamvadt s oly sorsra jutott, 
mint azon időben hirtelen kigyúlt annyi sok más 
fényes  láng; csak egy kevés hamu s néhány ma-
gasban lebegő fűst  foszlány  hirdeti1, hogy ott va-
laha tűz volt. Arról, hogy ezen mozgalomnak 
volt-e anyagi eredménye és ha volt, mi történt 
vele; semmi tudomással nem bírunk. 

Később a csíkszeredai műkedvelő társaság 
vette kezébe az iigyet s támogatva a csiksomlyói 
főgimnázium  derék tanárai és néhány lelkesebb 
honleány által színi előadások, felolvasások,  ének, 
zene és szavalati e.stélyek rendezése által igyeke-
zett alapot teremteni a kegyeletes emlék felállítá-
sához. A miikedvelő társulat ezen elismerésre méltó 
igyekezete és egy pár tánczestély, melyet az egye-
temi ifjak  rendeztek, a 80 as évek végéig majd-
nem pár száz forintot  jövedelmeztek, mely gyü-
mölcsözőig helyeztetett el. Mindez azonban távol-
ról sem nyújtott reményt arra, hogy a kegyeletes 
emlék felállítását  a jelen nemzedék megérhetné. 

Ebbe az állapotba nem igen tudtak bele-
nyugodni azok, kiknek s/.ivére súlyos teherként 
nehezedett azon tudat, hogy az ősi jogaikhoz való 
kitartásuk mint elvérzett elődök emlékezetére 
semmi sem hivja fel  az utódok ügyeimét. 

Ezek közül többen, közöltük Orbán Gyula 
szigorló orvos 1891. október hő 2(J-én előleges 
értekezletre gyűltek össze Csik-Szeredában, a Rom-
feld-féle  nagy teremben, a hol ideiglenes eluökké 
Benedek Istvánt, jegyzővé dr. Csiki Józsefet  meg-
választván, elhatározták, hogy az ügy érdekében 
szélesebb körben mozgalmat indítanak és rövid 
idő alatt alakuló gyűlést fognak  összehívni. A 
meghívók nyomtatását Györgyjakab Márton, a bé-
lyeg költségeket Bándi Vazul főgimnáziumi  igaz-
gató voltak szívesek elvállalni. 

Az alakuló gyűlést 1891. november 15-én 
tartották szép számú és lelkes közönség jelenlété-
ben. A tisztikart a következőkép alakították meg: 
elnök Benedek István, alelnökök: Murányi Kál-
mán föesperes,  Bándi Vazul főgimn.  igazgató, 
pénztárnok Gál József,  jegyző Dr. Csiki József  és 
titkár Lakatos Mihály. Az összes jelenlevők szű-
kebb küi ii bizottsággá alakultak és elvállalták az 
ügy vezetését, Orbán Gyula indítványára, azon 
czélböl. hogy a szent ügy iránti érdeklődés minél 
szélesebb körben felkeltessék,  elhatároztatott, hogy 
szikuliczidium története egy kis füzetben  leirassék, 
a müvecske megírásával indítványozót bizták meg. 
Ugyanezen ülésen ajánlott fel  Bálint Lázár csik-
szentmiklósi plébános az e.nlékalapra 50 forintot, 
melyet hálás köszönettel vettek tudomásul. 

A gyűlés megtörténte után rövid idő alatta 
füzeteket  kinyomatták, gyüjtőiveket, felhívásokat 
készíttettek s ezeket, az ország minden részébe, 
hivatalokhoz, testületekhez és magán személyek-
hez szétküldözték. Kibocsáttatott összesen 4761 
ismertető füzet,  2224 gyüjtőív, 860 megkeresés 
kíséretében s a mellett a bizottság tagjai szóval 
és írásban apostolkodtak a szent ügy mellett. 

A bnzgó munkásságnak rövid időn meglát-
szott az eredménye, a mennyiben az adományok 
ugy a vármegye területéről, mint az ország egyéb 
részeiből szépen kezdtek gyűlni. A gyűjtések kö-
rül nagy érdemeket szereztek maguknak azok, kik 
e vármegye területéről kiszármazva, az emlékügyet 
lnelegen felkarolták,  az adakozók sorába olyanokat 
is megnyertek, kik talán az ügyről azelőtt mit 
sem tudtak. A gyűjtések eredményeként konsta-
táljuk, hogy ma, a csekély költségeket leszámítva 
3599 fit  54 kr áll a bizottság rendelkezésére. 

Itt tartjuk helyén felemlíteni,  hogy Z a k a -
r i á s Izsák csikszépvizi birtokos az emlék felál-
lítása helyéül tulajdonából azon helyen, hol a vér-
tanuk pihennek 400 négyszög ölet egészen ingyen 
engedett át. 

Az emlék tervét csíkszeredai születésű Ta-
más József  budapesti építész készítette el díjmen-
tesen, s ezt a tervet az országos képző művészeti 
tanács véleménye alapján a szűkebb körű bizott-
ság is magáévá tette. 

A közgyűlés elnök jelentését tudomásul ve-
vén, hálás köszönetet mondott ugy a gyűjtőknek, 
mint az adományozóknak. Zakariás Izsák csikszép-
vizi birtokosnak nemeslelkü adományát szintén 
hálás szívvel vette tudomásul s részére jegyző-
könyvi köszönetet szavazott és elismerésben része-
sítette az elnök eredményes munkálkodását is, ki 
időt és fáradtságot  nem kiméivé, tisztségével járó 
kötelességeit a legnagyobb buzgósággal teljesítette. 

