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Az inségmunka Csikmegyében. 
A törvényhatóság őszi közgyűlésén egy 

fontos  kérdés lelt megyénk alispánja által 
felvetve,  nevezetesen közgazdasági helyze-
tünknek a rossz termés folytán  beállott 
sanyarulatos állapota. 

Valóban régen volt. megyénkben olyan 
rossz termés, mint az idén s miután mellék 
foglalkozásunk  és keresetünk nem igen van, 
nem tudjuk, hogy népünk szegényebb része 
mikép telel ki. Ezen sajnálatos állapotnak 
előjele már is mutatkozik. A székelység 
egész rajonként vonul ki Romániába, mert 
itthon nincs miből és kitől keresni. 

A törvényhatósági közgyűlés ezen hely-
zet hatása alatt határozta el, Molnár József 
indítványára, hogy a kormánytól inség-
munkát, kérjen s e végből jelölje ki a csik-
madéfalva-szászrégeni  vasutat elvégzendő 
munkául. 

Nézzük már most, hogy vájjon lehet-
séges-e ezen munkát oly for<nán  előkészíteni, 
hogy az építkezés már kora tavasszal meg-
kezdessék. Hogyan állunk idáig ? A törvény-
hozás elhatározta a székely vasutak teljes 
elkészítését és noha 1897. október végéig 
már átadatott a forgalomnak  a sepsiszent-
györgy-gyimesi vonal, u kormány részéről 
még semmi előterjesztés nem történt az irány-
ban, hogy a szászrégeni összeköttetés kiépí-
tésére a szükséges hitel a törvényhozástól 
kéressék. Ez bizony a kereskedelmi minisz-
ter urnák egy kis lanyha eljárása, mely 
országos és azon magasabb szempontból, 
melynek okáért elhatároztatott a székely 
vasút létesítése, féligmeddig  elhúzása a tör-
vényhozási intenczió megvalósításának. Fáj-
dalom most már olyan korszakot élünk, 
hogy ilyen vastag kormányzási hibák fel  se 
is tűnnek. A miniszter urnák ugyanis még 
ezen év tavaszán, midőn a székely vasutak 
sepsiszenlgyörgy-csikszeredai vonala átada-

tott a forgalomnak  és a mikor az állam-
vasutak épités el lenőrzési személyzetéből egy 
egész csapat rendelkezésére állott, a inadé-
fal  va-szászrégeni vonal traszirozására nem 
néhány, hanem annyi mérnököt kellett volna 
kiküldeni, hogy ezuk ez év őszéig készek 
legyenek a tervekkel ós még ebben az év-
ben kihirdethető legyen az építkezési pályá-
zat. E helyett azonban néhány mérnök pisz-
kálódott az egész nyáron át, ugy hogy a 
kiépítendő vonalnak tervei közül annak alig 
egyharmada kész. Mát most kétségtelen, 
hogy az ínség és nyomorúság veszedelme 
nyakunkon ül és hogy ha a kormány ér-
deklődése a székelység iránt nem csak szem-
fényvesztő  frázis,  hanem komoly meggyőző-
dés, akkor nem szabad a vasút építkezés 
megkezdését, mint inségmunkát a jövő év 
márczius haván tul halasztani. 

Csak egy kis jóakarat kell és nincsen 
ebben semmi lehetetlenség. Ha ugyanis na-
gyobb mérnöki személyzet egyszerre kezdi 
meg a munkát egyrészt Csik-Madéfalván, 
továbbá Gyergyó-Szentuiiklóson és pedig az 
Utóbbi helyen két irányban is, ugy Szász-
Régen, mint Madéfalva  felé,  akkor az elő-
munkálatok még ez év végéig vagy a jövő 
év elejéig készen lehetnek, ugy h o g y az 
építkezési pályázat februárban  kiirható s a 
munka márcziusban kiadható lesz. Ha ez 
megtörténhetik, akkor márczius és ápril hó-
napokban az anyaggyűjtés elég nagy mun-
kát és mellék keresetet adhatna a székely-
ségnek és május hóban már teljes erővel 
megindulhatna az épitkezés 

Nem értjük, hogy ezt mi akadályoz-
hatná, mert még csak az a kifogás  sem áll-
hat fenn,  hogy erre a czélra nincs pénz. 
Midőn ugyanis a székely vasút létesítését 
elhatározta a Wekerle kormány, ennek költ-
ségei már előre ki voltak jelölve. A fedezet 
ugyanis a pénztári készletekből volt eló'álli-
tandó. Tudjuk, liogy a pénztári készlet 1895-

ben olyan nagy volt, hogy abból fizetődött  ki 
nemcsak a székely vasutak már kiépített 
része, hanem a Vaskapu szabályozása is. 
Ugyanakkor azonban az volt a terv, hogy 
a vaskapu költségei kölcsön utján fedeztet-
nek és az igy befolyó  pénz vissza csatolta-
tik a pénztári készlethez, hogy abból aztán 
kiépithető legyen a székely vasutak szász-
régeni vonala is. Már most senki sem tagad-
hatja, hogy a Vaskapu kölcsönét a kormány 
fölvette  ; ennek az állami pénztárban kell lenni 
és igy minden fennakadás  nélkül megkezd-
hető a szászrégeni vasútépítés, mert hisz 
nem tételezhető föl,  hogy a székely vas-
utakra szánt pénz más czélra fordíttatott 
volna. 

Nincsen tehát sem pénzbeli sem tech-
nikai akadály a vasútnak tavasszal leendő 
megkezdésében, sőt inkább van erre egy 
erkölcsi kötelesség is, a székely népnél levő 
inség eloszlatása vagy helyesebben mondva 
enyhítése. De a vasút épitkezés megkezdé-
sét mintegy követeli még az ország jó hír-
neve is. Ugyanis a kormányunk megfogha-
tatlan gyengeségből a gyimesi rom$n csat-
lakozás kérdésében bele egyezett abba, hogy 
a csatlakozás 1899 augusztus hóban történ-
jék ineg. Már most nagy vasúti baklövés 
lenne az, ha a gyimesi csatlakozás 1899. 
augusztus hóban meglenne s ugyanakkor 
nem irányithatnók a világforgalmi  árukat 
Szász-Régen felé,  hanem 120 kilometer ke-
rülővel Brassón át kellene nyugat felé  szál-
litni azokat. Az ilyen vasúti politika mind-
addig elnyelhető, mig csak bennünket bel-
földieket  károsít, de midőn a külföld  bírá-
lata alá is kerül közlekedési politikusaink 
rátermettsége, akkor egy kis áldozattal is 
meg kell mutatnunk, hogy nem minden 
vasút építéssel tesszük a megforditottját  an-
nak, a mit kellene tenni. 

Igy állván a dolog vasúti politikánk 
jóhirneve érdeben is elkerülhetlenül szükségen 

A „CSIKI LAPOK" TARCZAJA. 
Másodvirágzás. 

— Humoreszk — 
Irta: Kritsa Bóia. 

Néhány évvel ezelőtt Csik-Szeredában lakó 
unoka nővéremnél töltöttem a nyári hónapokat s 
a szép meleg napokon igen gyakran lerándultunk 
— többnyire csak kettecskén, mert férje,  elfoglalt-
sága miatt, ritkán lehetett kísérőnk — a Szere-
dától alig félórányira  fekvő  Zsögöd fürdőre,  hol a 
többi vendégekkel együtt, mi is kedvünkre átad-
hattuk magunkat a kitűnő vastartalmú és szénsa-
vas, hideg, vagy a természettől langymeleg für-
dők élvezetének. Fürdés után aztán bárki tetszése 
szerint lakmározhatott (természetesen jól meg-
fizetve  érette . . .) a vendéglős kitűnő ételeiből, 
finom  borokban sem volt hiány s a szeiedai czi-
gány banda, mint állandó zenekar működött na-
ponta, buzgón játszva a mélabús, vagy talp alá 
valót, már a mint a társaság kedve hangolta a 
szerszámaikat. 

Habár a fürdőnek  ottan lakó vendége igen 
kevés volt (lévén Zsögöd — kitűnő vizeit leszá-
mítva — egy igénytelen zugocska) de azért na-
ponta szépszámú közönség gyűlt egybe; legna-
gyobbrészt Szeredából, a mely hivatva van Csik-
megye fővárosának  lenni, a többi fürdőzni  vágyók 
pedig a szomszédos falvak  és községekből sétako-
csikáztak, avagy pedig csak gyalogszerrel sétáltak 
Zsögödre. 

Legbuzgóbb látogatója a fürdőnek:  Dárday 
Lajos volt. csikszeotkirályi előnévvel, valamiuthogy 
Csík-Szentkirály volt lakóhelye is. (A napontai 
borvizfttrdő  által lábaiból igyekezett a köszvénvt 

kiűzni.) Ő maga pedig inkább fehér,  mint szürke 
hajú öreg ur volt, betöltvén már az ötven évet, 
de eltekintve a félszázadot  jelentő szám és bajá 
nak megváltozott színétől, arcza még jól festett 
és víg kedélyű a élénk modorú, barátságos nyájas 
ember volt. A szive pedig? Azt mondják, 
bogy végén csattan az ostor! . Hagyjuk tehát 
a csikszentkirályi Dárday Lajos Bzivét e történet 
végére . . . 

Fürdőn, pláne olyan kicsiny helyen, mint Zsö-
göd is, hamar megy az ismerkedés s igy a fent-
nevezett úrral is, néhányszori találkozásunk után, 
már egészen barátságossá vált ismeretségünk. 
Szellemileg bemutatá nekünk családját s igaz rész-
vét látszott arczán, mikor tüdíivészes nejét emlité, 
a ki már az utolját járja és büszkeséggel elragad-
tatva szólott, egyetlen, délezeg 24 éves szép fiáról: 
Gézáról, a ki törvényszéki jegyző Kolozsvárt. 

Megvallom: szívesen időztem a Dárday Lajos 
társaságában, mert gyöngéd modora s finom  tár-
salgása folytán,  kellemesen telt körében az idő. 

Rövid időn teljesen ismerni véltem természe-
tét s azon felfedezésre  jöttem, hogy az öreg ur-
nák egy igen nagy gyöngéje, van, t. i. a prédiká-
tuma . Kedvenczévé vált az a ki e thémára 
terelte a társalgást. Ilyenkor rendesen: „kedves 
nagysád, lelkem kisasszony, édes öcsému-nek titu-
lázl a az illetőket és folyt  ajkáról litániaszerüleg 
a szóáradat, meghurczolva a rég elporladt ősök 
neveit, hátrálva velők egyenes ágon, egész Apafy 
Mihály fejedelemig.  És büszkén hivatkozott arra, 
bogy ősei közül egy sem követett el meszallián-
szot, sőt többen közülök báró és gróf  hölgyeket 
vettek nőül. Az ő nejének az anyja volt báró 
leány stb. stb. 

