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Elöflietésl  i r : 
Egész évre"8 kor. (Kalíalilre) 12 kor. Félévre 

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

Felhívás  előfizetésre. 
.1 .Csiki  Lapok" már 12 és  ' 

éve  munkálkodik  városunknak és  vár-
medvénknek  előhalailásán.  12 és  ' i éve 
teljesít  önzetlen  és hazafias  szolgála-
tul  a közügyek előbbre  vitelére. 

A „Csiki  Lapok*, a mióta  politikai 
lappá lett.  folyton  és  kitartóan  a sza-
liadelviiség  zászlóját  lobogtat  ja. e mel-
lett  azonban sikra szállott  1>árkitöl 
származott  minden  olyan ügyért  s 
támogatott  bárhonnan eredő  minden 
idvan  dolgot,  melyekkel  e város és 
\ármegyc közérdekeit  előmozdítani 
vélte. 

Most  miilőn  egy ujabb negyed  kii 
szöbén  állunk  óvakodunk  minden  nagy 
hangú frázistól  s esak azon tisztelet-
teljes  kéréssel  járulunk  a mélyen  tisz-
telt  közönséghez,  hogy tömeges elöli-
zetéseikkel  munkálkodásunkat  támo-
gatni  szíveskedjenek 

Möjlzrtrsi  áraink lapunk  nuíiyiihh 
nlnkjn  (írtczririi is imirmltiik  i> régii'k,  n/.ii/.  : 

íj/cm  érre  H  korona 4 frt). 
fél  ér  re 4 korona C!  Irt), 
yri/i/eilérre  '! korona f'l/rt). 
hiil/lihlre  l:i  korona (tij'rtj. 

Ugyanezen  alkalommal  tiszteletlel 
felkérjük  azokat,  kik az előfizetési 
dijakkal  hátralékban  vannak, liogv  a 
liátrálékos  ősszegeket  kiadóhivatalunk-
hoz (Györgyjakab  Márton  utóda  könyv-
kereskedése)  beküldeni  szíveskedjenek. 

A „CSIIil  LA l'Oli" 
.<_-. rí;  i ;.„//,/•.',.,/.,/,.. 

U t o l s ó í s ^ Ó . 
Holjára emeljük fel  ez alkulommal 

.szavunkat Csíkmegye választó polgárai-
hoz. Októher hó 2-án megtartatunk az 
országgyűlési képviselő választások s 
akkor el fog  dőlni, hogy székely érzelmű, 
a székely nép bajait jól ismerő, sorsukat 
szivükön viselő férfiak  fogják-e  Csíknak 4 
kerületét képviselni vagy pedig idegen 
elemek viszik el a mandátumot a nél-

kül. hogy annak mély értelmét, az abban 
rejlő kötelezettségeket felfogni,  megér-
teni képesek lennének. Vajon fog-e 
győzni az ész szava, a higgadt megfon-
tolás vagy pedig a kedélyeket az eget-
verő homhasztok által felkorbácsolt  vad 
indulat árja ragadja magával, melynek 
hullámai elsöpörhetik ugyan a józan 
elein által a székely nép érdekében 
megindított áldást ígérő mozgalmat, de 
mely a romlás örvényébe magával fogja 
sodorni azokat is. a kik ezeket a hullá-
mokat künnyeliniU'ii felidézték  ? Minden, 
meggondolás nélkül lendült szavazat, 
ha többel nem is. egy atomnyival hozzá-
járul a székely nép sorsának rosszabbra 
vali) fordulásához  s minden ilyen sza 
vazó egészben fogja  viselni, egészbe:: 
kell, hogy viselje azon felelősség  súlyát, 
melyet egy jobb sorsra érdemes népnek 
pusztulása kelt az emberi kebelben ! 

A nép akaratából, polgártársaink 
bizalmából részt venni egy ország tör-
vényhozásában. bizonyára a leginagasz 
tosabb. tle egyszersmint a legteihesebb 
feladat.  Hogy ezt v.ilaki megérdemelje, 
liivatollsággal kell biruia a nép. a nem-
zet ügyének képviselésére, de bele kell 
állani a székelység érdekeinek szolgá-
latába is, mely öt e legszebb polgári 
kitüntetéssel felruházza. 

Fájdalom, eddig nálunk nagyobb-
részben csak az egyéni érdek vagy épen 
csupán a hiúságból fakadó  ambiczió ké-
pezte a jogczimél a inandatum megszer-
zésének. 

Ezt a Székelyföldet  tekintették ed-
digiilé ugy, mint a melynek bizalmát, 
mandatumát rátermeltség. a közügy szol-
gálatában szerzett érdemek nélkül meg 
lehetett nyerni s inig egy részlten ez 
volt az oka annak a támadásnak, me-
lyet csak nemrégiben tekintélyes fii  vá-
rosi lapok intéztek a székelység ellen, 
mint a hol a komipezíó, a megveszte-
gethetőség a legdiisahhan virágzik, más-
részt ez az oka annak is, lugy a szé-
kely kérdés, a székelység felhalmozódott 
hajai a magyar nemzeti politika egyik 

Szerltcszti'ÍNL-t; <.'•>* W i.-n l«"»l * iv.-iln I : 
Györgyjakab M. utóda könyvkeresknlése. Imvá n 
IH|. szellemi részét illető min.len kí.zli-niénv. vulu-
• • iint hinletések s eléilizetési Jijnk is kiilileniliik. 

A „CSIKI LAPOK" TARCZÁJA. 

Műkedvelői előadás. 
A szeredai társas élet kezd élénk lenni. 

Az unalmas téli esték rohamosan közelednek 
s a társas mulatságok újra előtérbe lépnek. 

A bevezetés már megtörtént. Az cl só 
mulatságot csütörtökön e hó lil-én rendezték 
jótékonyczélra műkedvelő szereplőkkel Dom-
biiyék. 

Önök — kik nem voltak ott a mulat-
ságon — bizonyosan mosolyognak majd! 

Műkedvelők ! V Bizony -- mondják maglik-
ban — tökéletest nem produkálhatnak! 

l'edig ez egyszer bizonyosan csalódnak 
Önök, mert a mi műkedvelőink kész színészek 
mindnyájan: leányt, asszonyt, férfit  egy kalap 
alá vonva. 

Kgy cseppet sem túlzok, mikor azt állitoin, 
Iiogy :i kik ott voltak, egészen meglepődtek 
a szereplők játéka felett,  hamarjában nem is 
tudtuk hogy csakugyan szinészek-e vagy mű-
kedvelők, oly tökéletes volt a játékuk. 

Nem is tudom melyiken kezdjem! Leg-
jobb lesz, ha n színlap után megyek. 

Egy egyfelvonásos  vígjátékkal kezdték. 
A m a n d a vagy J u c z i. 

Érdekességet kölcsönzött a darabnak az 
is, Iiogy a szereplők mind nők voltak s meg 
is látszott, Iiogy értik egymást, mert az az öt 
nő ugy összejátszott, mintha egész életükön 
kercsíáil csak ezt tanulták volna. 

Hétiné szerepét Aczél (Miinné igen linóm 
felfogással  adta s játéka teljesen megfelelt 
minden várakozásnak. 

Erzsikét Nagy Miczike személyesítette. 
Nagy Miczikének a játékában volt már alkalmunk 
máskor is gyönyörködni s e felléptével  uj ba-
bérokra tett szert. Meg is érdemelte a sok 
tapsot! özv. I-'elleginét l'ap Mariska játszta. 
Hogy mily megkapó elevenséggel, mily ügyes 
mimikával adta c szerepet, azt csak azok tudják 
méltányolni, a kik látták. Tökéletes színésznő ! 
Ennél nagyobbat nem mondhatok. 

Özv. Mezeinét Kovács Ilonka adta. Disz-
krét játéka, szolid magatartása teljesen kielé-
gített s a tapsok neki is bőven kijutottak. Gyö-
nyörűség volt látni az öt szép hölgyet együtt 
a színpadon. 

Kaptak is oly szép csokrétákat, hogy 
akármelyik színésznő megirigyelhette volna 
tőlük. Megérdemelték ! 

A függöny  újra felgördült  s egy másik 
vígjátékot adtak: V a l a m i h i b á j a van. 

legégetőbb s legszomorúbb problémáját 
képezik. 

Idegenből ide szakadt egyének hal-
moztak el ígéretekkel, dörögték tele 
füleinket  nagyhangú frázisokkal  s a nép, 
ez az istenadta nép hitt nekik s csak 
mikor ez az ekképen megválasztott ur 
elviite a mandátumot s öt esztendőn át 
feléje  sem nézett kerületének, soha ér-
dekében egy lépést nem tett, egy szól 
meg nem koezkáztatott, akkor gondolt 
vissza késői sajnálkozással az elveszte-
getett időre, az elvesztegetett bizalomra. 

Must ismét kezünkben van letéve 
sorsunk. A s.:ékely akezíó megindult 
minden vonalon, csak erős kezek kelle-
nek, melyek azt tovább fejlesszék  s a 
siker ajtajához vezessék ; emberek kel-
lenek. kik ismerjék a bajainkat, e ba-
joknak kutforrását  s az eszközöket, 
melyekkel azokat orvosolni lehet s meg-
mutassák a világnak, hogy a Székely-
föld  még a székelyeké! 