Az ülés legfontosabb  tárgya volt az emlék 
felállításának  ügye. Erre vonatkozólag az elnök 
előterjesztette ifj  Tamás József  budapesti építész 
tervezetét, kapcsolatosan felolvastatott  a tervezet 
lelkes hangú műszaki leírása, továbbá az országos 
képzőművészeti tanácsának az ifjn  építészre nézve 
igazán sok elismerés .tanúsító véleménye s végül a 
szűkebb körű bizottságnak a terv elfogadását  tár-
gyazó határozata. 

A közgyűlés Tamás József  tervét több hoz-
zászólás után majdnem egyhangúlag elfogadta  s 
neki leghálásabb elismerését és köszönetét nyilvá-
nította és a további közreműködésre felkérni  ha-
tározta. 

A tervezet megvalósítására az eddigi tiszti 
kar mellé egy végrehajtó bizottság neveztetett ki 
a következők személyében: Kovács János, Bartalis 
Ágoston, Pap Domokos, Szabó Károly, Bálás Dé-
nes, Mihály Ferenz, Fejér Sándor, Császár Nán-
dor, Sárosi Gergely, Székely András. A végrehajtó 
bizottságnak utasításul adatott, hogy az emlék fel-
állítása iránti intézkedéseket tegye meg és működ-
jék oda, hogy az emlék a lehető legrövidebb idő 
alatt, de legalább is a millenniumi ünnepségekre 
felállillassék. 

Ugyan ezek megbízattak, hogy a gyűjtést 
tovább is folytassák,  különösen azon okból, mivel 
az emlék fentartására  az eddigi gyűjtésekből alig 
fog  jutni valami csekély összeg. 

K V L O K F G L E K . 
— Karácsonyfa-ünnepély.  A vezetésem 

alatti óvodánál folyó  hó 23 án d. u. 4 órakor ka-
rácsonyfa-ünnepélyt  rendezek, melyre a szülőket és 
érdeklődő közönséget tisztelettel meghívom. Csik-
Szeredában, 1895. decz. hó 10-én. T a m á s Ma-
riska, óvónő. 

— Halálozás. Oroszfái  Mikó Juliáuna, 
szárhegyi Nagy Imre ny. cs. és kir. huszár had-
nagy neje, f.  hó IO-én életének 84-ik évében meg-
halt, Béke poraira ! 

— A gy.-szentmiklósi „Korcsolya-egy-
let" évi rendes közgyűlését folyó  évi deczember 
hó l én tartotta meg. Az elnöki megnyitó és tit-
kári jelentés után a gyűlés a tiszti kart választolta 
meg. Elnök lett Jakab József,  alelnök dr. Dobri-
bán Antal, pénztárnok Klippel Mór, titkár Nyerges 
Gyula, gazda Simon Ádám. Választmányi tagok : 
dr. Szentpéiery Kristófné,  Jakab Józsefné,  dr. 
Tiltscher Edéné, dr. Dobribán Antalné, Csiky Ilona, 
Csergő Erzsi, Farkas Imre, Miklósy Béla, Timok 
János, Cziftra  József,  Cziffra  Ferencz, Simay Ti-
vadar. Gyűlés az uj tisztikar éljenzése mellett osz-
lott szét. 

— A gy.-szentmiklósi „Korcsolya-egy-
let" szokásos Sylvester-estélyét az idén is meg-
fogja  tartani. Az előkészületek már nagvhan foly-
nak, az estélyen többféle  meglepetés les... A ren-
dezőség a meghívókat közelebb fogja  kiküldeni. 

— Beküldetett. Kérés A l b e r t Béniám 
csikszentkirályi körjegyző úrhoz. Szíveskedjék a 
korcsmaliáz, kő és lövény árverési feltételeinek 
belekinthetése végett a hirdetmény kiegészítéséül 
e lapban jelezni, hogy a „ s z o k o t t h i v a t a l o s 
ó r ák" a „község h á z á n á l " az év melyik 
napjain és a napok melyik óráiban szoktak tar-
tatni ? Egy árverezni óhajtó. 

— Köszönetnyilvánítás. A gyergyószent-
miklósi „Iparos önképzőkör" 1895. november hó 
30 án rendezett Katalin-bálján fölülfizettek  : Lázár 
Viktor 2 frtot,  Urmánczy Vertán, Todor Antal, E. 
Deér Kálmán, ifj.  Lengyel Gergely, Kricsa Káz-
mér, Udvari Albert 50—50 krt, ifj.  Bodó Kristóf 
30 kr, özv. Madaras Istvánné 10 kr, összesen G 
fit  40 kr. Fogadják az önképzőkör köszönetét. 