Már annyira hozzá szoktam az öreg nr lá-
tásához, hogy a fürdőző  társaságnak mintegy ki 

Lapunk mai asámáhov egy fél  iv melléklet van oaatolva 

egészítő részéül tekintettem őt. Ezért igen feltűnt 
nekem az, bogy egy idő óta, (daczára a fürdésre 
ingerlő meleg napoknak) beszüntette látogatásait. 
Arra a gondolatra jöttem, bogy valószínűleg orvosa 
tanácsára a világhírűvé vált borszék-fürdőre  ment, 
hogy ottan akár a folyó  vizéhez hasonló hőmér-
sékü „Vénus" akár a csípős „Lázár" avagy pedig 
a jéghidegségü „Lobogó" borvizek valamelyikét 
vegye használatba, köszvényes lábai gyógyításául. 

Feltevésem azonbau, a mint később rájöttem 
téves volt, mert az öreg ur azon idő alatt, otthon 
Szentkirályon guggolt. 

A fürdő  évad vége felé  találkoztunk újra; 
de alig lehetett ráismerni, olyan rosszul nézett 
ki: arcza, a mely beteges sáppadt színűvé volt 
lesoványodva, szemei beesve, szóval egy szenvedő 
ember állt előttünk. 

Részvétteljes kérdezősködésemre aztán kiönté 
szive keservét. 

— Sem éjjelem, sem nappalom — mondá s 
hangja remegett az izgatottságtól. — Az a ha-
szontalan Géza a kinek jövőjéhez a legszebb re-
ményeket fűztem,  teljesen fölzavará  nyugodt ke-
délyemet. Képzelje kérem, milyen őrült eszméje 
támadt: nőül akar venni egy tanítónőt 1 . . . 
Nemde, szörnyűség ilyet gondolni is, nem pedig 
téuynyé tenni, az ősrégi magyar nemes család 
szépreményű ivadékának? . . . Levelére rögtön 
válaszoltam, értésére adva, hogy a családom tág-
jává nem engedem, bogy amolyan parvenü személyt 
fészkeljen  be. És apai átok s vagyonbóli kítaga-
dással fenyegetém,  ha szét uem szakítja Viszonyát 
azzal a jöttment tanítónővel 1 

Mintha kicserélték volna az ón nyugodt vér-
mérsékü, finom  modorú emberemet, agy pattogott, 
tüzeskedett, heves taglejtések között, nem válo-
gatva a czimeket, a melyekkel a. fiatal  szerelmeg 
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a szászrégeni vonalat már 1898 tavaszán 
megkezdeni, mivel külőmben nincsen rá 
eshetőség, hogy 1899 augusztus havában, a 
román csatlakozás idejében az átadható legyen 
a forgalomnak.  Minden azt kivánja tehát, 
hogy a kormány a vasútépítést, mint inség-
mnnkát okvetlenül elrendelje, s az erre 
szükséges lépéseket már előre megtegye. 

Nevelő intézetet kell állitani 
Csikmegyében. 

Nevelő intését terve. 
Csikmegye. (Bevezetés.) 

Elsfi  közlemény 
A sors a csiki székelyt geographiailag két-

féleképpen  tette különlegessé. Elsőbben a szó szo-
ros értelmében kibatáiolta saját testvérei közQl is, 
ngy, bogy a mig a közlekedési eszközök meg nem 
javultak, még az érintkezés is lehetetlenséggel 
volt határos. Ezért beszélik Csíkban, hogy 60 - 70 
évvel ezelőtt, ha valaki Udvarhelymegyébe ment, 
végrendeletet csináltatott. E miatt a népszokások, 
foglalkozási  módok és mindenek felett  a vallási 
állapot egészen elszigetelten áll ngy Erdélytől, 
mint Magyarország népeitől. Kifejlődött  a humoro-
san a nép által is „ C s i k o r s z á g n a k " nevezett 
sajátságos vármegye, a mely csaknem az önálló, 
olyan kontödörátivszerü állam alakját vette föl. 
ő ugyan alávetette magát s szeretetében is hű 
tagja volt a magyar államnak, ugy szintén a köz-
terheket is viselte, de ahhoz egyáltalán nem volt 
hozzászokva, hogy valamit a közös védelmen ki-
vfll  az államtól elfogadjon.  Mind nt saját erejéből 
akart megvalósítani, s csodálatos szívóssággal egé-
szen a legutolsó időkig mindezt véghez is vitte. 
Saját erején utakat csinált, kórházat állított s 
régebben még a katonai szükségletet is önmaga 
viselte. Egy érdekes kis köztársaság volt ez min-
dig, a hol az elveket, melyek szerint élni kelleti, 
mindig a természet szolgáltatta, karöltve az egy-
házzal és vallással. 

Bölcs Leó ba feltámadna,  e szittya fajról 
qjbó) elmondhatná, hogy .Szabad ez a nép." 

A másik geographíai különlegessége Csík-
megyének, hogy az ország határán fekszik.  Min-
denkorban kiváló fontosságot  nyert e miatt a me-
gye. Tatár és török beütések ellen ő védte leg-
először mindig e hont, s e tekintetben oly magas 
kötelességérzet hatotta át, hogy soba azt nem 
tette, a mit más ily exponált vidéken tettek más-
hol, hogy ma labancz, holnap kuruczok lettek, a 
mint a szél fojt.  A csiki székely talpra állott, s 
amúgy székelyesen szembe vert az ellenséggel s 
ba leverték, tűrte, de Ieste a pillanatot, mikor is-
mét az ellenre támadhatott. A kétkulacsosság soha 
sem fért  jelleméhez. Ezt a tulajdonságát már Kun 
László megjutalmazta, a fejedelmek  és a Habsbur-

gok pedig oly jól ismerték, bogy valóságos politi-
kát csináltak belőle. 

Ma pedig mikor az oláhok folyton  támadják 
a magyar állam egységét, a székelj iég s köztük 
főrészben  Csik, a magyar nemzeti politikának a ke-
leti oldalon egyedüli és föltétlen  tényezője. Tehát 
sem a múltban, sem a jelenben, sem a jövőben 
nem lehet egy pontot mntatni az idő folyásában, 
mikor Csik vármegye ne volna a magyar politikus 
szemének egyik nagyjelentőségű nyugvó pontja, 
a melyből politikát kovácsolni s azt az egész haza 
javára irányítani a jó magyar politikus el nem mu-
laszthatja. Ezt mint igen fontos  körülményt kell 
figyelembe  venni. 

Ide kell csatolnnnk, hogy Csikmegye, mivel 
tiszta katholikus vármegye, az erdélyi egyházme-
gyének is súlypontja, a mint ezt maguk az erdélyi 
egybázférfiak  is szó nélkül el ismerik. 

A papot s közöttük a püspökököt csak ugy 
termi. És kevés oly inteligens papi kar van az 
országban, mint az erdélyi róm. kath. papok, a mi 
a székelység nagy intelligencziája mellett a legelső 
bizonyíték. De van egy másik igen fontos  körül-
mény. Az egész ország minden más megyéje ve-
gyes felekezetű  lakossággal bír, hanem Csik tiszta 
róm. kath. és egyúttal tiszta magyar. 

Itt tehát az egyház két szempontot valósit-
hat meg. Mondjuk két kérdés felvilágosítására 
experimentálhat. Vagyis, hogy nem csak akarja, 
de cselekszi is a saját híveinek minél magasabb 
fokú  kiművelését s ezt Csikmegyén igen jól bemu-
tathatja. A másik, hogy ott, a hol érdekeit meg 
nem támadják, az állammal és megyei élettel kar-
öltve működik, hogy a népjólét minél nagyobb fo-
kot érjen el. 

De van az egyház ellen egy, előttem alap-
talan, de a rosszakarat előtt jó hangzású vád, hogy 
az egyház a magyar nemzeti eszmének nem mun-
kás barátja. Csikmegye eddig is czátolat volt ez 
irányban, de az erdélyi róm. kath. egyházmegye 
érdeke s vele az egész magyarországi katholiku-
soké, hogy azt határozottan megczáfolja. 

A csiki nép. 
Legnagyobb részben oly emberek számára 

irok, a kik a csiki székelyt jól ismerik, hisz ők 
magok is csiki székelyek s ezért annak élvezeté-
ről, hogy a vérembeliek jó tulajdonságait s igy a 
magamét is eldicsekedjem, lemondok. 

Hanem egy dolog van, a mit éppn tárgyam 
szempontjából elhallgatni nem lehet. Még ezelőtt 
20 évvel is a székely falukban  egész seregét lehe-
tett találni az olyan tzékely embereknek, a kik-
ben önérzet, előkelőségre való hajlam, mondjuk 
uri tempó, bátorság, a közügyekhez való hozzá-
szólás körül a legnagyobb mértékben meg volt. 
A székely faj  amolyan uri fajként  tünt fel,  a ki-
nek még csak egy kevés kellett volna, hogy uri 
emberré legyen. 

párt illette éa mind jobban-jobban dflbbe  jött: ar 
cza kivörösödött, halántékán az erek kidagadtak 
s mintha torkát fojtogatta  volna valami, kezével 
a keményített inggallért tágitgatá nyakán. 

Ez indalatosság olyan hatással volt reám, 
hogy igaz részvét fogott  el a — fia  iránt . . 
Elgondoltam, bogy milyen szomorú s kinos perczei 
lehetnek most a szegény ifjúnak  ama töprengés 
között, bogy melyiket áldozza föl:  a leányt-e, a 
ki iránt olthatatlan láng él szivében, vagy atyját 
a kibez a vér köteléke, a gyermeki érzés fűzi. 

Minden igyekezetemmel azon voltam, hogy 
meglágyítsam az öreg ur szivét, a szerető pár 
iránt. Egyszerre olyan ékes szólóvá váltam, hogy 
•Dóka nővérem bámulva tekintett reám; de hasz-
talan volt minden érvelésem, mert a nemességére 
oly büszke férfi  bajthatatlan maradt. 

— Igaz mély vonzalom, forró  szerelem, a 
mely nélkül mit sem ér az élet — ismétlé fity-
máló hangon némely szavaimat. — Ah, ilyenek 
csak a költők képzeletében léteznek! . . . Tudja 
kérem, bogy a midőn atyám elérkezettnek látta 
•Asfllésemet,  még nem ismertem a leányt, a kit 
számomra kiszemelt és mégis: házas életemet a 
lagboldogabbBak mondhatom! Vajba ne kellene el-
veszítenem azt a drága jó nőt 1 . . . Majd találok 
én is a fiam  részére egy hozzá illő leányt, a ki 
miatt nem kell, hogy szégyeljűk magunkat. 