Sok, nagyon sok megfontolást  igé-
nyel tehát azon jogosultság gyakorlása, 
melylyel a törvény az egyes egyéneket 
felruházza.  Felruházza nem a saját, spe-
cziális, hanem az egész nemzet érdeké-
ben s annak gyakorlása messze, egy 
egész nép életére hat ki s kihat külö-
nösen arra a fajra,  melynek körében a 
választó polgáréi Minden egyes szavazó 
szavazatának leadásával nemcsak saját 
jogát gyakorolja, nemcsak saját érdekeit 
kepviseli. hanem az egész nemzetét, 
egész kerületét, mert ezekre nézve 

ugy a válaszlók, mint a nem vá-
lasztókra — ép oly fontos,  ki kire sza-
vaz s ki nyeri el az abszolút többséget, 
mint magára az egyes választóra. S 
akkor, a mikor a képviselő választások 
eredményei egy hatalmas eszme diadalra 
jutását vannak hivatva biztosítani, mi-
kor e választások eredményeitől függ, 

I napirendre kerül-e, napirenden fog-e 
tartatni, kedvezően elintéztetni a székely-
ségnek mindenfelé  hangoztatott nagy 
kérdése, akkor minden választó, ki ezeu 
eszme liarczosára adja le szavazatát, 

E darabban Márton l'aula adta a fősze-
repet, a melyet helyes felfogással  ugy alakított, 
hogy a sok taps az őszinte sikernek volt a 
jutalma. 

Szándékosan hagytam Csiszér Gizellát e 
helyre, pedig már az előző darabban megkellett 
volt emlékeznem róla. De itt kell ót megdicsér-
nem ! Itt volt ő igazi kis színésznő! Olyan 
kedvesen adta a szobaleány szerepét (pedig 
nehéz szerep ám!), hogy mindnyájan elvoltunk 
ragadtatva ! Tapsoltunk is neki ! 

De I.ussan orvost Veress Árpád szemé-
lyesítette igen ügyesen; a komoly orvost elég 
helyes felfogással  adta; méltó partnerje volt 
neki Halancourt magánzó szerepében Dávid 
Ignácz, a ki játékával állandó derültséget kel-
tett. Mindketten rászolgáltak azokra a tapsokra, 

A harmadik darab egy magán jelenet volt 
A s s z o n y s z e r e t n é k l e n n i . I'ap Mariska 
adta elő oly bensőséggel s annyira átérezte 
szerepét, hogy előadásában egyetlen egy mes-
terkélt vonást sein lehetett felfedezni.  A kö-
zönség el volt ragadtatva s szép játékát sűrű 
taps jutalmazta. 

Az est rendezése körül a Dombay pár 
szerzett nálunk feledhetetlen  érdemeket. Ok 
fáradoztak  a betanítás körül s jelen elismerés 
legyen jutalom fáradozásaikért. 

annak sikeréhez járul hozzá; mig azt 
ki a közvéleménynyel magát szembe he-
lyezve, specziális egyéni érdekekből a 
székely népet nem ismerő, vele nem 
érintkező s nem törődő idegent óhajt 
c megt iszte lő bizalom jelével ki-
tüntetni, a székely eszme, a székely 
érdek ellenségének kell tekintenünk. 
Az nem akarja, hogy e nép boldoguljon, 
gazdasági élete, jóléte, existencziája biz-
tosi ttassék. 

Mi bizuuk a székely nép jó akara-
tában, a helyzetet felismerő  képességé-
ben s bizton reméljük, hogy a másodiki 
nagy liarcza a helybeli tevékeny s meg-
hízható jelöltek s az idegen, ismeretlen 
mandátum hajhászó urak között az igaz 
eszme diadalával tog végződni s a szé-
kely nép nem engedi magát nagyhangú, 
soha be nem váltottt, soha be nem vált-
ható s már sokszor hallott ígéretektől 
megtévesztetni, a jó ügy szolgálatától el-
tántorítani, hauem saját jól felfogott  ér-
dekében, saját akaratából fogja  szava-
zatát jelöltjeinkre leadni. 

Igazságos ügyért harczolunk jogos 
fegyverekkel  s ha a sors ugy hozná 
magával, hogy el kellene buknunk küz-
delmünkben, akkor is nyugodt lelkiis-
merettel hajtjuk meg fejünket  Isten ítélő-
széke elótt: „A székely ügyért küzdve 
megtettük kötelességünket!" A jöven-
dőért pedig számoljanak azok, a kik a 
népet tévútra vezetik s vesztébe so-
dorják. 

Csikmegye választó közönsége dön-
teni fog  s mi tiszta lelkiismerettel, meg-
rcmlithetlen hittel s bizalommal boesájt-
juk ügyünket ítélete alá! 

= Egyedi bucauzása . Egyedi Arthur 
a csíkszeredai kerület volt orsz. képviselője 
nyilt levélben búcsúzott el választóitól, melyet 
némi megrövidítéssel következőkben adunk: 
A mit élőszóval jobb szerettem volna tenni, 
most ez utón kívánok bucsut venni a csík-
szeredai kerület igen tisztelt választóitól. Örö-
mömre szolgált volna, Önöket tisztelt Uraim, 
ugy mint eddig öt éven át, ezentúl is képvi-
selhetni a törvényhozás termében, de ez, álta-
lam fel  nem idézett okokból, reám nézve lehe-

Az alatt a pár nap alatt, a mig nálunk 
voltak megtanultuk őket becsülni. A társadalom 
minden rétege osztlanul megkedvelte őket B 
ezt meg is érdemlik. 

Kellemes estéket szereztek nekUnk s re-
mélem, ha újra eljönnek mi hozzánk, mint 
kedves ismerősöket jobban is pártoljuk majd, 
a mit minden utógondolat nélkül meg is ér-
demelnek. 

Előadás után táncz volt a mely jó kedvvel 
folyt  az éjjeli órákig 

Kár, hogy a közönség legnagyobb része 
nem tudott az előadásról s igy nem is voltak 
nagyon sokan. 

A Dombay pár jelenleg Szépvizre ment 
egy pár estére de azért tőlilk most nem ve-
szünk bucsut. 

Ismerve a szeredai közönség nagy elő-
szeretetét a hangversenynyel egybekötött esté-
lyek iránt, egy jétékonyczélu hangverseny ren-
dezését vették tervbe, a melyen bohózat, víg 
monolog, szavalat is lesz s mint értesülünk 
ugy a hangverseny részére valamint a prózai 
szerepekre a legjobb erőink ígérték meg rész-
vételüket. Stj. 
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tétlenné vált, saját elhatározásom folytán.  Önök 
által történt alkotmányos megbízatásom elsó 
perczétől kezdve egész végig, törekedtem ezen 
engem igen megtisztelő megbízásnak, szerény 
tehetségem keretében, lehető legjobban, leg-
lelkiiBmeretesebben megfelelni  és azt hiszem, 
hogy dicsekvés nélklil mondhatom, hogy e ke-
rületnek ugy országos, mint az egyesek jogos 
érdekeit, nálamnál jobban e kerületben senki 
sem képviselte volt a múltban, nem tévén 
különbséget személyek között, ugy, hogy nz 
elért eredményből kijutott bőven ellenfeleimnek 
is. Mint országgyűlési képviselőjük megbízatá-
somban mindenkor távol volt tőlem minden 
önzés, képviselői hivatásomban nem kerestem 
magamnak előnyöket vagy hasznot, nem tekint-
vén a képviselőséget keresetforrásnak.  A szá-
mos szóbeli elismerés és kezeim közt levő 
írásbeli nyilatkozntok, melyekben engem igen 
tisztelt választóim hivatalosan és magánúton 
részesíteni kegyesek voltak, reám nézve min-
denkoron egy kedves emlék ..nagy becsével fog 
bírni. Már volt szerencsém Önök előtt tisztelt 
Uraim részben felsorolni  azon Üdvös törvé-
nyeket, melyeket a lefolyt  országgyűlés hozott 
és valóban, az egy időben duló akadályok da-
czára, a mult országgyűlés ugy az ipar ós ke-
reskedelem terén, a bankegyezménnyel, a va-
lutaszabályozással, a mezőgazdaság terén ho-
zott nagy horderejű alkotásaival, valamint a 
kulturális téren a hazára igen üdvös munkát 
végzett. Mindezekben a szabadelvüség ragyo-
gott vezércsillagul a törvényhozás előtt és meg-
győződésem, hogy Magyarország a jövőben is, 
csakis a szabadelvüség égise alatt fog  boldo-
gulni I A szabadelvű zászlót, tisztelt l'raim, 
melyet kezembe adtak; mostan visszadom 
Önöknek ugy, a mint azt Öuöktől öt év előtt 
átvettem: mint az országos szabadelvüpárt 
harezosa küldtek Önök engem ki, mint olyan 
térek vissza,, mindig hü maradván politikai 
elveimhez I És most, igaz párthiveim és bará-
taim mindenikével gondolatban kezet szorítva, 
bucsut mondok: Isten áldása kisélje Önöket 
tisztelt Uraim, a jövőben is! Isten áldja az 
alkotmányos szabadelvű Magyarországot! Bu-
dapesten, 1901. év szeptember havában. Ki-
váló tisztelettel Dr. Egyedi  Arthur. 