— Nyilvános számadás és köszönet-
nyilvánitás. A gyergyószentmiklósi szegény ta-
nulókat segélyező egyesület által az „ifjúság"  ren-
dezése mellett folyó  év november hóban megtar-
tott 3 társas-estély bevétele volt 188 írt 99 kr, 
kiadás volt 60 írt 99 kr, maradt tiszta jövedelem 
128 frt,  melyhez a rendezőség által 2 frt  hozzá-
adva, ö-iszesen 130 frt,  mely összeg a szegény ta-
nulókat segélyező egyesület elnökségének átkülde-
tett. Az estély belépti dija 20 kr volt, a közönség 
daczára ennek, mind nagyobb összeget fizetett  be 
a jótékony czélra, miért is e helyen fogadják  az 
egyesület s az „ifjúság"  rendező bizottság leghá-
lásabb köszönetét. Gyergyó-Szentniiklóson, 1895. 
deczember hó 5-én. Kritsa Zoltán alelnök, Ivritsa 
Konrád jegyző, Lázár J. István pénztárnok. 

— Egy jó forgalmú  helyen eladó egy 
üzlet, hol nagy udvar és két kőház és raktár van; 
iiíryszintéii egy 4 lóerejii goz- és cséplőgép. Hol V 
Megmondja a kiadóhivatal. 

K Ö 2 . G A Z O A M Á G ín I P A R . 
A vámszövetség ügye. 

A m a r o s v á s á r h e l y i k e r e s k e d e l m i 
és i p a r k a m a r a elnöke az Ausztriával fennálló 
kereskedelmi és vámszövetség ügyének tárgyalá-
sára szakbizottságot hivott egybe, a mely ugyan-
csak az ö elnöklete alatt ezen fontos  ügygyei kö-
zelebbről (deczember 7-én) foglalkozott.  Ennek 
érdekes lefolyásáról  a következőkben számolunk 

T a u s z i k B. Hugó, a kamara érdemekben 
gazdag elnöke előadván, hogy az Ausztriával fenn-
álló és 1897-ben lejárandó kereskedelmi és vám-
szövetség iránti tárgyalások a közel jövőben napi-
rendre kerülnek, mire tekintettel a kereskedelmi 
miniszter ur ezen ügyben kikérte az összes ke-
reskedelmi és iparkamarák és igy a marosvásár-
helyi kamara véleményét is; miért hogy ezen fon-
tos ügyben a lehető legnagyobb körültekintéssel 
és a nyerhető összes adatok lölhasználásával le-
gyen a kívánt vélemény megadható, íölkérettek 
egyrészt írásban ugy a kamara tagjai, mint a ke-
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rületében létező nagyobb czégek indokolt vélemé-
nyeiknek nyilvánítására, de más oldalról szüksé-
gesnek tartotta egy szakbizottság összehívását a 
végből, hogy ez a beérkezett Írásbeli vélemények-
nek figyelembe  vételével és felhasználásával,  ter-
jeszszen a kamara teljes ülése elé véleményes ja-
vaslatot. 

A jelen alkalomra összehívott, bizottságnak 
szép számmal megjelent tagjait melegen üdvözöl-
vén, az ülést megnyitja. Előadóul fölkéri  Sz. Sza-
k á t s Péter kamarai titkárt és a jegyzőkönyv 
vezetésére L á s z l ó Gyula másodtitkárt. 

Sz. S z a k á ts Péter előadó ezek után egyen-
ként előterjeszti az eddig Írásban beérkezett vé-
leményeket, a melyek kevés kivétellel mind az 
Ö n á l l ó v á m t e r ü l e t mellett foglalnak  állást. 
Különösen kiemelendő a tí á s p á r Gyula, C s i k i 
F. Károly és ifj.  N a g y Elek véleménye, a kik 
tapasztalatokon alakuló indukokkal támogatják az 
önálló vámterület létesítésének szükségét, mint a 
magyar ipar megmentésének és fellendítésének 
egyedüli mentő eszközét. 

E c k w e r t József  szépen iudokolt vélemé 
nyében szintén az önálló vámterületet tartja a 
magyar ipar és kereskedelem szempontjából indo-
koltnak ; de a mezőgazdaság érdekeire tekintettel, 
még legalább rövidebb ideig a közös vámterületet 
tartja kívánatosnak, azonban Magyarország min-
den irányú érdekeinek teljes megvédése mellett. 
Még több fontossággal  biró vélemény terjesztetett 
elő ezeken kiviil, ezeknek egyenként való felsoro-
lását azonban a tér szűkére való tekintettel mel-
lőznünk kell. 

Az irásos vélemények előterjesztése után az 
e 1 D ö k fölkéri  a bizottság tagjait, miszerint az 
ügyhöz hozzászólni szíveskedjenek. 

Elsőnek felszólalt  F a r k a s Mendel, a ki a 
közös vámterület hive, mivel iparunk még nagyon 
fejletlen,  nincsenek gyáraink és igy az osztrák 
iparczikkekre rá vagyunk utalva, tehát kívánatos-
nak tartja, hogy először gyáraink legyenek, a me-
lyek a szükséges iparczikkekkel Magyarországot 
elláthassák. 

B ü r g e r Albert előtte szólóval ellentétes 
állapoton van. Ö az önálló vámterületnek a hive. 
Utal a jelenlegi viszony mellett a román buza ver-
senyére, valamint a fogyasztási  adókra és más 
nyomatékos iudokokra, kiváltképen, hogy iparunk 
épen az önálló vámterület létesítését indokolják. 