Ez volt ntolsó találkozásom a nemes csik-
aaentkirályi Dárday Lajos úrral, mert másnap a 
posta ayergyó-Szentmiklósról édes anyámnak baza 
szólító levelét hozta s én bucsnt véve beteges 
•nokandvéremtől otthagyám Csik-Szeredát. • * 

* 

1894. májas havában lippán működő segéd-
telekköoywezető fivérem,  telekkönyvvezetővé lett 

előléptetve a csíkszeredai törvényszékhez. E feletti 
ftröniem  határtalan vala, mert azon kilátás nyilt 
meg számomra, hogy a rég nem látott szeretett 
jó testvérrel, lakhelyeink közelsége folytán,  gya-
kori találkozásom lehet. 

Fivérein a mióta szeredai lakos lett, többször 
tett látogatást házunknál, párszor két nagyobb 
gyermekét is magával hozva s minden alkalommal 
majdnem könyörögve kért, hogy vísszantaztában 
menjek el vele, bár néhány heti időtartamra, hogy 
neje is — a ki meleg vonzalommal viseltetik irán-
tam s vendégszeretete a legmagyarabb — élvez-
hesse társaságomat. 

Végre annyi könyörgésnek nem állhatva ellen, 
a mult év szeptember hó közepe felé  fivéremhez 
nta/.tam. Látogatásomat ez időpontra azon óhajom 
következtében tevém, hogy részt vehessek a lélek-
emelő szép ünnepségen, a mely a szűz Mária név-
ünnépén Csík-Somlyón, a imvezetes búcsújáró he 
lyen, minden évben megtartatni szokott s a hová 
egy negyedóra alatt lehet elsétálni Szeredából. 

Szeptemker 13-án a legkellemesebb őszi na-
pok egyike virradt reánk s 10 óra felé  hárman 
fivérem,  kis leánykája Melitta s én útnak indul-
tunk Somlyóra. Sógornőm pólyás kis babája miatt 
otthon maradt. 

Megérkezve Somlyóra a templom ajtónál el-
váltunk fivéremtől,  ő a férfiakhoz  a karzatra 
ment föl. 

A mint mise végeztével nagyküzdelmek kö-
zött — mert a roppant néptömeg minduntalan 
megállásra kényszeritett — Melittával a templom 
ajtón kiléptem, jónak láttam néhány lépésnyire 
onnan megállni, hogy fivéremet  a karzatról lejövő 
férfiak  között azonnal megláthassam. E közben 
észre vevém, hogy kevés távolságra tőlünk, egy 

A világ megváltozott. A gyors közlekedés 
elhozta hazánkba, városainkba, társadalmunkba a 
flnom,  divatos modort, öltözéket, kényességet, a 
melyek mind igen szép dolgok s az nri emberek 
között az érintkezést kellemessé, érdekessé teszik, 
fejlesztik  az ízlést és mindenben művelődést és 
haladást tételeznek fel,  vagy hoznak magukkal; 
de természetesen századokkal szárnyalják tnl a 
népéletet s igy a néppel való érintkezést megne-
hezítik, a népet az intelligensebb körből kiszorítják. 
Erről természetesen senki sem tehet, mert ez az 
idők következménye. Mivel pedig igy a székely is 
kiszorult az uri társaságból, lefogja  szokni lassan-
ként uri hajlamait s vele ambitióját is. 

Ugyan ez áll a közügyekben való részvételé-
ről is. Ott már nagyobbfoku  műveltség kell, mint 
régebben az egyszerűbb intézmények kezelésénél, 
de még főképen  a szakműveltség tolul előre s az 
szintén jól van igy. Arra való a tudomány, .az is-
ismeret, hogy minél nagyobn mérvben érvényesül-
jön, de természetesen a laikus és még inkább a 
tanulatlan ember hiába érdeklődik, mert „a ki mi-
nek nem mestere, annak hóhéra." 

Mivel igy a kizárólagos politikai jogok gya-
korlására szorittatik s arra is csak őt évenkint, 
lassanként le kell szoknia a köz, az általános felé 
való vonzódást s magának, az ő szük körének fog 
élni, a hol ismét, mivel a nagyon kicsiny kör már 
a részletek ismeretét kivánja, ez pedig tudományos 
készültséget, feltételez  a nép tehetetlenné válik, 
nincs előtte tér, a hol tehetségeit érvényre juttassa, 
tehetetlenségének érzete lerontja munkakedvét, s 
megtöri fensöbb  vágyait, a mi sűlyedést jelent. 

Látjuk is, hogy a csiki székely sülyed, közele-
dik a közönséges munkás felé,  a melynek hibája, 
hogy se hite, se erkölcse, se országa, se senkije, 
csak önmaga. Hogy ez be ne következzék ez el-
len akarok fellépni  e munkácska utján s ez a 
czélom, mikor az állam, egyház és megye erejének 
egyesítésére akarom megnyerni a lelkeket, kima-
tatván, bogy ez lehetséges az érdekek teljes pa-
ralizálása mellett. 

A munka lényege tulajdonképen ez leend. 
Kóródy  Miklós. 

= Az államvasutak díjszabása folyto-
nos és állandó panaszát képezi nemcsak a csiki és 
háromszéki közönségnek, hauem azon tőkéseknek is, 
kik a Bzékely vasút megnyitása folytáu  a Székely-
földön  és különösen Csikmegyében kiilönbözó iparte-
lepeket óhajtanának létesíteni, de a nagyon drága 
árudijszabás folytáu  nem mernek semmi vállalatba bo-
csátkozni. Elég különös és furcsa,  hogy a kormány 
folytonosan  hangoztatja a székelység érdekeit, azok-
nak kivándorlását megakadályozni óhajtja s mégis 
ezt akép viszi keresztül, hogy a vasutakon oly magas 
tarifákat  állapit meg, hogy az egyenesen lehetetlenné 
teszi székely ipari telepek alapítását, noha erre 
anyag éa székelymunkás is elég van. Most is. midón 
a brassó-háromszéki vassuttal alkudozásba kezdett 
lépui az államvasutak igazgatósága a s.-szentgyörgy 

magas, kifogástan  termetű, bájos szép hölgy szin-
tén várakozni látszott valakire. 

— Ismered-e Melitta, ki az a gyönyörű uő ? 
kérdém halkan bugocskámat. 

— Oh igen, Vámosi ügyvéd kis leányai mel-
lett volt mint nevelőnő, de már nem az, mert. . . 

E perczben ismerős hangok flték  meg fülei-
met, a hang felé  tekintve, egész valóságában az 
én zsögödi ismerősömet Dárday Lajost pillantám 
meg, a ki legnagyobb csodálkozásomra karját 
nyujtá a szép hölgynek kezéből gyöngéden átvéve 
az elegáns kis imakönyvet. 

— Izidor — állitám meg, a minket észre 
nem vevő s előttünk elhaladni akaró fivéremet, 
— nézd csak ki az a bájos szép bölgy a Dárday 
Lajos karján ? Valami rokon, vagy talán a menye ? 

— Annál sokkal közelebb áll hozzá — felelt 
nevetve Izidor. 

— Hogyan? 
— Az öreg ur valami peres Ogye miatt Vá-

mosy ügyvédet kereste fel,  a hol alkalma volt 
megismerkedni a nevelőnővel a belebolondulva a 
szép leányba, fél  évi özvegysége után hités fele-
ségévé tette. 

— A véu bolond 1 — tört ki ajkamon a 
gyöngédtelen czimezés. 

— Az még hagyján volna, hogy uira nősült; 
— mondá Izidor, — de az a nevetséges, hogy a 
nemességére oly büszke férfi  egy iparos árváját 
vette el, a kit jólelkű rokonok gyermekkertésznővé 
képezték ki. Különben a mint mondják boldogsága 
teljes a szép hölgy mellett s igy nincs oka felsó-
hajtani : „Minek is van szív, s a szívben sze-
relem 
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brassói vonal közös használata tárgyában, természe- hőségünknek a legmagasabb trón előtti megujitá-
tesen csak félévvel  a vasút megnyitása után, nem j sát kegyelmesen fogadni  méltóztassék. 
sok dijelengedés lesz, mert a megkötött esyesség 
szerint a magyar állam vasutak díjszabásának egy-
aéges alkalmazása mellett az olcsobbitás a jelenlegi 
díjszabáshoz képest ki fog  tenui 100 kg.-kéot l. 
osztályú tárgyaknál 8 kr. II osztályú tárgyaknál 9'/a 
kr. A. oszt. tárgyaknál ö'/s kr. B. oszt. tárgyaknál 
5'/í kr, C. oszt. tárgyaknál 6 kr. 1. oszt. tárgyak-
nál 4'/s kr, 2. oszt. tárgyaknál 6 kr, 3. oszt. tár-
gyaknál 6 kr és I. kiv. dijsz. oszt. tárgyaknál 4 kr. 
Mindenesetre ez is jobb a semminél, de sajnos, hogy 
a személy díjszabásra nem terjed ki az egyezkedés 
és igy e tekintetben továbbra is azon anomáliának 
leszünk kitéve, hogy noha államvasti vonalon uta-
zunk, kétszeresen kell fizetni  a dijat, ha Brassón 
tul megyünk, már pedig a székely ember nem 
szokott Brassóban megállani. 

= A Székelyvasutak menetrendje te-
kintetében október hó 18-tól kezdve megtörtént a 
változtatás, a mit lapunk és a közönség óhajtott. 
Ugyanis ez ügyben felszólalásunk  folytáu  eljárt fő-
ispánunk és eljárt Várossy Gyula karczfalvi  képvi-
selőnk is. Előttünk fekszik  az üzletvezetőségnek a 
nevezett képviselőhöz intézet levele, melyből kivesz-
szük azt, hogy a Brassóból d. e. 8 óra 50 perczkor 
induló (a Budapest feldl  reggel 8 órakor érkező 
600 számú vonathoz közvetlen caatlakozással biró) 
75 1 2 83. vonat közvetlen csatlakozást nyer Csik-
Szereda, illetve Csik-Gyimesig és viszont a volt 
menetrend szerint hajnali 2 óra 55 perczkor Csik-
Szeredából induló 7611 sz. vonatnak felhagyásával 
reggeli 7 órakor fog  egy vegyes vonat Csik-Szere-
ból indulni, mely Sepsi-Szeutgyörgyön, illetve, Bras-
sóban közveileii csatlakozást nyer a Brassóban d. u. 
2 óra 4ö perczkor Budapest felé  induló 501 sz. 
gyors vonathoz. Ezeken kivül a Csik-Szeredából 
jelenleg délutáni 12 óra 45 perczkor induló 7613 sz. 
valamint az esti 9 óra 20 odaérkező 7614 sz. vonat, 
mely Sepsi-Szengyörgyön a 7504-hez vagyis a Bu-
dapest felöl  Brassóba délután 2 óra 0 perczkor ér-
kező 502 sz. gyorsvonattal közvetlen csatlakozásban 
áll, továbbra is fentartatnék. 

T i r v é i y h N t Ó H á g i k S z g ^ S l é N . 
Cs.-Szereaa, okt. 17. 