= A képviselő választások birái. 
A képviselő valasztások megbirálásáról hozott 
ujabb törvényezikk értelmében folyó  évi szep-
tember hó 17-én választották meg a kir. kúrián 
azokat a bírákat, kik a választások alkalmából 
felmerült  panaszok ügyében ítélkezni fognak. 
A választás titkos szavazással történt. Rendes 
tagok lettek: I'aiss András és Yavrik Imre 
tanácselnökök, Ádám András, Tittler Imre, Szé-
kács Ferencz, Losonczy Ádám, Zucliár Emil. 
Kelemen Mór, Asztalos Aba, Nagy Sándor kú-
riai birák. Póttagok Gyárfás  Kerenez, Nedeczki 
Ödön, Tergovies István, Bolgár Emil, Beck 
Hugó és Bene Kálmán kúriai birák. 

A sápisták. 
Csíkszereda, 1901. szept. 22. 

Sápista kortesek vármegy énk választó ke-
rületébe hozták az uj székely képviselője-
lölteket. 

Miért kellett azokat az idegen embereket 
idehozni? 

Azért, mert azoktól pénzt reméltek a sá-
pisták. Hogy kaptak-e és kapnak-e, azt nem 
kötik a falusi  választók orrára. Ha kapnak 
zsebre teszik s annak fejében  bemocskolni tö-
rekednek a szabadelvüpárt vármegyei szülött 
jelöltjeit. Annak fejében  megrágalmaznak és 
sárral dobálnak minden állami és társadalmi 
intézményt; bemocskolni törekednek minden 
embert és minden törvényes rendet s oktalan 
ráfogásaikkal  elszédítik a könnyen hivő nép 
fejét.  A könnyen hivő népből egyesek felülnek 
nekik. A sápisták pedig megelégedetten rakják 
zsebre uj székely jelöljeik honoráriumait. A 
félrevezetettek  pedig azt hiszik, hogy nagy 
hazafiságot  cselekesznek, mikor a mosdatlan 
szájú sápistáknak felülnek. 

Miért van ez igy ? 
Miért nem állított az ellenzék is helybeli 

székely embereket jelöltekül és miért kellett 
az ország különböző vidékeiről összeharácsol-
t o k a különböző szabású uj magyar jelölteket, 
kik annyit értnek a székelység érdekeihez és 
bajaihoz, mint akár Csicsai János a fürdő  biz-
tossághoz? A felelet  igen egyszerű. 

Azért nem kellett az ellenzéki sápistáknak 
helybeli székely jelölt, mert az idevaló szé-
kelynek nincs pénze a mivel a sápisták zsebét 
töltse. Az ellenzéki sápista korteseknek pedig 
— mint ezen körülmény fényesen  igazolja — 
nem az elv a fő,  hanem a pénz. Nem az a 
fő,  hogy az elv diadalra jusson, hanem az, 
hogy teljék a zsebök. 

Hát ugyan mondják meg azok az ellen-
zéki sápista urak, hogy mivel különb legények, 
vagy országos hirübb, vagy talán tehetségesebb 
emberek Ladányi, Fényfi,  Lázár,vagy Földiák 
akármelyik csiki székely embernél? Ki hallott 
azokról az urakról valaha mostanig? Avagy 
tett-e valaha csak egy lépést is Pázmándy a 
székelyek érdekében s járt-e itt nálunk ? 

Szégyefjék  magukat azok a sápista urak, 
hogy nem becsülik magukat annyira, mint a 
kiket ide hoztak, hogy megfejjék  őket A je-
lölt uraknak is lehetett volna annyi sUtnivalő 
eszük, hogy ne Üljenek fel  a sápistáknak, mi-
kor ismerték Csikvármegye határozatát Tud-

hatták volna előre, hogy itt nem megválasz-
tásuk a fóczél.  hanem a kizsebelésük. 

Mikor Csikvármegye törvényhatósága el-
határozta, hogy jövőre helybeli jelölteket fog 
támogatni, ehez az ellenzék is épen olyan 
örömmel járult, mint a vármegye más párt-
beli lakossága. Hát miért kellett e határozatot 
épen uz ellenzéknek falbarugnia? 

Ha vannak ellenzéki választók Csikme-
gyében, akkor azok közül csak kiteltek volna 
a képviselőjelöltek is. Kinek jutna akkor eszébe, 
hogy az ellenzékieket sápolás szándékával vá-
dolja ? Jelen esetben még azok védekezésükre 
sem találhatnak módot és okot. 

Gondolja meg ezeket minden választó 
polgár, mielőtt elhatározná magát a szavazásra. 

Ki csak az orráig lát, az ne politizáljon! 
Az uj székely jelöltek hadd szálljanak 

vissza békén hazájukba, most ugy is ősz van 
s a fecskék  elköltöznek melegebb hazába. 

Választási mozgalmak. 
/.  Cnlk-kitrrx/'alri  kerületben. 
Dr. Kejér Antal, a csik-karczfalvi  kerület 

szabadelvüpárti jelöltje e hó 22-én, vasárnap 
tartotta a progranimbeszédét a kerület gyergyói 
községeiben útja valóságos diadalmenet volt. 
Még a csiki részen csatlakozott hozzája 5 sze-
kéren vagy 20 -25 tekintélyes választó polgár 
s igy indultak be Gyergyóba, melynek küldött-
sége mintegy 30—35 szekér körülbelül 150 
választóval, a kerület mind a 4 gyergyói köz-
ségéből — Vasláb alatt várta a menetet s igy 
vonultak be folytonos  „éljen" kiáltozás közben 
Tekerópatakra, hol a képviselőjelölt elmondotta 
folytonos  s zajos helyeslésektől s éljonzésektól 
kisért programmbeszédét, melyet alább ismer-
mertetünk. Ezután csaknem az összes jelen-
voltak szekérre ültek s az igy 40—12 szekérre 
felszaporodott  menet Újfalun  — hol épen az ug-
ronista jelölt Lázár Pál tartott programmot — 
keresztül Csőmafalvára  hajtatott. A jelölt kí-
séretét képező 230—250 választó, kik köz itt 
tekeröpatakiak, kilyénfalviak  voltuk ép ugy, 
mint csomafalviak  s ujfalviak  — már maga 
nagy tömeget alkotott, mely Csomafalván  a 
templomból kijövő néppel ezirkaHOO—1000 em-
berre szaporodott fel.  Portik András tekintélyes 
csoniafalvi  birtokos, megköszönvén a közönség-
nek, hogy ily szép számban jelent meg, lelkes 
szavakban ismertette azt a sokszor hangoztatott 
elvet, hogy Csikmegye, a csiki székely nép 
érdeke megköveteli, hogy helybeli képviselők 
választassanak s ő csak őrülni tud annak, 
hogy a közbizalom a csik-karczfalvi  választó-
kerület képviselőjévé Dl*. Kejér Antalt jelölte 
ki s felkérte  öt programrnbeszéde elmondására. 

Általános figyelem  s csend közepett szó-
alt fel  ezután Kejér Antal. Ueszétltíbeii ki-
Inielte, hogy tudja, mily nehéz feladatra  vál-
ealkozott, midón e népet, annak érdekeit az 
lországgyülésen képviselni óhajtja, de bizik 
Isten segedelmében párhivei jóakaratú támo-
gatásában és saját erejében, hogy feladatának 
meg is fog  tudni felelni.  Itt született, itt él s 
20 év óta itt tartja irodáját e megyében, érde-
kei össze vannak nőve e nép érdekeivel s ezért 
neki nemcsak erkölcsi, de saját maga iránti 
kötelessége, hogy azt oltalmazza, előmozdítsa, 
mert ha a Székely nép nyomorog, pusztul, ó 
is nyomorog, pusztul velük együtt. Csikvárme-
gye közönségének azon óhajtása, hogy csak 
helybeliek választassanak meg, nem egyesek 
előrehaladását, hanem az egész nép érdekét 
óhajtja biztosítani, mert csak olyantól lehet 
várni igaz, lelkiismeretes képviseletet, a ki e 
nép sorsát szivén hordozza. Kijelenti, hogy elsó 
s fő  kötelezettségének fogja  tartani mindenkép-
pen odahatni, hogy e nép exisztencziája biz-
tosíttassák. Munkát kapjon a székely, hogy ne 
keljen neki kivándorolni. A közmunkák foga-
natosítása, a madéfalva—szászrégeni  vasút ki-
építése nemcsak munkát fog  adni a népnek, 
hanem a vármegye iparát s kereskedelmét is 
nagyban fogja  előmozdítani, ép ugy a balán-
bányai, bányának a megnyitása, gyárak létesí-
tése. Altalános tetszés s helyeslés között fej-
tette ki nézeteit Csikmegye nagy érdekű ügyét, 
erdői s legelőinek ügyét illetőleg, melynek oly 
képeni rendezését óhajtja, hogy abból a nép 
megélhetése s boldogulása inegköuyittessék, 
mert a szántóföld  keveset jövedelmez s az idén 
is a kormánytól kell ingyen vetőmagot kiesz-
közölni. Hangoztatja a birtok rendezés, telek-
könyvi tisztázások gyors s állami költségen 
leendő keresztülvitelének, a közterhek arányo-
sabb megosztásának, a katonai szolgálati idő 
megrövidítésének s a tényleges katonák mun-
kaidő alatti szabadságolásának szükségességét. 
Közlelkesedés mellett beszél Székelyföldön 
a választás jogosultság kiterjesztéséről, inert 
ha igy folyik  tovább s a régi jogon szavazók 
lassan-lassan kihalnak, 20 év múlva adóalapon 
nagyon kevés választója lesz a csiki kerületek-
nek. Nagy hatást keltett beszédének azon része, 
melyben egy csiki fóld  hitelintézet felállításá-
ról — mely a székely birtokokon levő terhe-
ket magához váltaná s azoknak olcsó kamat 
melletti könnyebb törlesztését lehetővé tenné — 
s az agg honvédek nyugdijának felemeléséről 
s minden agg honvédnek abban leendő része-
sítéséről beszélt. 