S z t u p i c z k y liéla szintén az önálló vám-
terület mellett nyilatkozik, indokolva, hogy Ma-
gyarországon a vasgyártás a jelenlegi nyomasztó 
viszonyok mellett, a minimumon is alól áll. A ren-
geteg mennyiségű vasszerszám és kisebb-nagyobb 
vaseszköz s ezek közt a milliókat tevő kaszák 
mind külföldről,  legnagyobb részt pedig Ausztriá-
ból hozatnak be. Hasonlóképen a késtk, fegyve-
rek, kész ruhák, lámpacsövek stb, stb, a melyek 
kel a védtelenül álló magyar ipar a versenyt föl-
venni nem képes. 

T ö r p é ii y i János utalva az osztrák ipar 
versenyére, mely a magyar ipar fejlődését  gátolja 
és sta'isztikai számadatokkal megvilágítva. Ma-
gyarországnak a vámokból való részesedésénél 
mutatkozó hátrányok helyzetét is, az ö n á l l ó 
v á m t e r ü l e t mellett foglal  állást. 

S c b w a r t z Zsigmond konstatálja, hogy az 
ország legtöbb testülete az önálló vámterület mel-
lett van s ő is belátja, hogy az ipar fejlődésére 
az volna a legfőbb  biztosíték, mi részben utal lto-
mánia iparának a védvám melletti föllendülésére; 
de nem hagyhatja figyelmen  kivül Magyarország-
nak azon érdekét, mely mezőgazdasági terményei-
nek Ausztriában való értékesítéséhez fűződik.  S 
bárha ö is óhajtja az ö n á l l ó v á m t e r ü l e t e t , 
de nem reméli, hogy a jelenlegi politikai viszonyok 
miatt az létrejöhetne ; miért ezen eshetőségre való 
tekintettel is biztosítani kívánná a magyar érde-
kek védelmét. Nevezetesen ez esetre kívánatosnak 
tartja a fogyasztási  adók rendezését, az általános 
vámtarifa  némely tételeinek módosítását, továbbá 
az utazó ügynökök káros versenyének oly módon 
való szabályozását, hogy azok csakis viszont el-
adókkal köthessenek üzleteket. 

Sz. S z a k á t s Péter előadó Magyarország-
nak 1694. évi áruforgalmából  idezett statisztikai 
adatokkal világítja meg az osztrák iparnak ha-
zánkat illető káros hatását s kifejezést  adva an-
nak a meggyőződésének, hogy épen a statisztikai 
adatok tanúsága szerint nem lehet attól tartani, 
hogy Ausztria a külön vámterület mellett a ma-
gyar mezőgazdasági terményeket kiszoríthatná, 
mivel ezekre föltétlenül  rá van utalva, sőt inkább 
épen az ö n á l l ó v á m t e r ü l e t biztosítaná 
ezeknek is jobb értékesítését; ezért az ö n á l l ó 
v á m t e r ü l e t e t tartja Magyarország jobb jö-
vője biztosítékának és igy annak megvalósítását 
melegen óhajtja, annyival inkább, mert a kamará-
nak is kezdettől fogva  ez volt az álláspontja. Még 
egy pár kevésbé jelentékeny fölszólalás  után 
T a u s z i k B. Hugó reaksummálva a felszólalások 
lényegét, konstatálja, hogy a bizottság egy szív-
vel, egy lélekkel az önálló vámterületet óhajtja; 
miért is e szerint lesz a megokolt javaslat elké-
szítve és a teljes ülés elé terjesztve, kiemelésével 
annak, hogy ha azonban, daczára a kamara és az 

érdekkörök egyhangú kivánatának, az intéző kö-
rök ezt kivinni nem tudnák és az önálló vámte-
rület ez időszerint még nem létesülhetne, kívána-
tosnak tartja a felirat  záradéka képen nyomaté-
kosan hangoztatni, hogy a vámszövttség a magyar 
érdekek megvédése mellett, legfölebb  5 évre njit-
tassék meg és itt megokolva emeltessék ki a fo-
gyasztási adók aj alapra fektetésének  szükséges-
sége ; javasoltassék az általános vámtarifa  egyes 
tételeinek kívánt módosítása, valamint, hogy egyik 
állam üzleti czégeinek utazó ügynökei a másik 
állam területén ne házalhassanak. A véleményes 
jelentés elkészítésére az elnök indítványa folytán 
S c h w a r t z Zsigmond, Sz. S z a k á t s Péter elő-
adó és L á s z l ó Gyula bizottsági jegyzőből álló 
bizottság küldetett ki. 

Ezek után az elnök megköszönvén a megje-
lentek hazafias  buzgalmát és a fontos  ügy iránti 
meleg érdeklődésüket, az ülést bezárta, mire Gás-
pár Gyula a bizottság nevében elismerését és me-
leg köszönetét nyilvánítván T a u s z i k R. Hugó 
kamarai elnöknek az ülés tapintatos vezetéséért, 
az elnök éltetése közben az érdekes ülés eloszlott. 

FELELŐS SZERKESZTŐ: 
Dr. B O C S K O R BÉLA. 

FŐMUNKATÁRS GYERGYÓBAN 
H O C H S C H I L D LAJOS. 

KIADÓ- és LAPTULAJDOiíO.S: 
GYÖRGYJAKAB MÁRTON. 

Hary Gézánál Csik-Szeredában egy 
teljes ebédlő és szalonszoba beren-
dezés és egy darab Singer női var-
rógép ; továbbá 150 métermázsa ta-
valyi termés I. minőségű zab. 