Megyénk törvényhatósági bizottsága tegnap 
tartotta meg Mikó Bálint főispán  ur elnöklete alatt 
őszi rendes közgyűlését, melyen mintegy 120 tag 
jelent meg. Bárha a Százrégeni országos vásár, s 
Ditró, Szárbegy községek között fennforgó  peres 
kérdésben az napon megtartott helys/.ini tárgyalás 
a gyergyóvidéki tagok közitl sokat visszatartott a 
megjelenéstől, még is elég népes volt a közgyűlés, 
melynek érdekesebb részér, az alcsiki járá« főszol-
gabírói állásának betöltése képezte. 

A közgyűlés kebeléből kiküldött meghivó hi-
zottság élén d. e. 10 órakor főispán  ur ő méltó-
sága a teremben megjelenvén, éljenzéssel fogadta-
tott s röviden a gyűlést megnyitotta annak beje-
lentésével, hogy Székely Endre alcsiki főszolgabíró 
állásáról lemondoti s egyúttal nyugdíjaztatott is. 

Ekkor az állandó választmány azon indítvá-
nya vétetett tárgyalás alá, hogy ö császári és apos-
toli kir. felségéhez  a folyó  évi szeptember 25-én 
kelt örök emlékű legmagasabb elhatározásáért, 
mWyszerint a nemzeti élet különböze téréin kitüut 
halhatatlan érdemű hazánkfiainak  saját udvartar-
tási költségeiből az ország fővarosában  felállítandó 
szobormüvekkel leendő megörökítését legkegyel-
mesebben elrendelni méltóztatott, — a törvényha-
tóság hódoló feliratot  intézzen. 

Az indítvány ált lános helyesléssel és lelke 
sedéssel fogadtatván,  felirat  küldése határoztatott 
el, mire a főjegyző  felolvasta  a felírat  következő 
szövegét: 

Felséges Császár és Apostoli Király! 
Legkegyelmesebb Ontok! 

Felségeduek folyó  évi szeptember 25-én kelt 
azon legmagasabb atyai elhatározásáról, melyben a 
letűnt századok alat' a haza, a királyi trón és a 
vallásért folytatott  küzdelmekben a nemzeti élet 
különböző téréin kitűnt nagyjainknak az ország 
fővárosában  szobormüvekkel való megörökítését 
méltóztatott legkegyelmesebben elrendelni, — a 
magyar nemzet millióinak lángoló szivéből és lelkes 
ajkáról száll fel  a trón zsámolvához a legőszintébb 
alattvalói bálás köszönet. 

Felségednek fejedelmi  bőkezűségéről tanús-
kodó fennkölt  elhatározása, midőn egyfelől  a hó-
dolatteljes hála, a tőrhetleu hűség és ragaszkodás 
nyilvánítására nyújt nekünk kedvező alkalmat; 
addig másfelől  megerősít azon, különben soha sem 
ingadozott hitünkben, hogy Felséged és a nemz-t 
a mult iránti érzésben és a jövőt illető törekvé-
sekben egyesültek. 

Történetünk hagyta iánk, hogy egyedül csak 
ezen egyetértés biztosíthatja nemzetünk boldogu 
lását és fennmaradását  s épen azért Felségednek 
ennek ápolására irányuló legmagasabb elhatározása 
által fellelkesítve,  nyugodtan várjuk a jövendő ese-
ményeket. 

A legmélyebb alattvalói tisztelettel kérjük 
Felségedet, miszerint hódolatteljes hálánk, Felsé-
ged é» a felséges  királyi ház iránti tántoríthatlan 

Buzgón imádko/nnk a Gondviseléshez: hogy 
Felségedet és a felséges  királyi családot tovalihra 
is vegye oltalmába és tartsa meg. a kik a leg-
mélyebb alattvalói hódolattal és tisztelettel va 
gyünk Császári és Apostoli királyi Felségednek 
legalázatosabb szolgái: 

Csikvármegye  közönsége. 
Ezzel kapcsolatosan Márton Ferencz bizott-

sági tag indítványára elhatároztatott az is. bogy 
Ő Felstge a Német Császár által királynnk ő Fel-
ségénél tett látogatás alkalmával elmondott telkö-
szőntői, melyek a magyar nemzet történelmi dicső 
emlékeinek elismerőleg történt felidézése  Által az 
egész magyar népet felvillanyozták  és hálára kö-
telezték, a közgyűlés jegyzőkönyvében megörökít-
tessenek. 

Ez után a megye alispánja olvasta föl  a köz-
igazgatás állapotát előtiintető tüzetes és minden 
nevezetesebb kérdésre kiterjedő terjedelmes jelen-
tését. A/. éljenzéssel fogadolt  jelentéshez ifj.  Mol-
n á r J ó z s e f  szólott hozzá, ki mindenek előtt 
kiemt-lte az alispáni jelentésnek részrehajlallan és 
a közkormányzás minden ágazatára kiterjedő vol-
tát. mely lehetségessé tette a maga egyenességével, 
hogy minden bizottsági tag tiszta képet kapott 
közállapotainkról. Felszólalását az tette szűk-é-
géssé, mert visszhang akar lenni az alispáni jelen-
tés több részére s nehogy rendes bürokratikus 
módon egyszerűen tudomásul vétessék az, bizonyos 
pontokat megbeszélés tárgyává óhajt tenni. Min-
denek előtt a közigazgatás állapotára tér át, mely-
nél az alispán is fél  a bürokratikus eljárás terje-
désétől, melynél a forma  gyakran megöli a lénye-
get. Szóló is ugyanezt tartja s óva inti a fiatal 
nemzedéket, hogy kerülje és ne szokjék hozzá 
a bürokratizmushoz, mely csak a számok elin-
tézését nézi, nem tud felemelkedni  az igazság ke-
resésére, lassanként elfelejti  a részrehajlatlan-
ságot és az önkény kényelmes és parancsoló ter-
mészetét veszi fel  s végtére is meghunositja a be-
sugdosási rendszere, mint emelkedésének alapját. 
Egyébiránt általánosságban szóló is elismeri, hogy 
a közigazgatás kielégítő, süt más megyékkel szem-
ben a középszerűnél jobb s étien azért a közigaz-
gatási hatóságoknak jegyzőkönyvi elismerést java-
sol szavaztatni 

Ezzel kapcsolatosan megemlékezik Székely 
Endre főszolgabíróról,  ki nyugdíjba menvén, a tör-
vényhatóság nem hagyhatja a megyei tisztikar e 
régi kipróbált bajnokát szó uélkül elvonulni állá-
sáról s kiemelvén az ö törekvő igyekezetét, be-
csületes jellemét, tiszta kezét s értelmes kormány-
zását, indítványozza, hogy Székely Endrének a 
megye érdekében tett szolgálataiért a törvényha-
tóság elismeréséuek jegyzőkönyvi kifejezést  adjon. 

Végül rátér az alispáni jelentésnek azon ré-
szére, mely a silány termés folytán  a fenyegető  in 
séget vázolja s a maga részéről indítványozza is, 
hogy a kormánytól gazdasági állapotainkról felira-
lilag inségmunkát kérjünk s jelöljük meg ilyennek 
a csikmadéfalvi-szászrégeni  vasútnak kiépítését. 

Az indítvány közhelyesléssel fogadtatott  s 
annak alapján a megyei tiszt.karnsk működéséért 
elismerés szavaztatott; továbbá S/.ékely Endre volt 
alcsiki főszolgabírónak  hosszas szolgálata közben 
szerzett érdemei jegyzőkönyvi elismerésben része-
sillettek s végül a kedvezőtlen gazdasági eredmény 
folytán  fenyegető  ínség enyhítése czéljából felirati-
lag megkéretni batárzlatott a kereskedelemügyi 
miniszter, bogy a székelyvasutak madéfalva-gyergyó-
szentmikbs-szászrégeni részének kiépítését, már a 
jövő év tavaszáu megkezdetni méltóztassék. 

Mindezekntán a tárgysorozat egyéb pontjai 
vétettek tárgyalás alá, melyek közül fölemiitjük  a 
következőket: 

A felcsiki  járás föszolgabirájának  rendelke-
zése és fennhatósága  alatt a gyimesi határállomá-
son rendszeresített szolgabírói állás hatáskörének 
megállapítását tárgyazó szabályrendelet elfogad-
tatott. 

Kereskedelmügyi miniszter urnák a borhami-
sítások megakadályozása tárgyában kiadott rende-
lete fólytán  bor ellenőrző bizottságok lévén meg-
alakitandók, ezen bizottságok hétben állapíttattak 
meg és pedig: Tölgyesen, Gyergyószeutmiklóson, 
Karczfalván,  Szépvizen, Szentmártonon, K.-Altizen 
és Szeredavárosaban. A bárom évi időtartamra 
alakított bizottság tagjaiul megválatsztattak: Töl-
gyesre Dobribán Péter, Miklós Lukács, Gy.-S/ent-
miklósra: Simon Balázs, Lőrincz Vilmos, Karcz-
falvára:  Mihály István, Nagy András, Szépvizre : 
Vass István, Antal Domokos' Szentmártonra: 
Gál György, Csiszér Károly, K. Altizre: Sándor 
István és Gál Sándor, Csíkszeredára: Kovács An-
tal és Tamás Béla. Főispán ur által pedig kine-
veztettek : Tölgyesre: elnöknek Ferenczyi István, 
tagúknak: Puskás István, Kábdebó Vidór, Gy-
Szentmiklósra: elnöknek Nagy Imre, tagoknak: Gál 
Miklós Bajkó Péter, Karc/, tal vára: elnöknek László 
Ferencz, tagoknak Székely András, Sárosi Dénes, 
Szépvizre: elnöknek Minér Albert, tagoknak Sá-
rósi Gergely, Csiszér József,  Szentmártonra: el-
nöknek Nagy József,  tagoknak Iinets Dénes, Veres 
József,  K.-Altizre: elnöknek ifj-  Csoboth István, 
tagoknak Balázs Lajos, Pálfl  András, Szeredára: 

elnöknek Kővári László, tagoknak Gecző Elek é" 
Szőcs Ignácz. 

Ezután a törvényhatósági bizottság kebeléből 
jö< " évre kíküldendő bizottságok alakíttattak meg 
s helyettesítések eszközöltettek, nevezetesen köz-
felkiáltás  uiján megválasztattak: 

a.) az igazoló választmányba a közgyűlés ré-
széről: Nagy Sándor, Gyöifty  Ignácz, Bartalis 
Ágost, Kovács István, Dr. Csiki József,  főispán 
ur részéről kineveztettek; elnöknek Dr. Molnár 
József,  tagoknak Szántó József,  Nagy Imre, Dr. 
Fejér Antal ; 

b) a lóavató bizottság elnökéül Gy.-Szent-
miklósra szárbegyi Nagy Imre, Szeredába Lázár 
Domokos; 

c) a lótenyésztési bizottságba felkéretett  el-
nökül a megye főispánja,  melynek tagjait 9 ne-
vezte ki; 

d) az árvaszéki ülnökök mellé döntő szava-
zattal biró tagokul: Nagy Sándor és dr. Fejér 
Antal; 

f)  árvaszéki elnök helyettesül: Székely Károly; 
f)  tiszti ügyész helyettesül: dr. Csiki József; 

végül öO egyén a községek 1897. évi számadásá-
nak megvizsgáltatására elnökül küldetett ki. 