Ígéri, kogy minden idejét, tehetségét s 
munkálkodását ugy a magyar nemzet, mint a 
székely s specziel a csiki, gyergyói Bzékely 

nép javának előmozdítására fogja  fordítani  s 
ha nagy dolgok keresztül vitelét nem ígéri is, 
bizonyosok lehetnek, hogy a mire vállalkozik 
annak tisztességgel s becsülettel meg is fog 
felelni!  Méltatja ezután emelkedett szavakban 
a Széli koruTány érdemeits hívének vallja magát. 

Zajos, lelkesült éljenzés kisérte szavait. 
Rókay Alajos birtokossági elnök megköszönte 
a jelöltnek megjelenését. Bizton hiszi, reméli, 
hogy ígéreteit be is fogja  váltani, nem ugy, 
mint a kerület régi, ellenzéki képviselői, kik 
aranyhegyeket Ígértek s aztán megválasztásuk 
után feléje  sem néztek kerületüknek. Felhívja 
a választókat, csatlakozzanak az idegennel 
szemben a köré, a ki körükben született ne-
velkedett s itt lakik s segítsék zászlaját győ-
zelemre, mire egetverő éljenzés volt a felelet. 

Délután 2 órakor — még mindig tetemes 
száinu választótól kisérve — vonult be Kejér 
Antal Újfaluba,  hol szintén nagy száinu vá-
lasztó elótt mondotta el prograinmját, mit a 
közönség itt is a tekerópataki s csomafalvihoz 
hasonló tetszéssel s lelkesedéssel fogadott. 
Poi tik András itt is intézett beszédet a néphez 
s mások is felszólaltak,  kik keresetlen szép 
szavakban adtak abbeli reményüknek s meg-
győződésüknek kifejezést,  Iiogy a képviselő-
jelölt, ha megválasztatik, méltóan fogja  kerü-
letét képviselni. 

Az Ugrón párt jelöltje Lázár Pál ugyané 
nap délelőtt 10 órakor tartotta programul be-
szédét Újfaluban,  melyen az ujfulvinkoti  kívül 
— habár az l'gron Gábor jelenléte is erősen 
plakátirozva volt - csak nagyon csekély számú 
alig 10—15 választó volt jelen, kik azonban 
az újfalvi  érdeklődőkkel együtt természetesen 
tekintélyes számra növekedtek. Ugrón nagy be-
szédet intézett a néphez, azonban e kiváló szó-
nok sem volt képes óket meggyózni arról, hogy 
az idegen képviselő — bármilyen párti legyen 
is — tudná oly lelkiismeretesen s önzetlenül 
szolgálni a székelység érdekeit, mint a belföldi. 

Az ellentábor sikeréből s a saját hallga-
tóságának hideg hangulatából láthatja Lázár 
Pál. hogy a csik-karczfalvi  kerületben neki ta-
laja nines, mert annak ugy csiki, mint gyer-
gyói községei át vannak hatva a helybeli kép-
viselő választásának eszméjétől. 

* 

23-án délelőtt 10 órakor Csik-Szépvizen 
tartotta Kejér Antul programmbeszédét. 

Csik-Szépvíz, Szentmihály s Ajnád kül-
döttsége, 50—(50 választó mintegy 20 szekéren 
zászlókkal s kalapjuk mellett a fehér  toll s 
zöld leveles jelvénynyel egészen Delne aljáig 
jött eléje a Szeredából érkezett jelöltnek s nagy 
éljenzések között kisérték be a községbe. Itt 
először Dr. Zakariás István intézett lelkes be-
szédet az egybegyűltekhez, kiknek nevében 
felkérte  Dr. Kejér Antalt programinbeszéde 
elmondására. Kejér Antal progjammjában itt is 
ugyanazon elveket hangoztatta, mint a melye-
ket fennebb  ismertetünk s különösen kiemelte, 
hogy Csik-Szépvizen született, ott nevelkedett, 
onnan kezdte meg pályafutását  s igy kétsze-
resen jól esik neki az a lelkes óváczió, a mely-
ben szülőhelyén részesittetett. 

Majd Csiszér I'etó Garaiból vett idézettel 
vezetvén be beszédét, emelkedett hangon fe-
jezte ki bizalmát a képviselőjelölt s megelé-
gedését programtnja iránt, inig Deák Elek 
egyetértésre s a kitűzött zászló melletti kitar-
tásra buzdította a polgárokat. Végül Dr. Szántó 
Samu tartott hosszabb beszédet, textusul véve 
Csikvármegye ismert határozatát s a székely 
kérdés helyes mederbe való terelésének szük-
ségességét, mely után a közönség a jelölt él-
tetése közben oszlott szét. 

A dél folyamán  a güriicsfalvi  fiatalságból 
álló lovas csapat ment eléje a jelöltnek, a ki 
többek társaságában Szépvizról Rákosra haj-
tatott s ott Rákos, Góröcsfalva  s Vacsárcsi 
községek nagyszámban egybegyűlt választó 
polgárainak adta elő általános helyesléstől ki-
sért progranimját, melyhez Fodor Lajos, Leliner 
Márton, Deák Elek s Kósa János fűztek  elis-
merő szavakat. 

25-én délelőtt Madarason, délután Dán-
falván  mondott dr. Fejér Antal programmbe-
szédét nagyszámú hallgatóság elótt, élénk bi-
zonyságául aunak, hogy az ó positiója a kerület 
csiki részeiben is ép oly erős, mint a gyergyóiban. 
'!.  A i/i/er(ft/ó-Hzentinikl»ni  kerületben. 

Itt van a legnagyobb zavar. Földiák s 
Lázár Menyhért pártja erósen küzd egymással 
s bár Ugrón Gábor is segítségére sietett párt-
hivének Földiáknak s érdekében Alfaluban, 
Ditróban beszédeket tartott, mégis több kilá-
tása van Lázár Menyhértnek a sikerre, kinek 
a kerület legtekintélyesebb polgárai állanak a 
háta megett. A néppárti mozgalom alig vehető 
számba. Orbán Jánosuak nagyon kevés reménye 
van a küzdelemben s alig hihető, hogy ó ke-
rülne majdan ki nemcsak hogy győztesnek, 
de másodiknak is az urnából. 

3. A CHlk-axentmártoiit  kerületben. 
A néppárti Ladányi Miklós minden erejét 

megfeszíti,  hogy magának pártot szerezzen. 
Azonban legfeljebb  csak annyit tudhat elérni, 
hogy Győrffy  Gyula egyhangú megválasztását 
megakadályozza s a kerületben zavart csinál-
jon. Menaságon meg Bem hallgatták programm-
beszédét, Szentmártonban is nagyon csekély 
Bzániu hallgatóságra talált. Szóval dr. Győrffy 
GyulamegválasztásacBaknem bizonyosra vehető. 

4. A cMk#xeredai  kerületben. 
A csíkszeredai választó kerüJetbeu erósen 

megindult a választási mozgalom. Ugy a sza-
badelvüpárt, mint az ellenzék faluról-falura 
jár gyűjteni híveit. 

Molnár József  a szabadelvüpárt jelöltje 
a Csíkszeredában tartott programmbeszéd után 
még külön-külön mindenik községben előadja 
nézeteit és programmjAt. A lefolyt  héten be-
járta Delne, Csik-Szentkirály, Csatószeg, Osik-
Szentsimon, Csik-Szentiinre, Csik-Szeutmiklós 
és Borzsova községeket. A folyó  héten pedig 
megfogja  látogatni a többi hátralévő községe 
ket is. Minden eddig bejárt községekben a 
választók óriási többsége Molnár József  mel-
lett nyilatkozott s oly általános a lelkesedés 
a megye és a szabadelvüpárt által kitűzött 
azon eszme mellett, hogy a székely érdekek 
megvédése szempontjából csak helybeli válasz 
tassék meg, a ki ismeri az idevaló bajokat, 
hogy az ellenzék korteseinek minden túlzásai 
daczára óriási lesz a többség. 

Nem is hisszük, hogy a székely nép el-
hagyná azon elvet, hogy a székelység bajait 
csakis idevaló ember ismeri és tudja és hogy 
az országházban csakis az olyan képviselők 
feljajilulását  mérlegelik komolyan, kik a hely-
beli bajokat inaguk is érezvén, a panaszt 
csakis ó tólük vehetik közvetlennek. Teljes 
megnyugvással Írhatjuk tehát ide, hogy alig-
hanem Molnár József  lesz a csíkszeredai ke-
rület képviselője. 

Pázmándy Dénes a csíkszeredai választó 
kerület ellenzékének orsz. gyűlési képviselője-
löltje f.  hó21-én d. e. a féltizenegyes  vonattal 
érkezett meg városunkba. A vasúti állomáson 
mint egy 5—(i függetlenségi  polgár élén Csedo 
István párt elnök fogadta  rövid beszéddel, 
melyre a képviselőjelölt válaszolván kocsikra 
ültek és a jelölt szállására a „Csillag" ven-
déglőbe hajtattak. 