Védjegy. 10-20 

f E R E N C Z-
(Sósborszcsz) 

használatban a leghatásosabb. — 1 üveg 1 és 2 korona. 
9 9 " 3 £ a p 2 i a t ó : 

Csik-Szeredában: Güzsy Árpád gyógytárában és Nagy Gyula kereskedésében. 
Székely-Udvarhely: Bodrogi A , ifj.  Pcrzsy Antal, Farraády K. K., Gál Jáuos, 

Gergely János és Mátlié János kereskedőknél. 
Sz.-Kereszturon : Jacgcr J. gyógytárában és Lengyel László kereskedésében, 

valamint közvetlen 

VERTES LAJOS Sas-gyógytáraban Lúgoson. 

m 

NOI ÉS FÉRFI DIVATÜZLETÉBEN 
C S I K - S Z E R E D A . 

Ajándéknak különösen alkalmas: nő Escharpok 
csipkébe, berlinibe és selyembe egész kész és kezdet kézi hímzésekbe, 
téli kesztyűk, harisnyák és szoknyák, muil'ok, bőr gallérok, sapkák. 

J.'v.̂ .̂ JFií 

NŐI CONFEKCIÓ-KABÁTOK R O N D OK 
mindig a legdivatosabb raktáron. 

- = IfcTŐi  rULih-SuSZÖTretels Sí-
tetemes leszállított árakon. 

Egy teljes ruhára való 7 mt duplaszéles Cheviot 2 írt 10 kr, 
7 „ „ divatkelme 2 „ 80 
7 „ „ Kamgarnszövet 3 „ 50 
6 „ 120 ct széles angolszövet 4 „ 80 
8 színtartó barchend 2 „ — 

„ 8 „ „ divatos barchend 2 „ 50 „ 
legdivatosabb tiszta gyapjú Costűm-szövetek . . 6 írttól 20-ig. 
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Nyomatott Csik-Szeredában 1896. a laptulajdnos és kiadó Györgyjakab Márton könyvnyomdájában. 
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KARÁCSONYI AJÁNDÉKOK 
GYÖRGYJAKAB MÁRTON KÖNYVKERESKEDÉSÉBEN 

C s i l E - S z e r e d - á T o a n . 

P q q I itt lőhet «-löfixelni a „CSIKI LAP0K"-ra 
UOdl\ III ICIIOt löUtí-ik évre, mint legjobb vi-

déki lapra. 

Csak itt kapható nuni5̂ !)<î 1 zik«"vi 
Legújabb gyógymód, mely szerint az uliligi gyó-
gyilliallan betegségek is házilag IVltélleniil és in-
gyenesen gyógyil hal ók. 

Csak itt kaphatók lís/lmi'á'ui'k'ís  f^ya^"1 
czikkek n. ni.: névjegytepsik és tárczák ; varró-, 
dohányzó- és íróasztal készletek ; etagérek, fali 
fényképtartók,  kesztyű, zsebkendő és levélpapír 
dobozok ; díszes kiállítású hőmérők, tollállványok, 
kézi és asztali tükrök, himzö eszközök, fénykép 
keretek ; fali  dísztárgyak cellulose-, bronz és ma-
jolikából ; fénykép  albumok és emlékkönyvek; ja-
páni levél és díszítési legyezők ; tajték-, boros-, 
tyánkő- és ezüst szivarszipkák ; dohány-, szivar-
és pénztárczák bőr- és fémből,  burnót szelenczék ; 
női kézi táskák ; zsebkések, óralánczok, ollók, 
rnba-, haj- és bajuszkefék,  fésűk,  szemüvegek stb. 

az 18ÜG. évre naptárak 
mintegy 30-féle,  külön-

a legújabb zenedarabok 
hegedű és zongorára, 
rózsalevelek, 25 szín-
ben selyempapírok, ka-

Csak itt kaphatók 
bözö tartalommal. 

Csak itt kaphatók 
Csak itt kaphatók 

rácsonyfa  díszítéshez papírok, kis apró képek, 
dióhoz arany és ezüst pilék. 

Csak itt kaphatók k!inyvekmaifju^g^lira-
tok, az „Őrangyal1* cz. ima- és énekkönyv és a 
„Lurdi gyógybalzsam", vagyis kilencznapi s más 
ájtatosságok, imák és énekek a lurdi szeplőtelen 
szent szűz tiszteletére. 

Csak itt kaphatók ,ész" 

Árverezési hirdetmény. 
Csikszentkirályi özv. Gíil Endréné a 

saját, valamint nagykoni és kiskorú gyer-
mekei nevében közhírré teszi, liogy tulaj-
donukat képező s Csik-SzentkirAly község-
től 6 kilométer távolságra fekvő  Csik-Szent-
király község határán Kispatak nevü dűlő-
ben mintegy 3G hold területen lévő 4.311 
tömör köbméter fenyő  miifát,  valamint vé-
konyabb épület- és tűzifát  mintegy 2874 
tömör köbmétert f.  é v i d e c z e m b e r h ó 
29-én délután 2 órakor Csik-Szentkirály 
községházánál nyilt árverésen a legtöbbet 
Ígérőnek örök áron elad. 