A közigazgatási bizottság tagjai közül kisor-
solt ifj.  Molnár József,  dr. Fejér Antal, Györffy 
Ignácz és Györffy  Gyula helyett titkos szavazással 
kelletvén a választásnak megtörténni, főispán  ur 
ennek és a főszolgabíró  választásnak megejtési ide-
jére a gyűlést felfüggesztette  s egyúttal a főszolga-
bírói állásra beérkezett pályázati kérvények folytán 
a kaudidáló bizottság megalakítását elrendelte, mi-
nek következtében a jelölő bizottságba a közgyűlés 
megválasztotta ifj.  Molnár Józsefet,  Murányi Kálmánt 
és Márton Ferenczet; főispán  ur pedig a maga ré-
széről meghívta Nagy Sándort, Nagy Józsefet  és 
Lázár Domokost. 

Az ekként megalakult kandidáló bizottság 
néhány pereznyi idő múlva eljárását befejezvén,  a 
főszolgabírói  állásra pályázott Birtba József  alcsiki 
szolgabírót és Bartalis Ágost megyei III-ad al-
jegyzőt jelölte, minek folytán  ugy a főszolgabírói 
állás, mint a közigazgatási bizottsági tagsági he-
lyeknek választás utjáni betöltése, két szavazó bi-
zottság kiküldésével kezdetét vette. 

A szavazás egy órát vett igénybe, mely kü-
lönösön a főszolgabírói  állást illetőleg nagyon iz-
galmas volt, minthogy mindkét párt bízott győzel-
mében, és a kapaczitácziók mindenik oldalról se-
rényen folytak,  mi némelyeknek a szavazástóli tar-
tózkodását vonta maga után. 

A szavazás eredménye az lett: hogy a köz-
igazgatási bizottság tagjaiul kevés szavazatkfllönb-
séggel mind az öt fenni  nevezett kilépő újra vá-
lasztatott ; a főszolgabírói  áljásra beadott 109 sza-
vazat közül pedig Bartalis Ágost aljegyző kapott 
62-öt, Birta József  szolgabíró 47-et, s igy 15 szó-
többséggel Bartalis Ágost lett az alcsiki járás fíh 
szolgaüirája, ki nyomban a hivatali esküt a köz-
gyűlés színe előtt le is tette, s ez alkalommal lel-
kes él̂ enzésekben részesittetett. 

A közgyűlés az után folytatta  a megszakí-
tott napi rendet s letárgyalta a vármegye s a 
községek 1898. évi költségvetéseit, pólköltség elő-
irányzatát, elmaradt mult évi számadásait; végül 
kiutalt a nevelési alapból szárhegyi Puskás József 
állatorvosi akadémiai hallgatónak pótlólag 100 frt 
segélyt s Balázs Ernő műegyetemi ösztöndíjas hall-
gatónak pótszigorlat tételére, felfüggesztett  ösz-
töndíját Szeptember — Deczember honapokra fó-
lyóvá telte, s ezzel gyűlés délután 1 órakor vé-
get ért, mit főispán  ur ő méltóságánál gazdag és 
kitűnő hangulatban lefolyt  közebéd követett. 

Népkegy én  szeszély. 
Hajdan a hatalmas római birodalom oonsuli 

méltóságának elnyerése a uép kegyétói és szeszélyé-
től függött.  A büszke, hajthatatlan Coriolán, ki a 
népet eme hatalmáért gyűlölte és megvetette s a 
kitől egész Róma rettegett, midőn a consuli méltó-
ságra áspirálvn, büszkeségét és gyűlöletét félretéve 
a felséges,  de megvetett néphez fordult,  a csaták-
ban uyert sebeit mutatva fel,  kérte őket, hogy sza-
vazzanak reá. Ez a hatalmas birodalom, melynek 
állami szervezete és alkotmánya egyedül a nép ke-
gyére volt építve — összedőlt, mint a kártya-vár. 

Ily roskadozó alapokon nyugszik a mai vár-
megyei rendszer is. Kiszolgáltatja minden tisztvise-
lőjét a felséges  nép hullámzó kedélyérzelmeinek, 
legtöbbször hivatali tekintélyük és önérzetük rová-
sára kényszeríti őket ama nagy lelki fájdalommal 
járó Canossa ut megtételére, melyet Coriolán ura-
lomvágyból tett meg s a melyet ők a létfenntartás 
érdekében el nem mellőzhetnek. 

Nem fér  össze a rendezett jogállam természe-
tével s életviszonyaival oly intézménynek fenntar-
tása, mely függési  viszonyt léteBit a megyei tisit-
viseló s a jogkereső közönség között, mely nem 
csak korlátozza és megbénítja az önálló gondolko-
zást. a jogesetek érdektelen elbírálásához megkíván-
tai.) szabad cselekvési elhatározást, de valósággal 
lelki kényszert gyakorol, melv a határosat hozatal 
s az elintézés bármily módját tekintve is, vagy ai 
igazsággal, vagy Baját egyéni meggyőződésével avagy 
választója érdekeivel — kinek bizalmából foglalta 
el állását — hozza ellentétbe. 
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Sokkal nagyobb önérzettel indul az útszéli kol-1 ság ipartanácsába egy évi időtartamra Deér Venczel 
dna alamiisnát kéregetni, mint a voksokban utazó gyergyószentmiklósi és Györgyjakab Márton csík-

inden ajtó kilincs tulajdo- szeredai lakosokat rendes és Tamás József  csik-megyei tisztviselő, ki minden ajtó kilincs tulajdo 
nosában egy-egy kielégítetlen érdek személyesitójét 
véli felfedezni.  Nem lebet a nép kegyét megsze-
rezni csupán egyéni nymbuszszal s puszta Ígéretek-
kel, az a felséges  nép, melynek minden lépten-
nyomon teljesítetlen igényei és kielégítetlen óhajai 
vannak, feltétlenül  áldozatot e kőtelező ígéretet kö-
vetel. A morális öngyilkosságnak tantallusi kinjait 
kell ilyenkor átéreznie egy jellemes tisztviselőnek 
— midőn oly igények fellépését  találja magával 
szemben, melyeket nincs módjában teljesítenie. Mi-
csoda képtelen kinövése a tisztviselő választás módja 
a vármegyei rendszernek, mely a tisztviselő sorsát 
éa lételét a nép szeszélyéhez lánczolja ? 

Az a hatalmas bástya, mely egykor a magyar-
ság végvárát képezte, részint elavult régi intézmé-
nyei ápolása s maradisága s részint az időnként a 
kor szelleme által megnyirbált jogai elvesztése foly-
tán nem csak kellőleg funktionálni  uem bir többet, 
de jelen intézményében a mai modern jogállam ke-
retébe beleilleszkedni sem tud, hiányzik nála a kor 
szelleme által megkívántató életképesség, hasonlóan 
ama nagy beteghez, melynek szívműködését az aether 
injectio ideig-óráig elősegíti. 

Az a lázas izgalom, mely egy-egy tisztviselő 
választás alkalmából hullámokat ver felszínre,  nem 
a pezsdülő életnek, hanem az utolsó vonaglásnak a 
hirnöke. A humanizmus korát éljük ma, midőn a 
nép maga is meg van arról győződve, hogy az a 
jog és hatalom, melyet az alkotmány biztosított ré 
szére, csak akkor volt üdvös hatással a nemzeti jo-
gok védelmezése szempontjából, midőn nemzetünk 
vagyonos és előkelő jelesei a hivatalt tisztességből 
és ingyenesen viselték, ma azonban, midőn a hiva-
talviselőé a bizalom nyilvánulása mellett létkérdés 
is, ó maga is irtózik egy oly jog gyakorlásától, mely 
egy család jövőjének életágait képes elmetszeni. 

Ily érzések között folyhatott  le a folyó  hó 
16-án megtartott megyei közgyüléB, melynek egyik 
főtárgyát  az alcsiki járásban megüresedett főszolga-
bírói állásnak választás utján való betöltése képezte. 

Két jelölt lépett a küzdőtérre. Mindkettő a 
vármegye szülötte. Egyiknek a háta megett tevé-
kenység, szorgalom és törekvésben eltöltött feddliet-
len 15 éves tisztviselői mult, párosulva puritán jel-
lemmel, másiknak a serpenyőjén, 5 éves, illetékes 
körök által méltányolt és elismert, jeles közigazga-
tási tehetséggel párosult tisztviselői mult áll, mely-
hez a közkedveltségnek örvendő egyénnek nagyfokú 
ambicziója járul, mely az emelkedésre mintegy 
praedestinálja. Mindkettőnek hatiilmas pártja volt, 
mely a győzelemért sorompóba szúilott. Egyik mel-
lett a szolgálati évek száma s a méltányosság, a 
másik mellett a mult tisztújításon ért sérelem hely-
rehozására irányuló törekvés is foglalt  állást, ugy 
hogy a vármegye talán soha sem volt még oly 
nyomasztó helyzetben, mint ez alkalommal, midőn 
a jelöltek érdekében elfoglalt  pártállásáról kellett 
nyilatkoznia. A vármegye mint mindkét pályázónak 
úgyszólván édes anyja, e dilemmában méltán fel-
kiáltott volna a fiaiért  zokogó Pókainéval: .Melyiket 
szeressem, szólljatok igazán?" A felséges  nép 
nagy szorongások között leszavazott, melynek ered-
ménye képen Birtha József  alcsiki járási szolgabiróra 
leadott 47 szavazat ellenében, Bartalis Ágoston me-
gyei aljegyző 6*2 szavazattal, tehát 15 szótöbbséggel 
az alcsiki járás főszolgabírójának  lett megválasztva. 

Szivünkből óhajtjuk, hogy Bartalis főszolgabiró 
ur uj állásában találja meg azt a tért 
munkakört, melyet az aj állás már kipróbált tehet-
ségének nyújtani képes, Birta szolgabíró urnák 
óazintén kívánjuk, hogy a reá nézve is dicsőségesen 
lezajlott csatába nyert sebét a közel jövő mindnyá-
junk örömére gyógyítsa meg. Éljenek sokáig s fóleg 
éljék el mielőbb a közigazgatás államosítását. 

Borsay. 

A csiki r. kath. tanítóegyesület gyűlésére vo-
natkozólag helyreigazításul közöljük, hogy nem 21-én, 
hanem 25-én hétfőn  fog  megtartatni. 

Az e l n ö k s é g . 