Délben a jelölt egy pár hivatalos láto-
gatást tett, délután pedig Csedó István kísé-
retében kortes útra rándult a felcsiki  köz-
ségekbe. 

Folyó hó 22-én délután 3 óra tájban tar-
totta meg Pázmándy programmbeszédét Csík-
szeredában, a fazakas  piaezon. a hol c czélra 
egy emelvényt rüktönöztek. 

A programmbeszéd meghallgatására niint-
egy (1—7 száz embert csődítettek egybe, kik-
nek nagyobb része 20 éven aluli suhanczokból 
állott, másik tekintélyes részét a vasárnapi 
sétálók és a szabadelvüpárti választók tettek 
ki s igy a tömeg között lehetett vagy 90 Ili i 
függetlenségi  szavazó polgár is. 

A képviselőjelölt Csedó István, Hajnód 
Ignácz, Lux Sándor s még néhány pártbizott-
sági tag kíséretében érkezett meg a helyszí-
nére, hol igen gyöngén megéljenezték, mi köz-
ben a tömeg közül több helyről felhangzott: 
„Éljen Molnár József"! 

A képviselőjelölt és a pártelnök az emel-
vényen helyet foglalván,  Csedó István mutatta 
be a jelöltet rövid beszéd kíséretében. Beszéde 
elején hangsúlyozta, hogy a vármegye isme-
re'es határozatát, hogy csak is csikmegyei je-
löltet léptetnek fel,  melyet elvben ők is elfo-
gadtak, gyakorlatilag nem tudták keresztül 
vinni, miután közöttük  nem volt  arra való 
ember, ki  a jelöltséget  elvállalhatta  volna, 
ezért tehát idegenből kellett jelöltet hozni. 
Ezután felkérte  Pázmándit programiubeszédjé-
nek elmondására. 

Beszéde elején bevallotta, hogy ó a füg-
getlenségi 4S-as párt Ugron-féle  frakeziójához 
tartozik, tehát minden törekvése oda fog  irá-
nyulni — természetes ha bejut a képviselő-
házba — hogy ezen pártnak az elvei jussanak 
diadalra. Óhajtja a teljesen független  Magyar-
országot, melyhez azonban szerinte ltom szük-
séges, hogy Magyarország nagyhatalom legyen, 
egyéb iránt 19 millió lakossával amúgy is a 
hetedik nagyhatalmasság lenne s ha a kis Oláh-
ország, Szerbia és a többi Balkán államok, 
mint független  országok fennállhatnak,  miért 
ne állhatna fenn  az ugy területre, mint népes-
ségre valamint intelligeucziára nézve magasabb 
színvonalon álló Magyarország. Ezen elvek 
szolgálatába jött el ide Magyarország legnyu-
gatibb részéből, a legtávolabb keleti várme-
gyébe. Csikvármegye határozatát nem tartja 
helyesnek. Mi lett volna szerinte a keresztény 
vallással, ha Szent Pétert és Szent Pált nem 
engedték volna be Rómába illetőleg Korintusba, 
mint nem oda való embereket. Ö tehát eljött ide, 
hogy felvegye  a függetlenségi  lobogót, mert 
ott kell az embernek legtöbbet tenni, a hol 
legnagyobb szükség van rá. 

Az ország sorsában a kiegyezés óta nem 
lát ugyan nagy javulást, de mégis elismeri a 
Széli kormány müküdését, mert megszabadí-
totta az országot a korrupcziótól, behozta a 
tiszta választásokat. Ezen alkalmat a függet-
lenségi pártnak is ki kell használni s minél 
több képviBelőt küldeni a házba, a kik őrköd-
jenek a felett,  hogy a régi rendszer vissza 
ne álljon. 

A függetlenségi  párt programmját rész-
letesen nem sorolja fel,  valamint azon elveket 
sem, a melyek mellett folyton  kitartott. Feles-
legessé teszi ezt 25 éves képviselői működése. 

A választókat nem akarja elcsábítani s 
azt mondja, hogy a ki meggyőződésből sza-
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badelvü, az maradjon meg szabadelvűnek, a 
ki pedig meggyőződésből függetlenségi,  az szin-
tén maradjon meg ilyennek, egyik se adja el 
örökségét mint Ezsau egy tál lencséért. 

Elismeréssel emlékezik meg Molnár József-
ről, kivel 8 évig együtt működött a pénzügyi 
bizottságban. 

Az országos vagyont folyton  ellenőrizni 
kell, mert az olyan mint egy kenyér, minél 
nagyobb karéjokat vágnak le belőle egyesek-
nek, annál kevesebb jut a többségnek. Óhajtja, 
hogy az állam adja vissza egyeseknek külön-
böző szolgáltatásokban az általuk befizetett 
adó forintoknak  legalább a kamatját. A társa-
dalomnak az a czélja, hogy az erősebb támo-
gassa a gyengébbet. Legyenek egyenlők min-
denkire nézve, viszonyai szerint, a megterhelé-
sek, de legyenek egyenlők a szolgáltatások is. 

A jövőre nézve szükségesnek látja az 
adóreformot,  különösen a fogyasztási  adók 
csökkentését. Nézete szerint az államháztartást 
be lehet rendezni jobban és kevesebb költ-
séggel. 

Követelni fogja  az igazságügyi reformot 
is, különösen a perköltségek mérséklését. 

Egyszerűsíteni kell a közigazgatást is, 
mert különösen a főszolgabírók  és körjegyzők 
igen megvannak terhelve. 

Legjobban elcsodálkoztunk midőn azt hal-
lottuk, hogy Pázmándy az egyház politikai tör-
vények revízióját óhajtja. Nem indokolta ezt 
meg bővebben s igy nekünk ugy tűnik fel, 
hogy mindez csak azért lett elmondva, hogy 
bizonyos körök támogatását megnyerje. 

A kerület érdekeire vonatkozólag őszintén 
megvallja, hogy ő a székelység bajait nem 
ismeri, de igyekezni fog  azokat megismerni 
s ezen bajok orvoslását a kormánytól követelni. 

Ezután még egyBzer ajánlotta magát a 
választó polgárok szives ügyeimébe. 

A programmbeszéd után Csedő István 
párt elnök mondott köszönetet a jelöltnek s a 
megjelenteket kitartásra buzdítván, az értekez-
letet bezárta.. 

Mikor niár a hallgatóság oszladozni kez-
dett Hajnód Ignácz lépett fel  az emelvényre 
és egy szónoklatot követett el a jog, törvény 
és igazságról s e közben olyan állításokat resz-
kírozott meg, a milyenekért más helyen a 
szónok uraktól megvonják a szót. 

Rendőr tisztviselő egy sem volt jelen, 
volt ugyan négy száll rendőr, de ezek aligha 
tudtak volna intézkedni a saját eszüktől, ha 
valami rendetlenség keletkezett volna. 

Az értekezlet lefolyása  után a hallgató-
ság egész csendben szétoszlott. 

A legtöbb adót fizető  bizottsági 
tagok. 

A vármegyei igazoló választmány a tör-
vényhatósági bizottság legtöbb adót fizető  tag-
jainak 1902. évi névjegyzékét, mely egyúttal 
az'év végén eszközlendó megyei tisztujitásnál 
is érvénynyel birand, a kir. adóhivatalok által 
készitott kimutatások és egyesek igazoló kér-
vényei alapján már összeállította s e bó 12-tól 
20-ig terjedő időre betekintés s az esetleges 
felebbezések  megtehetése végett a megyei 
kiadóhivatalba közszemlére kitenni rendelte. 