Kikiáltási ár 5000 frt.  Kötelesek ár-
verezni kivánék a kikiáltási ár 5°vát bánat-
pénz fejében  az árverés megkezdése előtt, 
lefizetni.  A vételár a szerződés megkötése-
kor azonnal fizetendő.  Az eladandó erdő ki-
használására 2 évi idő adatik. 

Az árverezés eredményre jutásán ve-
vőre jogerős, míglen eladók részéről az ár-
vaszék jóváhagyásával. 

Kelt Csík-Szentkirályon, 1895. decz. 7. 
2—3 Özv. Gál Endréné. 
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K U N Z J Ó Z S E F ks T Á R S A 
CS. és KIR. UDVARI SZÁLLÍTÓK 

' n. kir. Ezatad. nagykereskedők és fehérnemű  gyárosok _ 
^ X.\<IU vi: VI». IIWAI'KST. liKliliKI'ZKN. 

Krdólj részi ügynöksig: Kasza Manó Kolozsvárit. 
T . CZ. 

Van szói-em sénk szíves tudomására hozni, miszerint Kolozsvárit, belmngvar-ntcza 19. sz. a. egy 

ÜGYNÖKSÉGI IRODÁT 
nvitoltnnk, melynek vezetésével Kasza Manó urat lii/.luk meg, ki vászon, fehérnemű, 
divat és szőnyeg különlegességek nagy raktárunk összes mintáival bármikor. levél, te-
lefon  vagy személyes megkeresésre a nagyérdemű vevőközönség rendelkezésére áll. 

Kiváló ügyeimet fordiinnk  menyasszonyi kelengyék összeállításira. melyek legujahti 
divat szerint s minden igémnek meglcleló'"n raktárunkon készen is kaphatók, vagy tetszés 
szerint elkészítiethetük; nemkiilííiil eti nagy súlyt fukieiiink  a nöi ruhák vállalatára, melyek-
nek elkészíttetését igen jutányos álban gyorsan és pontosan eszközüljiik. 

Mi'liy;lssüiinvi kili-ni-vrt liiKiii li iv - imi-lm lis l,ilyi:in iiMa.inl.-al 1111.• Iy \iil. kii. i* .mi.nii;il iráiiviljiik. , 
Midim a l \ ni,-ki \i-Vii kü/,r.iisi-̂  ki-iivi-hiH-i-.. ,• X<• 11 IÍL-\ iimlál IIH-L'IIVÍI juk. iRNN-ljlik. niiszeriii 

rzcfílillk.  IIH'ly I-M-S lr'in:ill:i-:i .,l;l a l,-j,.l(li liiril0Vllt-k lii\•• fi.I.  r/.ullal is |i;ilUiiL'.isáliari l.iir IvszvsUllli. Ilii 
i'löiv ií kérvo, vadunk kiválé tiíXtH.-ltH 
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borítéka szellemes és szórakoztató csevegések, il-

elöfizetöi  díjtalanul  közölhetik gondolataikat az 

képei lehetőleg alkalomszerűek, díszesek és tanul-

„KEPES CSALADI LAPOK." 
A legolcsóbb  és azért  a legelterjedtebb  képes hetilap! 
Megjelenik  minden  héten bő szépirodalmi  és ismeretterjesztő  tartalommal 

és külön beköthető regénymelléklettel. 
Havonkéut kétszer „Hölgyek  Lapja'  czimü félives  mellékletet ad, párisi di-

vatképekkel és bő dívatludósitással. 
A „KÉPES CSALÁDI LAPOK" olyan szellemben és irányban van szerkesztve, 

liogy ifju  és öreg külön s együttvéve élvezettel olvashatja. 
A „KÉPES CSALÁDI LAP0K"-ba a régi és ujabb írói és költői gárda minden 

számottevő tagja dolgozik. 
A „KÉPES CSALÁDI LAP0K"-nak regényei, elbeszélései, rajzai, humoreszkjei, 

költeményei kedélynemesitő olvasmányok. Irányczikkeivel a társadalom minden kérdéseire 
kiterjeszkedik. Orvosi és egyéb czikkei pedig tanulságosak. 

A „KÉPES CSALÁDI LAPOK" minden  évben négy regényt  iul mellékletül, 
még pedig  csinos szines borítékkal,  éves előfizetőinek. 

A „KÉPES CSALÁDI LAPQK" 
lelve kérdések és feleletek  tárháza. 

A „KÉPES CSALÁDI LAPOK" 
„előfizetők  postájában" 

A „KÉPES CSALÁDI LAPOK" 
ságosak. 

A „KÉPES CSALÁDI LAPOK" 1896. január első számával XVIIf-ik  évfolyamába  lép. 
Ez újévi számában következő érdekes és kiváló közlemények jelentek meg: 
Csendes világ, regény, Beniezkyné  Unj/.a  Lenkétől;  Évfordulón, költemény, 

Jámbor  Lajostól;  Régi történet, beszély, Latíkii  Gusztávtól;  Hogyen ruházkodjunk 
télen? orvosi czikk, dr. Fodor  tímártól;  Bál után, vig monolog, Oláh Györgytől;  A 
költő, költemény, Feleki  Sándortól;  Versek zenére, költemény, Iiudnyánszky  Gyulá-
tól; Boldog újévet! életkép, Meric/.ayné  Károssá  Irmától;  Megnyugtató történet, freskó, 
Krudv  (•  vuliitol;  Én is! regény, Tolnai  Lajostól. 