K1JLŐKFÉLÉK. 
— Adakozás a madéfalvi  emlékalap 

javára. A nevezett czélra 1109. sz. Barcsay 
Károly gyfljtöivén  8 frt  90 kr; 1080. sz. gyűjtő 
íven Kassa város közönsége 5 frt;  Székes-fehér-
vári városi pénztár 5 frt,  Győr városától 5 frt. 
Jelen számunkban ki van matatva 23 frt  90 kr. 
Az eddigi gyűjtés 3685 frt  92 kr. 

3709 frt  82 kr. 
Azaz: Háromezer hétszáz kilencz forint  82 kr. 

Fogadják a nemesszivü adakozók a szent 
•gy nevében leghálásabb köszönetünket. 

— Igazságügyi kinevezés. Köllő ignácz 
gyergyószentmiklósi kir. járásbirósági albiró a ma-
rosvásárhelyi kir. törvényszékhez bíróvá neveztetett 
ki. Gratulálunk a régen megérdemelt előléptetéshez 1 

— Ipar tanáososok kinevezése. A mg-
rosváaárbelyi iparkamara Csikmegye törvényható-

szeredai s Urmánczy Vertán gyószentmiklósi lakó 
sokat póltagokul nevezte ki. 

Hymen. Gyergyó-Szentmiklóson folyó  hó 
11-én diszes mennyegaó folyt  le. Gergely Andor kir. 
aljárásbiró tartotta esküvőjét Lázár Menyhért ország-
gyűlési képviselő kedves és bájos leányával, Stefi-
vel. A'vendégek között jelen volt Mikó Bálint fő-
ispán ur is. \ diszes lakodalmi menet teljes szám-
ban előbb a polgári kötésnél jelent meg a község 
házánál, melynek hivatalos terme ez alkalomra szé-
pen felvolt  diszitve s Csergó Gyula községi jegyzó 
szép hazafias  beszéddel^üdvözölte az uj párt. Ezutáu 
az örmény szertartású templomba vonult a lakodalmi 
menet, hol Görög Joacliim plébános emelkedett be-

kiséretében adta fel  a házasság szentségét. — 
Zonda József  m. állatorvos folyó  hó 18-án vezette 
oltárhoz Kedves Emmát, Kedves Tamás nyug. járás-
bíró leányát gyergyó-Szentmiklóson. Boldogságot kí-
vánunk frigyükhöz  ! 

— A gyimesi vasú tvona l hétfőn,  októ-
ber 18 án adatott át a forgalomnak  s mindjárt az 
első vonat egy egész csapat csángót hozott Csik-
Szentmihályra, kik élvezni akarták v»suton való 
menetelt s az utért nem sajnálták a 40 kr szállí-
tási dijat, mert még soha sem láttak hegyeik kö-
zött olyan masinát, mely lóvak nélkül visz egy se-
reg vasúti kocsit. A szentmihályi állomáson le is 
szálltak mindannyian a vonatról s ne hogy a vissza 
menetnél is 40 krt űzessenek, ősi módon, gyalog 
tették meg haza felé  az utat, a mi megint azt 
mutatja, bogy a csángó ha nem is zárkózik el a 
korszellemmel való baladástól s reggel vasúton jön 
le a völgybe, de másrészt sporoló is és a vissza-
menetelnél inkább saját lábain jár, mintsem egy 
nap másodszor is kiadjon 40 krt. 

— Szeszvizsgálat Csikban. Október 17-én 
tartatott meg egyik szeszraktárbitn a pénzügyi 
igazgató személyes közbenjárásával a szeszvizs-
gálat és ez mint halljuk nem a legsikeresebben 
ütött ki, mert a szrszfok  terjedelme a kiszabottnál 
sokkal alantabb állott s különben is a tisztaság 
hiánya is feltűnt.  Kívánatos volna azonban egyszer 
borvizsgálatot is megtartani, mert az már közbe-
széd tárgyát ké^ezei, hogy Csikmegye issza az 
egész országban a legrosszabb lőrét, mit bornak 
csúfolnak. 

Fil lérestély. Gyergyó-Szentmiklóson a 
Vereskereszt-egyesület uj, elevenebb életet kezdett. 
Felújította régebbi fillérestélyeit,  melyek a közön-
ségnek kellemes szórakozásra és egyszersmind a 
művelődés terjesztésére kedvező alkalmat szolgál-
tattak. Ezen estélyek ugyanis nemcsak táncz- és 
vigalomból, hanem felolvasás-,  szavalatok-, színda-
rabok- és más efféle  hasznos dolgokból is állottak. 
Az uj sorozat folyó  hó 17-én kezdődött meg, me-
lyen Görög Joáchim plébános, egyesületi elnök 
tartott szép és érdekes felolvasást  a „boldogság-
ról." Balázs András pedig szép dalaival szerzett 
gyönyörűséget. Az érdeklődés, az első estély sikere 
s a jókedv biztató a következők sikerére is. 

— Himlőjárvány Csik-Szentsimonon. 
Mint értesülünk Csik-Szentsimonban a himlő né-
hány hét óta járványszerüleg lépett fel,  a menyi-
ben számos megbetegedés, sőt haláleset is történt. 
E baj elharapózása ellen a védóltás feltétlen  gá-
tul szolgálván, felhívjuk  e helyen az illetékes ha-
tóságok figyelmét  a praeventiv intézkedések sür-
gős megtételére. 

— Vendéglő megnyitása. Gyergyó-Szt.-
Miklóson Dendyuk Rudolf  vendéglős, ki e téren 
becsületes igyekezete által már jó hirre tett szert 
a Főtéren egy modern, kényelmesen berendezett 
vendéglő éa szálloda- helyiséget építtetett s azt, mint 
saját tulajdonát, f.  hóbau nyitotta me(r. A megnyitás 
házszentelési ünnepséggel volt egybekötve, melyre 
a község intelligens egyéneit meghívta. A szertartás 
végeztével barátságos vacsora várta a szép számban 
megjelent vendégeket, kik vidám jókedvben töltöt-
ték el az estét a vendéglő szép, sőt diszes helyi-
ségeiben, sok szerencsét és sikert kivánva szoreal-
mas törekvéséhez. 

_ Vad kegyetlenség. Gyergyó-Ditróból 
egy vad kegyetlen tett hírét vettük, melynek el-
követője Balázs Ignácz odavaló gazdaember volt 
Ez ugyanis a mnlt héten kertjében kaszálással fog-
lalkozott mikor tőszomszédjának, Lukács András-
nak kis leánya apja lovait legeltetni azon keitbe 
hajtotta, lévén ezen kert kettőjüknek közös tulaj-
dona. A lovak többször bementek a Balázs Ignácz 
részébe is, mi miatt Balázs Ignácz szidalmak közt 
a leánykát elkergette, hogy hívja bátra az apját 
s nézze meg, mi kárt teitek a lovak. Lukács An-
drás nem lévén honn a felesége  ment bátra, kivel 
Balázs pár szót váltván, csakhamar szidni kezdte 
az asszonyt is, ki figyelmeztette,  hogy azért akis 
sarjuért ne csináljon oly nagy dolgot. Erre Balázs 
Ignácz a kezében lévő kaszával egyet Lukács An-
drásné derekára ütött, nem tekintve, hogy az 
asszony boldog állapotban van. De ezzel nem elé-
gítette ki vérszomjas haragját, hanem midőn Lu-
kácsné távozóban volt s azt monda Balázsnak: 
„Hadd el, ezt megbánod I" Balázs két kézre 
fogva  kaszáját uira oly ülést mért az aszszony 
fejére,  hogy koponyája beszakadt és pár órai kín-
lódás után meg is halt. A bonczolás kiderítette, 
hogy a kegyetlen ütés kettőt ölt meg s Lnkácsné 
haíála egy hetedik hóuapban levő életreképes fimag-
zat halálát is magával vonta. A gyilkos ember 
tettét beismerte s most a fogságban  várja megér-
demlett büntetését. 

— Csizma to lvaj . György Borbára csik-
szentiinrei lakos a napokban Péter Ádám vacsárcsi 
lakos házában megfordulva,  onnan egy vadonat uj 
4 frt  értékű csizmát elemeit. Tettes beismerésben 
lévén, az illetékes hatóságnak átadatott, a hol most 
egy pár uj czipő felett  elmélkedik. 

Kolozsmegyei birtokomra keresek egy fiatal 
embert mindenes felügyelőnek  és egy leányt sza-
kácsné mellé. Czim a kiadóhivatalba. 

FELELŐS SZERKESZTŐ: 
M O L N Á R J Ó Z S E F . 
FŐMUNKATÁRS GYERGYÖBAN : 

V É R T E S L A J O S . 
KIADÓ- és LAPTULAJDONOS: 

GYÖRGYJAKAB MÁRTON. 

Azonnali alkalmazást nyer 
egy fiatal  kereskedősegéd, ki a divat és 
kézniüáru üzletben kellő jártassággal bir, 
Lázár Péter divat és kézmüáru üzletében 

Gyergyó-Szentmiklóson. 
Ajánlatok emiitett czéghez küldendők 

A „The  Gresham" 
A N G o II É L E T B I Z T O S Í T Ó T Á R S A S Á G 

Xjonr iLon 'ba . ' n 
( a l ap í t t a to t t : 1848. évben) 

folyó  évi szeptember hó 1-étől kezdve életbe léptette az uj 

Jelzálog-kölcsön b iz tos í tás i módozatot, 
a mely lehetővé teszi minden föld-,  vagy házbirtokosnak, a kinek ingatlana jelzálog-kölcsönnel 
van terhelve, hogy egy ilyen jelzálog-kölcsön biztosítás megkötése álul, csekély díjfizetés  elle-
nében családjának a/.on kedvezményt biztosítsa, hogy azon esetben, ha ő a kölcsön törlesztési 
időtartama alatt bármikor meghalna, a jelzálog-kölcsönnel megterhelt birtoka tehermentesen 

maradjon a családnak. 
Ilyen jelzálog-kölcsön a biztosítás megkötése által egy igen csekély évi dij ellenében 

azon kötelezettséget vállalja magára a társulat, hogy a szerződő félnek  a kölcsön-törlesztési 
időtartamon belül bármikor beálló halálakor, a birtokot még terhelő jelzálog-kölcsön összeget 
az illető kölcsönadó pénzintézetnek azonnal visszafizeti  és a családot a tehermentes birtok 
élvezetébe juttatja. 

Ezen biztosításnak megkötésénél teljesen mindegy, bogy a kölcsön mostani avagy régibb 
keletű, mivel az évi dij csak a még hátrálékos időtartam alapján számitutik. 

A feltételek  világosak és mindenki által könnyen megérthetők. — A felvételi  eljárás 
semmiféle  nehézséggel nem jár. 

Részletes fölvilágositásokkal  szolgál: 
a „Tlie Gresham'' angol életbiztosító târanaig 
Jelzálog-kölcsön osztályának erdélyrészi vezérképviselője 

Szepessy Lajos, 
Koloaavártt, T r e n o a é n - t é r L as* (saját hát.) 
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Melléklet a „Csiki Lapok" október 20-iki 42-ik számához. 
H o n f i ú i  k w e l ' l . 