A névjegyzékbe a következő egyének ve-
tettek fel:  1. Mélik István Remete 5241 kor. 
72 fill.,  Merza Kristóf  Gyó.-Szentmiklós 2027 k. 
90 f.,  Róth István Alfalu  1980 k. 4 f.,  CzifTra 
Mihály Gyó.-Szentmiklós 1261 k. 54 f.,  Szat-
mári János Ditró kétszeresen 1133 k. 26 f., 
Dr. Csiszér Miklós Szentmárton kétszeresen 
976 k. 56 f.,  Jánosi János Gyó-Ujfalu  942 k. 
57 HU., Vákár Lukács Gyó.-Szentmiklós 897 k. 
91 f.,  Lázár Menyhért Gyó.-Szentmiklós két-
szeresen 804 k. 96 f.,  Becze Antal Szereda 
kétszeresen 752 k. 32 f.,  Dr. Fejér Antal Sze 
reda kétszeresen 734 kor. 54 f.,  Mikó Bálint 
Zsögöd 675 k. 76 f.,  Görög Joákim Gyergyó 
Szentmiklós kétszeresen 646 k. 64 f.  Karácson, 
János Gyó.-Szentmiklós 632 k. 65 f.,  Gál Jó-
zsef  Szereda 631 k.,34 f.,  Lázár Miklós Tap 
locza 587 k. 91 f.,  Mánya Kristóf  Rákos 538 k. 
69 f.,  Romfeld  János Gyó.-Szentmiklós 531 k. 
25 f.,  Schwarcz Dávid Tölgyes 531 kor. 8 f., 
Bocsánczy János Gyó.-Szentmiklós 527 k. 85 f., 
Strul Mihály Tölgyes 452 kor. 46 f,  Kopacz 
Lukács Gyó.Szentmiklós 443 k. 20 f„  Dr. Til-
tseher Ede ifj.  Gyó.-Szentmiklós kétszeresen 
442 k. 16 f.,  Rózenfeld  Dávid Szereda 423 k. 
45 f.,  Zakariás Izsák Szépvíz 422 kor. 37 f., 
Meskó Jakab Madéfalva  421 k. 83 f...  Lázár 
Gyula Gyó.-Szentmiklós 421 k. 38 f.,  Ágoston 
Ágoston Csomafalva  420 k., 48 f.,  Száva István 
Ditró 416 kor. 96 f.,  Bartha Ignácz Szereda 
kétszeresen 414 kor. 50 fill.,  Ferenczi Károly 
Gyó.-Szentmiklós kétszeresen 414 kor. 12 f., 
Kiss Sándor Gyó.-Szentmiklóa 411 kor. 95 f., 
Nagy Sándor Szereda kétszeresen 399 k. 8 f., 
Dr. Bardocx Gyula Szentmárton kétszeresen 
398 kor.. Kovács Lajos kvzjegyző Gyó.-Szent-
Miklós kétszeresen 394 k. 20 f..  Sáska Kajétán 
Gyó.-Szentmiklós 393 k. 39 f..  Eránosz Bogdán 
Gyó.-Sentmiklós kétszereser 393 k. 20 f.,  Gözsy 
Árpád Szereda kétszeresen 390 k. 88 f.,  Ávéd 
János Alfalu  390 k. 34 f.,  Fejér Miklós Szépviz 
381 k. 84 f„  Merza Vilmos Gyó.-Szentmiklós 
380 k. 39 f.,  Dr. Bocskor Béla Szereda két 
szeresen 378 k. 4 f.,  Székely Énére Szentimre 

377 k. 93 f.,  Csiky Dénes Gyó.-Szentmiklós 
kétszeresen 373 k. 44 f.,  Mayer Lipót Várdot-
falva  369 kor. 70 f,  Szebeni Péter Szépviz 
363 k. 33 f.,  Takó Jáuoa Ditró kétszeresen 
359 k. 98 f,  Jakabfi  B. Miklós Alfalu  359 k. 
69 f.,  Lanczet Jankó Békás 359 k. 27 f.,  Ma-
daras Albert Gyó.-Szentmiklós 356 kor. 85 f., 
Zakariás Lukács Szépviz 356 k. 72 f.,  Miklósi 
József  Lázárfalva  kétszeresen 355 kor. 76 f., 
Márton Ferencz Csekefalva  kétszeresen 348 k. 
64 f.,  Molnár József  ifj.  Szereda kétszeresen 
342 k. 62 f.,  Kovács Lajos Szereda kétszeresen 
339 k. 20 f.,  Dr. Filep Sándor Szereda két-
szeresen 336 k. 80 f.,  Dobribán János Remete 
335 k. 66 f.,  Lázár János Gyó.-Szentmiklós 
332 k. 60 f.,  Vákár László Szárhegy 328 k. 
82 f.,  Nagy József  Szentmárton 324 kor. 90 f., 
Landau Zsigmond Szentsimon 319 kor. 7 f., 
Imre Károly Szentgyörgy kétszeresen 317 kor. 
60 f.,  Zakariás István Gyimesbükk 317 k. 28 f., 
Dr. Szentpéteri Kristóf  Gyergyó-Szentmiklós 
kétszeresen 315 kor. 30 f.,  Strul Smil Holló 
313 k. 62 f.,  Ifj.  Dájbukát Antal Szépviz 307 k 
77 f.,  Zakariás János Ditró 30G k. 41 f.,  Kristó 
Ferencz Tusnád 305 k. 49 f.,  Krausz Mihály 
Szentdomokos 304 k. 97 f.,  Puskás Jenő Alfalu 
303 k. 52 f.,  Mikó Árpád Marosvásárhely 302 k. 
50 f.,  Jakab Alajos Szentimre 301 kor. 01 f., 
Mánya Antal Rákos 300 k. 03 f.,  Kiss Dénes 
Remete kétszeresen 296 k. 20 f„  Dr. Csiki 
József  Szereda kétszeresen 288 k. 80 f.,  Pap 
Domokos Szereda kétszeresen 288 kor., Haim 
Ábrahám Tölgyes 287 k. 14 f.,  Jánosi Sándor 
Nagyszeben 285 k. 17 f.,  Kiss Imre Gyergyó 
Szentmiklós 284 k. 91 f..  Koródy Mihály Szent-
Imre kétszeresen 282 kor. 50 fill.,  Pál Gábor 
Várdotfalva  kétszeresen 281 k. 10 f.,  Dr. Kn-
des Miklós Kolozsvár kétszeresen 278 k. 76 f., 
Botli Ferencz Szárhegy kétszeresen 2(8 kor. 
12 f.,  Jakab Lajos Szereda 275 k. 90 f„  Nagy 
Imre Szereda 273 k. 87 f.,  Ifj.  Gidró lgnáez 
Karczfalva  266 k. 63 f.  Szultán Gergely Sze-
reda 266 k. 5 f.,  Heim Simon Tölgy es 204 k. 
35 f.,  Dr. GyöiITy Gyula Budapest kétszeresen 
263 k. 62 f.,  Kovács János Szereda 26!) kor., 
Nagy Gyula Szereda 258 k. 70 f.,  Potoezki 
László Szentgyörgy 257 k. 22 f.,  Száva Kristóf 
Szépviz 252 k„ 58 f.,  Róth Mihály Alfalu  252 k. 
27 f.,  Dr. Fodor Antal Budapest kétszeresen 
250 k.SOf.,  Id. Tiltscher Kde Gyó.-Szentmiklós 
250 k. ?4 f.,  Helvig G. János Szereda 249 k. 
84 f.,  Élthes Zsigmond Szereda kétszeresen 
249 k. 28 f.,  Száva Lukács Taplocza 247 k. 
68 f.,  Antal Domokos Szépviz 247 kor. 58 f., 
Zakariás Antal Kristófé  Szépviz 247 k. 25 f., 
Gál István Csekefalva  kétszeresen 244 k. 96 f., 
Ifj.  Deák György Szépviz 243 k. 70 f.,  Orel 
Máté Gyó.-Szentmiklós kétszeresen 243 k. 12 f., 
Nagy Sándor Szereda 242 k. 09 f.,  Fejér János 
Szépviz 237 kor. 34 f.,  Smil Simon Tölgyes 
236 k. 30 f.,  Nagy János Gyimesbükk 232 k. 
75 f.,  Lázár Péter Gy.ó-Szentmiklós 231 kor. 
73 f.,  Tarisnyás Gergely Gyergyó-Szentmiklós 
230 k. 32 f.,  Miniér Albert Szentmihály 228 k. 
93 f.,  Lukács Antal Alfalu  228 k. 70 f.,  Itancz 
János Karczfalva  kétszeresen 223 k. 34 f.,  Dr. 
Harmath Leó Szereda kétszeresen 223 k. 30 f., 
Lázár Márton Kozmás 223 k. 25 f.,  Udvari 
Károly Kozmás 221 korona 48 fillér.  Lázár 
László Kászon-Altiz 220 korona 90 fillér  adó 
után r e n d e s , Péter István Szereda 219 kor. 
10 f.,  Kovács Mihály Csicsó 217 k. 04 f.,  Geczó 
Elek Szereda 217 k. 82 f.,  Bogády Károly 
Szenttamás 216 k. 98 f..  Szultán Lázár Szereda 
216 k. 46 f.,  Smilovics Zélig Holló 216 k. 29 f. 
és Pál János Gyó.-Szentmiklos 213 kor. 53 fil-
lér adóval p ó t t a g o k u l . 

A gazdasági munkások segély-
pénztára. 

— Legújabb beszámoló. — 
Mikor ai év elején as 1900: XVI. t. cz. 

alapján életbe lépett as Orsiágos Gazdasági Mun 
káa- és Cselédsegélypénztár és mikor ez as ember-
baráti inlézmiuy megkezdle üdvös működését, 
mindenfelé  igai örömmel fogadták  a magyar gaz-
dasági munkásnak — a föld  uépéuek — ezt a 
leghívebb jó barátját. 

Ax uj törvényt caakhamar elnevezték a 
siegény ember törvényének, mert a józan magyar 
munkás gyorsan belátta, hogy est a törvényt 
oaakis as A javára alkották és fölismerte  azt is, 
hogy egyedül ennek a törvényuek köszönheti, 
hogy most már biztosithatja magát afelól,  Iiogy 
elöregedésére, munkaképtelensége idejére, nem 
kell koldusbotot fognia. 

ISs a törvény senkire sem erőszakolja, Iiogy 
tagja legyén a segitó-péostárnak. Kinek-kinek ke 
nyére hagyja, hogy beiratkozik-e vagy nem irat-
kozik be a segitA-péoitárba. A törvényhozás böl 
osen járt el, amidón abból indult ki, Iiogy akarata 
ellen senkin sem fog  ai uj törvény segiteni. 