Mutatványszámokat  bármikor  szívesen  küld  a „KÉPES CSALADI LAPOK" 
kiadóhivatala  Budapest Vadász u. 14. saját házában. 

S i ó f i z e t é s i 
a „KÉPES CSALÁDI LAPOK-'-ra a „Hí lgyek Lapja1- czimü divatlappal és a r sgény-

ir .el léklettel együtt: 
Egész évre 6 forint. 
Fél évre . . 3 forint. 
Negyed évre 1 forint  50 kr. 

FIGYELMEZTETÉS. 
A ki 3 nj elűlizetűt gjiijt s az clülizctési összeget egyszerre bckiildi, anoak elismerésül egy dí-

szes emlékkönyvet killd a kiadóhivatal. 
Kérjük az előfizetések  megújítását, s lapunknak az ismerősök köreiben terjesztését. 
A ki az egész évre szóló hat frtnyi  összeget 80 kr csomagolási és postaszállítási 

díjjal együtt egyszerre beküldi, annak elismerésül 4 regényt küldünk; a ki 3 frt  előfizetési 
összeget 40 kr csomagolási és postaszállítási dijjal együtt egyszerre beküld, annak két re-
gényt küldünk elismerésünk jeléül, és a ki csak 1 frt  50 krnyi negyedévi előfizetési  dijat 
20 kr csomagolási és postaszállítási díjjal együtt egyszerre beküld, annak a kiadóhivatal 
egy regényt küld jutalmul. 

Klótizeléseket (a hónap bármely napjától) elfogad  a „KEPES CSALADI LAPOK" kiadóhiva-
tala, Budapest, Vadász-utcza 14. szám. 1 - 0 

-RECORD" 
nevű 

uj szabadalmazott és jelesnek bizonyult 
egye»i let ( lóhere-, luczeriia- é< más eféle  hüve lyeseket cséplő-, lejtő- és t iszt itó-gépiiket 

4-lo -AJ^eenyzélsels: é s 3söltség-vetésels k í v á n a t r a ing-^yen é s b ó r m e n t v e . 

R O B E Y & C O M P . 
B U D A P E S T , I X . kerület , Rákos-nlezn 5—9. szám. 
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Deczember 16. C S I K I L A P O K . 52. szám. 

Hirdetmény. i 

Csik-S/.entkirály község elöljárósága köz-
liirré teszi, míkép az rzonközscg tulajdonát 
képező korcsmaháza a melléképületekkel, 
valamint a kő- és fövényt  az 1890-ik évre 
folyó  év deczember 27-én délután 2 óra-
k o r a község liázánál nviltárverésen a leg-
többet Ígérőnek haszonbérbe adja. 

Az e tekintetbe hozott feltételek  szo-
kott hivatalos órákban a község liázánál 
bárki által betekinthető. 2 — 3 

A község elöljáróság 
Csík-Szentkirály, 1895. deczember 8. 

Bocskor Dénes, Albert Héiiiáiii, 
biró. kjesvzö. 

Sz. 1232— löiló. 
íkvi. 

Árverési hirdetményi kivonat. 
A csíkszeredai kir. törvényszék, mint telek-

köny\i hatóság közhírré teszi, hogy Háromszéki 
takarékpénztár Sepsi-Szentgyörgyön h. czég vég-
rehajtatónak Jegesi József  és neje szül. Bocskor 
Mária csikdelnei lakosok végrehajtást szenvedők 
elleni 164U frt  tökekövetelés és járulékai iránti 
végrehajtási ügyében a csíkszeredai kir. törvény-
szék területén lévő, Csik-Delne község halárán 
fekvő,  csikdelnei 703. sz. tjkvheu A 7 alatt fog-
lalt végrehajtást szenvedettek nevén álló 1. rend 
205., 206., 207., 208., 209. hrsz. belső telekre 
S73 frt,  2. r. 1018., 1049. hrszátuu szántóra 17 
frt,  3. r. 2194. hr>z. szántóra 26 Irt s igy össze-
sen lOJö frt  10 krban ezennel megállapított kiki-
áltási árban elrendelte és hogy a fennebb  megje-
lölt ingatlanuk az 1896. évi január hó 16-ik napján 
délelőtt 9 órakor C'sik-Pelne község házánál meg-
tartandó nyilvános árverésen a megállapított ki-
kiáltási áron alól eladatni nem fognak. 

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlanok 
becsárának 10° 0-át készpénzben, vagy az 1881. 
évi LX. türvéuyczikk 42. §-ában jelzett ár-
folyammal  számított és az 1881. év! november 
hó 1-én 3:»o3. szám alalt kelt magyar királyi 
igazságügyminiszteri rendelet 8. §-ában, kijelölt 
óvadékképes értékpapírban a k iküldött kezéhez le-
tenni, avagy az lt«81.1,X. t.-cz. 17o. §-a értelmében 
a bánatpénznek a bíróságnál előleges elhelyezésé-
ről kiállított szabályszerű elismervényt átszolgáltatui. 

A kir. törvényszék, mint tlkvi hatóság. 
Csik-Szeredán, 1895. junius 27-én. 

Kozmucza Péter, 
kir. türvszi liirú. 

Sz. 6340—1895. ki. 