Csikmegye egy emlékoasloppal gasdagsbb lett 
A honfiúi  kegyelet elesett síékely honvédeink em-
lékének a .NyergeeteCön" oaxlopot emelt. Egyaierü, 
mesterkéletlen ai a faragott  k<5. mely a székely nép 
magasan lobogó hasaszeretetének örök időkre szóló 
Jelképéül szolgál s a melyet a mellette elhaladó 
.vándor mély áhítattal és tisztelettel szemlél meg. 

Kevesen tudják azt, hogy ez emlékoszlop lé-
tesítésének eszméje a tőlünk idegenben lakó, de 
hazafiságban  mindig velünk ériö romániai derék 
aiékely testvéreink szivében fogamzott  meg. Egy 
lelkes osoport, melynek elnöke Arabám István, 
pénztárosa Boga Tamás, ellenőre Kelemen György 
és jegyzője Szilveszter József  bukaresti hazánkfiai 
valának. karolta fel  az eszmét, gyűjtést indítva meg, 
míg fáradhat  lan odaadásuknak sikerült az emlékosz-
lopra szükséges ósszeget előteremteni. Szíves üdvöz-
letünk távolban lakó székely testvéreinknek, gyűj-
tőknek és azon adakozóknak kiknek névsorát az 
Alábbiakban közöljük: 

Ábrahám István gyüjtőivén adakoztak : Ábra-
hám István és neje. Bálint István családjával 20—20 
léi. Ferenc» Antal és neje, Kanabé János, Páll Ba-
lázs, Balló Boldizsár és neje, ifj.  Molnár Lajos 
10—10 lei. Kosz István és neje 9 lei. Kovács 
András és neje 8 lei. Apro András 6 lei. Ábrahám 
Ferencz, Szentpéteri Dénes, Bocskor József.  Ónodi 
Antal, Serester Boldizsár, Szörnyű Mihály. Marosán 
Bozália, Vizi Dénes kántor. Fekete József,  Doktorfy 
Alajos 5— 5 lei. Ferencz András, Bors Miklós, Fejes 
Dénes. Sághi Márton, Lukács Borbára 4—4 lei. Fo-
ilor Józef,  Crigler Ferencz 3—3 lei. Kovács Verona, 
Kurta Áron, Péter Balázs, Darvas Dénes, id. Molnár 
Lajos, Batalis János, Kiss Sámuel, Nagy István, 
Zsigmond Eleknő u. a. Koka János, Sándor Jánoa, 
Báudi József,  Szócs Terézia, Ferencz Dénes, Salo 
Lina. 2—2 lei. Posa JánoB, Ferencz Ágoston I — 1 
lei. összesen 221 lei. 

Boga Tamás gyüjtőivén adakoztak : Boga Ta-
más kovács. Boga Tamásné u. a. 15—15 lei. Simon 
látván, Simon Istvánnó u. a. Ilyés Józssf  és neje 
Boga Márton, Csillag Márton. Miklós Lajos, György 
Miklós. Lengyel Juliánná. Petres György. Vizner 
Lázár, Kozbák János 5—5 lei. Péter Antal, Szócs 
László, Boga József,  Szilvester Sándor, Ceiazér 
András 2 — 2 lei. Kajcsa Fereucz, Boga Ferencz. 
Hadnagy Mátyás, Hadnagy Lázár, Vitos József.  Dé-
rié* János, Farroli Pál, Beke Istváu. láni László, 
Kovács Miklós, Szabó József,  Nagy Lajos, Bencze 
Béniám, Bitai József,  Sántus Károly 1 — l lei. ösz-
Bzesen 125 lei. 

Kelemen György éB neje 20 lei. Botos Ferencz 
és neje, Meskó János és neje. Tima Ignács k.-ujfalvi 
10—10 lei. Ravasz Lázár, Gebei József,  Silló An-
tal, Hendel András, Boka Rozália 5—6 lei. Gábor 
István k.-ujfalvi,  Kelemen Borbála 4—4 lei. Kovács 
János 2 lei 50 bán. összesen 85 lei 50 bán. 

Szilveazter József  gyüjtőivén adakoztak: Sil-
vester József  és neje 10 lei. András János 5 lei. 
Szilvester Ferencz 4 lei. Bikfalvi  József,  Kovács 
Borbála 2--2 lei. Botos N. Anna 1 lei 50 bán. 
Medela Sándor 1 lei 50 bán. Kecskés Erzsébet, Gu-
bás György, Zsarmaczki János, Tót József,  Nagy 
Sámuel varga, Jováki Gergely, Borzsovai Viktor, 
Salamon Antal, Péli Borbála I — 1 lei. Simon Károly, 
Timár Imre, Páll Ferencz 50—50 bán. Összesen 
36 lei 50 bán. 

Mihály János gyüjtőivén adakoztak: Mihály 
János és neje, Bartha Mózes és neje, Domokos Já-
nos éa neje 10—10 lei. Sárosi Péter és neje 6 lei. 
Györgyjakab János 5 lei. Almási Ferencz, Kajtár 
Márton és neje, László Béla 4—4 lei. Boga János 
8 .lei. Ferencz Mihály és neje, Kovács Antal és neje, 
Szentes Mária, Keresztes Sándor és neje, Széuássy 
Sámuel és neje, Kánya György és neje, Kászoni 
János és neje, Imre József.  László Elek és neje, 
Dobos András és neje 2—2 lei. Jakab Antal, Potyó 
Anna 1 — 1 lei és 50—50 bán. György János, Dá-
nér Domokos. Kajcsa Árpád, Gergely Alajos, Nagy 
Mihály, Szilágyi András. Krébesz Lajos, Aranyosi 
Mihály, Szekeres Károly, Mándi Mihály. László Kál 
máu, László Liua, László Ágnes, Péter Ágnes, Bor-
dás Jáuos, Gáli Ernő, László István, N'yágai Jáno.s, 
Dénes Kálmán, Veress Sándor, Vikárius István, Fe-
rencz Antal jenófalvi,  Balázs Éva, Farkas Márton, 
László Imre, Beke Anna, Páll József  és ueje, László 
Dénea, Mihály Amália 1—1 lei. Mándi Károly, Brukk 
Antal 50—50 bán. Összesen 100 lei. 

Ábrahám György gyüjtőivén adakoztak : Ábra-
hám György és neje 20 lei. Péler János, Péter 
András 5—5 lei. Miklós Annaa, Molnár Antal, Fe-
reucz Antal, jenófalvi,  N. József  2—2 lei. összesen 
38 lei. 

Kovács József  gyüjtőivén adakoztak: Kovács 
József  és neje 5 lei. Kevács Mózes, Sántha Ferencz 
2—2 lei. összesen 9 lei. 

Botos Ilyés gyüjtőivén adakoztak: Botos Ilyés 
és n«je 15 lei. Botos Jóaaef  és neje, Salamon Jo-
váki, Lőrinci Ferencz 6—5 lei. Török P. János, 
Feresc» Lajos és neje 3—3 lei. Kovács István, 
Bartók András, Both Lajos, Kovács Márton, P. An-
tal, Szekeres György, Albert Sámuel 2—2 lei. Libe-
reczki Károly, Mikula József,  Roska Miklós, Árva 

József,  Sántha Imre, Toldi Ferencz, Beke János 
1—1 lei. Molnár Péter, László Sándor, Bándi An-
drás, Koma János 50—50 bán. összesen 60 bán. 

Párián Péter gyüjtőivén adakoztak: Párián 
Péter és neje. Tamás Ferencz és neje, Szőcs Dániel 
és neje, Barta György 10—10 lei. Péli Gyula éB 
neje 5 lei. Kozma Rozália, Dénes János, Kovács 
Rozália, Czikó László 3—3 lei. Csoti István, Boga 
Mátyás, Kozma Anna, András János, Péter József. 
Salamon Antal, Hermáni Katalin, Kátai Ferencz, 
Boga Mihály 3—2 lei. Molnár Anna 1 lei. 50 bán. 
Csiki Ágnes, Papp László, Hendrik Vilmos, Szabó 
Erzsébet, Keresztes Ferencz, Farkas Ignácz, Farkas 
Károly, Ferencz Mihály 1 — 1 lei. Móga Sándor, 
Szabó József  50—50 bán. Összesen 85 lei 50 bán. 

Bálint Péter gyüjtőivén adakoztak: Bálint Pé-
ter és neje, Bálint Mihály éa neje, Bálint János, 
Boga Tamás czipész, Sass Lajos és neje 10—10 lei. 
Péter Márton éB neje, DoboB Antal, J. Demeter, 
Bezdáni Mihály, Hatvani László, Boga Béla. Péli 
Ferencz és neje, Boga Ferencz és nejű 5—5 lei. 
Ábrahám Rozália, Szopos Dénes 4—4 lei. Péter 
Terézia, Balog Ignácz, Molnár Antal, Tussá Gyárfás, 
Bogn Gyula 3—3 lei. Sánta József,  Silló Mihály, 
Máthé Jakab, Bors István, Kovács Dánlel, Bezdáni 
Katalin, Kovács Rozália, Kovács Balázsné, Potyó 
József  czipész. Keresztes József  és neje, Péter 
Ádám és neje 2—2 lei. Szász Audrás, Borbély Já-
nos, Seress István, M. György, Badoli Jáuos, Józsa 
István, Ambrus Istváu, András Imre, Csató Máté, 
Csíki Bálint, Páll János, Páll Dániel, Kopándi János, 
FazakaB János, Alboni Ignácz, Gáli Károly, Barda 
Ferencz, Balló Sándor, Szitás Sámuel, Mihály József, 
Toldi Jáuos, SZÓCB József,  Sellegi István I—1 lei. 
Ilyés Sándor 50 bán. összesen 158 lei. 50 bán. 

Darvas György gyiijtóivéu adakoztak : Darvas 
György és neje, Kánya László, Kajcsa Antal 5—5 
lei. Páll András és neje 10 lei. Mihály Albert 4 lei. 
Kandor (Creczoj) Miklós, Darvas Ignácz 3—3 lei. 
Kovács Imre, Darvas Ferencz, Bandi Ivnácz, Bandi 
Péter. Szóké András. Baláza Iirnácz, Balázs tiynrgy, 
Szabó Juliánná, T. A. G. Darvas Antal, Nika Albert, 
Hozó László. M. Miklós, Antal Roziklia, Bartaizs La-
jos, Kovács Antia, Csutak Ignácz, Vén Domokos, 
Bartha András, Kiss József  2 - 2 lei. R. Ágoston 1 
lei 20 bán. Szabó Péter, Kovács József,  Péter Lajos, 
Bocskor József,  Geréd Ignácz, Bott József,  László 
Móricz é6 ueje. Nagy József,  K'orndi László, Bocskor 
Károly, Kurucz János. Gocz Boldizsár, Orbán János 
Páll János, Beke Mihály, Lőrinc András 1—1 lei. 
Polonyi Géza 50 bán. összesen 02 lei és 70 bán. 