A józan magyar munkás saját sorsának 
maga a kovácsa. Nem szereti a minden áron való 
gyámkodást. Maga akarja megkülönböztetni a jót 
a rossztól éa most is bebliooyitotta, hogy ssivesen 
sorakozik az egyedül az A javára életbeléptetett 
intézmény védsiárnyai alá, mert a saját siomével 
látja, hogy es ai emberbaráti intéxméuy as ország 
legtávolibb vidékein is milyen nagy gonddal 
ápolja éa istápolja szokat a gazdasági munkásokat, 
kik segélyére axornloak. 

A józan magyar munkás igen hamar belátta, 
hogy aki tagja a segélypéntárnak, ai nyugodtan 
végesi nehéi munkáját, mert nem gyötri Al ai 

az örökös gond, lioey mi less hitvesével, apró 
gyermekeivel, ha munkabíró karja ellankad és a 
kasza, kapa kieaik kezéből. 

A uegélypénztár nyolcz liónapoB működése 
világosan bizonyítja, hogy a föld  népét gyakran 
éri olyan baj, mely At miiukaképtelenné teszi és 
gyakran fordulnak  eló olyan balesetek, melyek 
a földmives  uép családját örökre megfosztják  a 
kenyér keresettél. 

Még csak nyolcz hónapja, hogy a segély-
pénztár hasznos működését megkezdte ós már 
eme rövid idó alatt 4b0 földmives  jutott abba 
a szomorú helyzetbe, Iiogy jótéteményét kénytelen 
volt igénybe venni. A segélypénztár minden egyes 
esetben gyorsan gondoskodott a bajba jutott ein 
ber gyógykezeléséről és anyagi támogatásáról, hogy 
betegsége ideje alatt ne legyen kénytelen család-
jával együtt as irgalom kenyéren tengődni, 

A beállott baleset 31 földmivelót  megült. 
Mind a 34 esetben a család a legnagyobb nyomor-
ban maradt hátra. A segély-pénztár központi igaz 
gatósága sürgősen intézte el az özvegyek kérelmét 
és minden egyes esetben 400—400 koronát szol-
gáltatott át a nyomorral küzdő családnak. 

A beállott baleset a segély-pénztár nyolcz 
tagját, a megejtett orvosi vizsgálat szerint, minden-
korra inunkaképtelenué tette. Kzekbeu az esetekben 
a közpouti igazgatóság szintén a legméltányosabban 
és a legnagyobb gyorsasággal intézkedett és ma már 
mind a nyolcz munkaképtelenné vált tug élete 
fogytáig  részesül a törvény által előirt anyagi 
támogatásban. 

Kzek a «zámok világosan beszélnek és egy-
tAI-egyig hirdetik ennek az embaráti intézménynek 
szükséges voltát. 

Világosan láiliató ezekből a számokból, hogy 
a segélypénztár rövid fennállása  óta is már sok 
szerencsétleu embert mentett meg a koldusbottól 
és számos özvegyet mentett meg a kétségbeeséstől. 

Az emberbaráti intézmény iidvüs működése 
bizonynyal az oka annak, Iiogy a BPgélypénztár 
tagjainak száma olyan gyorsan emelkedik. Mert 
eltekintve attól, Iiogy az IUOO: XVI. t.-cz. 8. § a 
alapján a gazdák állal kötelezólcg biztosított 
cselédek Bzánia mintegy 500,000, a segélypénz 
tárba beiratkozott rendes és rendkiviili tagok 
száma is már jóval túlhaladta a 1'2,000-et. 

A segélypénztár igazi emberbaráti működése 
buzditottn bizonynyal arra a főpásztorokat,  főren-
deket, nagybirtokosokat, intézeteket, a vármegye 
ket és községeket, hogy olyan nagy Bzámbau 
csoportosuljanak a segélypénztár alnpiió tagjai 
sorába. Ks bizonynyal ez az oka annak ÍB. Iiogy 
a rövid nyolcz hónap alatt beiratkozott 850 ala-
pító tag 150,000 koronával gyarapította azt, a 
melynek egyedül az a hivatása, Iiogy a (öld népét 
támogassa, istápolja. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Lapunk tej/közelebbi  nziiinti n 

választóitokra  való tekintettel  a rend  ex 
illőn  kiriil  fog  meyjelenni. 

— A köztisztviselők országos kong-
resszusára, mely Budapesten fog  megtartatni 
városunkból Szaosvai Imre kir. járásbiró, Dózsa 
Kálmán kir. törvényszéki biró s Hajós Károly 
államépitészeti kir. mérnök utaztak fel. 

— Kinevezés. A vallás- és közoktatási 
miniszter Kálmán István gyergyó-szentmiklósi 
államilag segélyezett községi polgári iskolai 
tanítót ugyanezen iskolához a X-ik fizetési 
osztályba rendes tanítóvá nevezte ki s egyszers-
mind az igazgatói teendőkkel megbízta. Gra-
tulálunk ! 

— Választási atroczitások. A válasz-
tási izgalmas napok előre vetik árnyékukat. 
Azt a nyugodtságot, mely a szabadelvüpárt 
szervezkedése s jelöltjeinek felállítása  alkal 
mával és után a választó polgárok között meg 
volt a függetlenségi  párt vasárnapi zászló bon-
tása s különösen a jelöltjük által tartott pro 
gramm beszéd alkalmával a pártvezérek részé-
ről a szabadelvüpárti ellen kifejezésre  juttatott 
piszkolódások nagyban megzavarták és izgal-
massá tették s ebben legnagyobb része, a válasz-
tásijoggal nem biró elemeknek van, kik veszélyes 
fenyegetésekkel,  zászló letépésekk el és minden 
meg nem engedett eszközzel igyekeznek a sza-
badelvű párti választókat megfélemlíteni.  A vá-
lasztási szabadságnak és a személybiztonságnak 
ez a jogosulatlan korlátozása felette  kívánatossá 
teszi a közbiztonsági közegeknek a községek 
beni gyakori kiküldetését, s a rakonczátlankodók 
szemmel tartását, inert különben az az elv 
mely törvényhozásiing is a választások tiszta-
sága és szabadságára nézve kifejezésre  jutott, 
illuzáriussá válik. 

— A rutén kormánybiztos öngyil 
kos lett. Országszerte nagy feltűnést  keltett 
Kgán Kdének a rutén akczió kormáiiybiztosá 
nak folyó  hó 20-án elkövetett öngyilkossága 
mely halállal végződött. Hogy mi vitte Kgánt 
az öngyilkosságra annak valódi okát alig ha 
biztosan megtudhatni. Kgánt, mint buzgó és 
szakképzett hivatalnokot ismerték a gazdasági 
szakkörök. Hosszúidéig a tejgazdasági felügye-
lőség élén állott s ezen közgazdasági ág elóbb 
vitelében maradnndó érdemeket is szerzett. 
Országosan ismertté akkor vált, mikor a rutén 
akczió élére állították azon feladattal,  hogy 
emez elhagyatott szegény nép uralkodó bajait 
szánálja s ennek a feladatnak  megoldásával 
széles hatáskört biztak rá úgyannyira, hogy a 
mult évben a kormány szükségét látta annak, 

hogy Paris Frigyes csíkszeredai kir. ügyész 
személyében kisegítőt rendeljen melléje. Ez az 
együtt működés azonban rövid ideig tartott, 
mert a mint tudjuk a két férfi  között csak 
hamar nézet különbség merült fel,  mi miatt 
Páris megbízatásáról lemondott, de ez utóbbi 
azután Kgánra nézve nem valami hízelgő dol-
gokat hozott fel  a nyilvánosság terén, B lehet 
hogy ebben is rejlik az öngyilkosság oka, a 
mit majd a vizsgálat fog  kideiiteni. Kgán 20-án 
reggel egy erdészszel kocsin Szerednyefelé 
utazott. Útközben a szekeret megállította le-
szállott róla és az országútról betért a néhány 
lépésnyire állott bokrok közzé, néhány perez 
alatt lövés dördült s a vele utazott és a lövésre 
oda 9ietett erdesz Egánt a bokrok mögött vér-
ben fetrengve  találta, ki akkor élt még ugyan 
és az ungvári kórházba beszállította, de már 
délután meghalt. 

— Uj doktor. Márton László helybeli 
születésü vármegyei joggyakornok, a napokban 
tette le a doktorátust a kolozsvári tudomány 
egyetemen. Nyomban fel  is avatták. Az uj dok-
tornak a legőszintébben gratulálunk. 

Tanitógyülés. A csikmegyei róm. kath. 
általános tanítóegyesület folyó  évi október hó 
1-én gyűlést tart Csik-Somlyón a gyakorló is-
kola termében, a következő tárgysorozattal: 
1. Veni Sanete délelőtt 9 órakor. 2. Knek a 
tanítóképző intézet ifjúsága  által. 3. Elnöki meg-
nyitó. 4. Jegyzói jelentés. 5. Pénztár vizsgáló 
bizottság jelentése. 6. Gyakorlati tanítás a Kid-
rajz koréból, tartja a tanítóképző intézet egyik 
IV-ed éves növendéke. 7. Szavalat. 8. Pályaté-
telek kitűzése. 9. Indítványok (bejelentett). 10. 
Enek a tanítóképző intézet ifjúsága  által. A 
gyűlésre ez uton is az egyesület tagjait és ta-
nügy barátokat meghívja az elnökség. 