Hirdetmény. 
Csik-Kaiczfalva  község tulajdonát ké-

pező „ Csipkés" és végül Csík-Szentdomokos 
közséĝ  tulajdonát képező — Kerekhavas — 
„Kis-Aeza" nevű Romániával határos erdő-
részekben a csíkszeredai m. kir. Erdőhivatal 
által megejtett felvétel  ós becslés szerint 
következő kereskedelmi czélokra alkalmas 
faeladások  szándékoltatnak : 

1. Csipkésben 437 88 k. hold terüle-
ten becslés szerint 77.505 köbmeter 30 cm. 
átmérőtől lelteié találtatott fenyőfa  31002 
frt  értékben. 

2. Kerekhn vas-Kis-Acza nevű erdőben 
280-74 k. hold területén becslés szerint 30 
cin. átmérőtől felfelé  találtatott 62795 köb-
méter fenyőfa  tömeg 25118 Irt értékben. 

Az eladás zárt Írásbeli s egyúttal szó-
beli árverés melleit fog  törtenni, és pedig 
az 1. pont alatti erdőrészre nézve Csik-KarcsT-
talva község hivatalos házánál 1895. év i 
decz. 27-én d. u. 2 órakor; a 2. pont alatti 
erdőrészre nézve pedig Csik-Szentdomokos 
község hivatalos házánál 1895. évi decz. 
28-án délelőtt 9 órakor. 

A kikiáltási árul szolgáló előbb kitün-
tetett becsértéknek 10°/o-a bánatpénzül le-
teendő, nu'g pedig a zárt ajánlatot tevők 
által az árverés megkezdésére kitűzött ha-
táridő előtt ;>/. illető község elől járósáo-a, a 
szóbelileg árverezni szándékozók által pedig 
árverezés megnyitása utána bizottság kezéhez. 

A részletes feltételek  megtekinthetők 
ugy alattirt szolgabírói hivatalnál, mint a 
tulajdonos községek elöljáróságainál. 

Felcsiki szolgabírói hivatal. 
Csíkszereda 1895. decz. 5 én. 

2 Fejér Sándor, 
szolgabíró. 

F Építtetők figyelmébe. 3 S 
Van szerencsém a nagyérdemű közön-

ségnek szíves figyelmébe  ajánlani, hogy 
kisebb-nagyobbszerü épületekre, terv rajz 
és költségvetéseket elkészítek jutá-
nyos árak mellett. Levélbeli megkeresésre 
azonnal válasz adatik, mely Csik-Szépvizre 
intézendő. Iroda helyiség Erős Antal há-
zába, közvetlen a nyomda mellett, értekez-
hetni hetenkint szerdán és szombaton d. e. 
8 —12-ig, d. u. 2-5-ig. 

Kiváló tisztelettel 

dásukat (1883. évi I. t.-cz. 19. §.) a vár-
megye alispánjához legkésőbb f.  évi deCZ. 
hó 25-ig nyújtsák be, mivel azontúl figye-
lembe vétetni nem fognak. 

Csik-Szereda, 1895. decz. 5. 
2—2 Becze Antal, 

alispán. 

2 - 3 
Szász István, 

építő-mester. 

Sz 9711 — 1895. ai. 

Hirdetmény. 
A gyergyótölgyesi szolgabíróság mel-

lett üresedésben lévő Írnoki állásra, 
melylyel évi 600 forint  rendes fizetés  van 
összekötve, pályázatot hirdetek s felhívom 
mindazokat, kik ezen állást elnyerni óhajt-
ják, hogy törvényesen felszerelt  folyamo-

Hirdetés. 
Csikvárdotfalvi  (18 birtokosokról neve-

zett) egyes birtokosoknak birája közhírré 
teszi, hogy a csikcsomortáni Il-ik határ-
részen, Galambhalu-ia nevii havason 250 
hold erdősége van, a melyen szórványoson 
bükk és fenyő  liaszonfák  árverésen esetleg 
egyezség utján is az 1896. évi január 
h ó 11-én el fognak  adatni, a venni szán-
dékozók a feltételeket  alólirtnál bármikor 
megtekinthetik. 

Kelt Csík-Várdotfalván,  1895. nov. 13. 
2—3 Petres János s. k., 

tízes birája. 

Ajándékul legalkalmasabb 

ÚJDONSÁGOK! 
1U6. sz. 4. sz. 309. 

trt'ui lui-'t̂ o 4 Irl. 15 hl. (.•yurii a in. pyuru lurKtszvkkii knrauai <» in 
V.doJi nőim'- o|iáll.il 8 Irt 14 kar. aiany lérfi  5 frt,  op.illukk.il opállul 7 Irl, val. 

t'yiiru 5 Irt. 6 fit  50 ki. gyéiiianllul 14 1U 

a legnagyobb választékban legolcsóbban 

LÖFKOVICS ARTHUR órás és ékszerésznél Debreczen, 
Föpiacz, a főposta  mellett. 

Legnagyobb raktár Drilliánt ekszerek, arany és ezüst órák. 13-próbás ezüstnemüekben. 
Kimerítő képes árjegyzék ingyen Ékszerek és órák javitása és készítése jótállássr-' 

Nyomatott Csik-Szeredában 1896. a laptulajdnos és kiadó Györgyjakab Márton könyvnyomdájában. 