Kávéház és vendéglő megnyitási 
Van szerencséin a nagyérdemű közön-

séget értesíteni, hogy a gyimesi vasúti álló-
mással átellenben a mai kor kívánalmainak 
megfelelő 

kávéházat és vendéglőt 
nyitottam, hol jó borok, sörök éa isletes 
ételek a legjutányosabb árak mellett szol-
gáltatnak ki. 

Kérve a nagyérdemű közönség b. párt-
fogását,  maradtam tisztelettel 

Markovits Samu 
kávés. 

Kényelmes istálló és kocsiazin szintén 
van berendezve. 2—2 

1781--897. 

Pályázat erdőőri állásra. 
Csik vármegye törvényhatósága alá tartozó 

községi erdőknél a 6-ik száma védkerületben 
(Gyergyó-Borszék székbelylyel) az erdööri állás el-
bocsátás folytán  üresedésbe jővén, ezen I-ső, elő-
léptetés esetén Il-od osztálya hatósági erdőőri ál-
lásra pályázat nyittatik. 

Évi javadalmazás 250, illetve 900 frt  fizetés, 
30 Qt'köbméter tűzifa  és a felfedezett  erdőkárok 
után betolyó pénzösszeg egyharmad részének él-
vezete. 

Pályázni kívánók felhívatnak,  miszerint az 
erdőtörvény 37. § aban előirt képzetUégflkőt  iga* 
•/oló okmányokkal felszerelt  kérvényeiket alulírott 
m. kir. erdőhivatalkoz legkésőbb 1897. évi novem* 
ber hó 25-ig lieD)Ujt>ák. V 

Csik Szereda. 1897. október 9. $ 

2 - 3 A m. kir. erdőhivatal. 

Egy használt, de jó kerékpág. 
80 írtért, elutazás miatt azonnal 
eladó. PAZAR Csik-Szentmihály. * 

t 

Zalatnai kénkovand ipar részvénytársaság ; 

Brassói kénsav- és műtrágya gyára | 
általánosan elismert jó minőségű nagy termést fokozó  hatással bíró 

tti. i i t r á g 3T a 
gyártmányaiból Csik-Szeredában Kertész István nmál állandó rak- i 
tárt nyitott, melyből Csikmegye t. gazda közönsége a műtrágyát kisebb * 
mennyiségekben 

is jutányos áron szerezheti be. j 

Közelebbi felvilágosítással  a raktárvezetőség szivesen szolgál. i 

x~ 
7—12 

Vákár F i v é r e k borkereskedése 
Gyergyó-Szent-Miklóson. 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

Van szerencsénk a nagyérdemil közönség szives tudomására 
hozni, miszerint sikerült az általános jó hirnévnek örvendő 

Nagys. ÖZY. Pálffy  Ferenczné úrnő 
Kúköllőmentén Vámos-Udvarhelyi pinczéjéből több fajta  X 
borokat megvásárolni. X 

Ennél fogva  tehát azon szerencsés helyzetben vagyunk, hogy X 
daczára az előre látható silány bortermésnek képesek vagyunk j ó X 
borokat 56 liter vételnél 26 krtól 30 krig, jó pecsenye X 
borokat 35 krtól 40 krig, továbbá igen finom  faj  borokat X 
50 krtól 80 krig árusíthatni. — Kevesebb vételnél azonban lite- X 
lenként 6 krral drágább 1 liter jó asztali bor üvegestől 44 kr, X 
pecsenyebor 50 kr. Üres üvegek 8 krba vissza vétetnek. X 

Szives megrendeléseket a legnagyobb készséggel eszközölve X 
maradunk, kiváló tisztelettel X 

4-9 Vákár Fivérek. £ 
X  x 



Október 20. C S Í K I L A P O K 42. Hzám. 

I. magyar királyi szabadalmazott 

H ú z á s n o v e m b e r h ó 11-én. 

Sz. 3664—1897. 

Pályázati hirdetmény. 
Csikvármegye kászon-alcsiki járásban bebe-

lezett Kászoo-Jakabfalva  és Kászon-Ujfalu  társult 
községek ben — utóbbi székhelylyel — a körjegy-
zői állás üresedésbe jővén, ezen állásra pályázatot 
nyitok. 

Ezen körjegyző javadalmazása áll: évi 400 
frt  fizetés  és lakás, 30 frt  irodai átalányból és a 
magánmunkálatokért szabályrendeletig megálla-
pított dijakból. 

Felbivom mindazokat, kik ezen állást elnyerni 
óhajtják, kellően felszerelt  pályázati kérvényüket | 
folyó  évi október 25-ig alólirt főszolgabírói  hiva-
talhoz beadni, mival a később érkező kérvények 
figyelembe  vétetni nem fognak. 

A kászon-alcsiki járás főszolgabírójától 
Csik-Szentmártonon. 1897. szeptember hó 22. 

Székely Endre, 
3—3 főszolgabíró. 

Magas jutalékban 
részesülnek megbízható szo-
lid Qgynökök, kik törvény-
szerűen megengedett sors-
jegyeknek, részletfizetésre 

való eladásával, egy nagy 
pénzintézet (részvénytársa-
ság) számlájára foglalkozni 
óhajtanak. Ajánlatok BConfi-
denţi a" czimen : Eckstein 
Bernát hirdetési irodájába 
Budapest V., Fürdő-utcza 

4. szám intézendök. 1—5 

K Ö H Ö G É S , 2 10 
rekedtség ég elnyAlkáaodáa ellen a legjobb hatású 

szer a RETHY-féle 

pemetefü-czukorka, 
mely ezen bajokat gyorsan megszünteti. — Kapható 
minden gyógyszertárban. Egy doboz ára 30 kr, 
5 dobozzal 1 frt  50 krórt 

bérmentve küld 
RÉTHY BÉLA 

gyógyaierés* Békés-CaabáD. 
Cuk akkor valódi, ha minden 
doboi fenekén  aliiriaom látható. 

A magyar kir. osztálysorsjáték 
5 0 . 0 0 0 n y e r e m ó n y ó n o l s 

j e g r y z ó i c © . 
A legnagyobb nyeremény a játékterv 9. §. 

szerint 
1.000.000 k o r o n a 
egy millió -

A nyeremények különleges beosztása a következő: 
Nyeremények Korona 

1 a 600,000 
1 1» 400,000 
1 1» 200,000 

n 100,000 
1 n 90,000 
1 1» 80,000 
1 O 70,000 

n 60,000 
l » 40,000 

N 30,000 
1 n 26 000 
7 n 20,000 

n 15,000 
31 N 10,000 
67 n 5,000 
3 N 3,000 

432 71 2,000 
763 n 1,000 

1238 FI 500 
90 n 300 

31700 N 200 
3900 N 170 
4900 » 130 

50 ÍJ 100 
3900 T» 80 
2900 n 40 

50000 nyoremeo y és jutalom 13.160.000 ko. 
ősszegben, mely 6 osztályban sorsoltatik ki. 

Az 1897. év febrnár  hó 27-iki törvény 
szerint a kis Intri megszűnik és ezen osz-
tálysorsjáték által pótoltatik. Németországban 
ezen nemtt sorsjátékok már 100 év óta fenn-
állanak és az illető sorsjegyek eladattak. 
Nálunk Magyarországon is emelkedik iránta 
az érdeklődés, mert a sorsjegyek legnagyobb 
része biztos kezekben van. Nemsokára ilye-
nek csak ráfizetéssel  lesznek kaphatók. Az-
ért ajánljuk, hogy a vétellel ne késsünk. 

A magyar osztálysorsjáték áll: 
100.000 áo 50.000 

eredeti sorsjegyből pénznyereményből 
A nyerési esélyek oly előnyösek, hogy 

az eddigi kis lutri, vagy egy ígérvény vétele 
ezzel nem is hasonlítható öasze. Ily előnyös 
esélyekkel szemben, mindenki nyújtsa kezét 
a szerencsének viszonyaihoz képest. 

Az összes 50.000 nyeremény a mellette 
álló jegyzékből látható; ezen nyeremények 
6 részben lesznek kisorsolva és a nyerő sors-
jegy készpénzben kifizettetik. 

A sorsjegyek ára az első húzáshoz: 
0 frt  egy egósi eredeti sorsjegy 
3 » H f l̂  H •• 
L60 „ „ negyed „ 
0.75 „ „ nyolcsad „ „ 
A hozások a fővárosi  vigadó épületében nyil-

vánosan torténnek a m. kir. kormány felügye-
lete alatt és egy kir. közjegyző előtt. A húzásnál 
mindenki jelen lehet 

Mi üzlethelységdnkben elánisi tjük vagy után-
véttel, vagy az összeg postautalványnyali beküldése 
elleniben ajánlott levélben elküldjük az eredeti sors-
jegyeket. Minden egyes vevő nevét azonnal feljegyezzük 
és vevőink minden egyes húzás után megkapják a ki-
merítő sorsolási jegyzéket. 

Rendelményeket f.  év november hó 11-ig fo-
gadunk el 

Török A. és Társa. 
a magy. kir. asabad. osztálysorsjáték főelárusitói. 

B U D A P E S T , Váczi-körut 4./F. szám. 

l Teljes menyasszonyi kelengye 100 írttól 1000 frtig. 

E L S Ő D I V A T - R A K T A R 
Csik-Szei^dát^an. 

Bécsbe és Budapesten személyesen tett bevásárlásomról haza 
térve, bátor vagyok a nagyérdemű városi és vidéki közönséget tu-
datni, hogy áruim megérkeztek, s ezeket a legutolsó divat után vá-
lasztottam ; u. m.: 

Női Jackettek, vállgallérok éa női bundák, a legizlésesebb női 
diszkalapok párisi divat után, női ruhaszövetek dupla szélességű 30 
krtól 250-ig, Cosmanosi Barchétok a legjobb mosók, nagy vászon-
raktár, egy vég 30£rőf  tartalmú 5 frt  50*krtól, egyedüli gyári 

raktár szőnyegekbe. Selyem és szőrpaplanok, téli 
nagy kendők, téli kötött alsó ingek, nadrágok, dr. 
Jáger tanár szisztém, ruhadiszekbe a legnagyobb 
választék mindig a legújabb szerint. 

Mindezen ujdonságokatfmielőtt  a nagyérdemű 
közönség máshonnan hozatná, kérem becses látoga-
tásával megtisztelni sziveskedjen s meggyőződni, 
hogy a legmagasabb igényeknek is megfelelő  leg-
újabb divatos czikkeket olcsón és csak a legjobb 
minőségbe tartom raktáromon. 

Becses pártfogásukat  kérve továbbra is maga-
mat ajánlva vagyok 

mély tisztelettel 

BARCSAY K. 
női- éa férfi  divatraktára 

C s 1 IE-S z e r s d a . 

Sirkoszoru, érez- és íakoporsó raktár. Temetkezési rendezés. 