— Engelfé le  fonógépekkel  a köz-
ségek ellátása. A megyei iparfejlesztő  bizott-
ság az alesiki járás némely községei kívánalma 
folytán  mintegy 8—9 száz Kngel féle  fonógép 
adományozása iránt még julius havában föl-
terjesztéssel élt a kereskedelmi miniszterhez. 
A mint értesültünk a kereskedelmi miniszter 
a kérelmet nem utasította el, de végleges el-
határozását függőben  tartotta addig, mig a 
gépek tartósságára és a hosszasabb használat 
közben való viselkedésére, valamint a rajta 
készült fonalak  kereskedelmi értékesithetésére 
nézve kellő tapasztalatok nem állanak rendel-
kezésére. 

— Ellenőrzési szemlék elmaradása. 
Az országgyűlési képviselő választásokra való 
tekintetből a honvédelmi miniszter a hadtest 
parancsnokságok utján intézkedett az iránti 
Iiogy a hadsereg és honvédségi ellenőrzés, 
szemlék a választások tartama alatt, vagyis 
jövő október hó 2-tól 11-ig bezárólag ue tar-
tassanak. 

— Egy adóhivatal megrablása. Va-
lami szemfüles  betörök a kézdivásárhelyi adó-
hivatalt folyó  bó 20-ra viradólag megrabolták 
s minteky 4000 korona kárt okoztak. 

Állategészségügyi kimutatás. Vár-
megyénkben a ragadós állati betegségek állá-
sáról f.  évi szeptember hó lH-ról a következő 
kimutatást közöljük: Bivalyvész a gyó-szent-
miklósi járásban Gyó-Szárhegyen fertőzve  van 
1 udvar. Sertés orbáncz, a felcsiki  járásban, 
Madarason 7 udvar. A gyó-tolgyesi járásban, 
Gyó-Tülgyesen 3 udvar. Sertésvész, a felcsiki 
járásban Csik-Delnén 3 udvar, Pálfalván  16 
udvar, Yárdotfalvnn  1 udvar, a gyó-szentmik-
lósi járásban, Alfaluban  9 udvar, a kászon-al-
csíki járásban, Bánkfalván  9 udvar, Csatósze-
gen 8 udvar, Szentsimonon 27 udvar. Csík-
szeredában 1 udvar. 

— Alapszabály megerősítés. Csík-
szereda város által a foglalkozást  közvetítő és 
cselédszerzóipar gyakorlására vonatkozólag al-
kotott szabályrendeletet a kereskedelmi minisz-
ter jóváhagyási záradékkal ellátta. 

— Csikmegyei füzetek.  A Vitos Mó-
zes által szerkesztett és Györgyjakab Márton 
utóda Dresznándt Viktor kiadásában megjelent 
Csikmegyei füzetek  eziinü folyóirat  összes szá-
mai kaphatók György jakab Márton utóda Dresz-
nándt Viktor könyvkereskedésében 12 koronáért, 
diszes vászonkötésben pedig 14 koronáért. A 
jeles müvet, mely Csikmegye mindennemű vi-
szonyaira vonatkozólag igen becses adatokat 
tartalmaz, melegen ajánljuk lapunk olvasóinak 
szives figyelmébe,  olyan munka ez, melynek 
nem szabad egyetlen csikmegyei ember könyv-
tárából se hiápyoznia. 

— Halottak külföldre  vitele. A bel-
ügyminiszter legújabban lényegesen módosította 
a holttesteknek külföldre  való szállításáról szóló 
1H75. évi rendeletet. Kddig a holttestek szál-
lításának a megengedése a belügyminiszterre 
volt bízva; ezentúl Ausztriába és Németországba 
a törvényhatóság elsó tisztviselője s Fiumében 
a kormányzó adja az engedélyt. A külföld 
egyéb országaiba való szállításnál ezt az en-
gedélyt a közhatóság elsó tisztviselője csak 
valamely határállomásig adhatja ineg, ha elő-
zetesen a kölföldi  hatóság, nevezetesen az illető 
ország budapesti konzulának az engedélyét a 
határtól való továbbszállításra megnyerte. 

— Tenyész apaállatok biztositási-
tása. Darányi Ignácz földmivelési  miniszter 
ismét egy ujabb tanújelét adta a községek és 
közvetve a gazdaközönség érdekei iránti me-
leg érdeklődésének. Ugyanis egyrészt az állat-
biztosítási eszme népszerűsítése, másrészt a 
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köztenyésztésre kiosztott bikáknak minden esély 
ellen való biztosítása czéljából a .Magyar köl-
csönös biztosító szövetkezet'-nél az átadástól 
számított egyévi idő tartamra mindazon köz 
ségi bikákat bárminemű, tehát járványos be 
tegségból eredő elhullás, vagy kényszer levá-
gás eseteire is állami költségen biztosította, 
melyek állami közvetítés folytán  jutottak az 
egyes községek birtokába, a milyenek me-
gyénkben sok helyre vannak kiadva. 

— Felvéte l a kolozsmonostori gazd. 
intézetbe. A kolozsmonostori (kolozsvári) m. 
kir. gazdasági tanintezet 1901 — 1902. tanév 
téli félévére  a beiratások október hó 1— 8 ig 
történnek. Kelvételi feltételek.  1(1 éves kor, 
VI. gimnáziumi, VI. reáliskolai vagy VI. pol-
gári iskolai osztály végzése (a polgári iskolai 
bizonyítvány általános „jó" eredményt kell, 
hogy tanúsítson) a kik érettségi bizonyitványnyal 
bírnak és legalább egy évi gazdasági gyakor-
latot tudnak bizonyítani, miniszteri engedélylyel 
azonnal a Il ik tanévre vehetők fel.  Nagykorú 
férfiak,  avagy fciskolák  hallgatói vendéghall-
gatók gyanánt vehetők fel  és oklevelet is kap-
hatnak az előirt feltételek  mellett. A beiratásra 
személyesen kell megjelenni, a ki ebben aka-
dályozva van, az igazgatósághoz czimzett levél-
ben kell, hogy kérje felvételt.  Az iskolai bizo-
nyítványon kivül felvételkor  bemutatandó a 
kereszlevél és az ujruoltási bizonyítvány. Ok-
tóber 8-án tul 20-ig az igazgatósághoz intézendő 
folyamodással  történhetik a felvétel,  ezen időn 
tul október 31-ig a földiuívelésiigyi  tn. kir. 
miniszter úrhoz kell folyamodni  felvételére. 
Beiratáskor fizetendő  dijak: tandij 20 korona, 
biztosíték 10 kor., olvasókör 4 kor., segély-
egylet 1 kor., kerti eszközükre 8 kor., tan-
könyvekre IG kor., leezkekönyv és bélyegre 
90 fill.  (uj belépők esetleg tűzoltó zubbonyra 
lü kor.) A vendég hallgatók a szabályzatban 
előirt látogatási dijat (tantárgyankint 8 kor.) 
fizetik.  Bármely egyéb kérdésre készséggel ad 
felvilágosítást  u tanintézet igazgatósága. 

— Elszámolás. A helybeli Oltár-Iigye-
sület javára folyó  hó 19-eu rendezett jótékony-
czélu műkedvelői színielőadás alkalmával fclül-
fizettek:  Mikó Balint főispán  8 koronát, l'ausz 
Mikó Ilona 8 koronát, Dcmény Béla százados 
1 kor. Fogadják a kegye.-; adakozók az egye-
sület hálás köszönetét. Az estély összes jöve-
delme 14G kor. tiO fill.  ebből a kiadás T'.l kor. 
20 fill.  A tiszta jövedelem 1)7 kor. 40 fillér, 
mely összeg elnöki határozat folytán,  a rendező 
Dombay párnak adatott át. 

— Ismételt kérés. A ,Csikmegyei fü-
zetek" hátrálékos előfizetőit  ismételten tiszte-
lettel kérem szíveskedjenek a nevükre kimu-
tatott és küldött hátráléki összeget postafor-
dultával alulírotthoz vagy egyenesen (íyörgy-
jakab M. utódához (Csíkszereda) beküldeni, 
hogy a nyomdai és kiadói költségeket elszá-
molhassuk Csikszentkirályon, l'JOl. szeptember 
24. Vitos Mózes s. k. ny. lelkész, a „Csikmegyei 
füzetek"  szerkesztője. 

— üferbach  Géza csemegeüzletebe 
Brassóban naponként érkezik a Herczeg Sul-
kovszki-féle  l'ankotai telepről a legnemesebb 
fajn  muskotály és rózsa izü faj  szólló. Napi 
legjutányosabb árban. Vidékre bérmentve szál-
lít. Valamint naponként friss  prágai sonka, 
különféle  sajtok, mindenféle  csemege áruk, 
eredeti borok, likörök és cognacoc kaphatók. 

— Posta-távirda és távbeszélő se-
gédtisztek képzésére rendezendő tan-
folyam.  Posta-távirda és távbeszélő kezelési 
szolgálatban alkalmazandó és a XI. fizetési  osz-
tályban 1000 koronától 1400 koronáig emel-
kedő évi fizetéssel,  továbbá az 1893. évi IV. 
törvényezikk által megállapított lakpénzzel ja-
vadalmazott posta- és távírda segédtisztek ki-
képzésére, folyó  évi október hó 15-tól hat hó-
napra terjedő gyakorlati tanfolyamokat  nyitok, 
a kolozsvári posta- és távirdaigazgatóság ke-
rületében Brassóban és Kolozsvárt. Kzen tan-
folyamokra  hal Igátokul fölvétetnek  -. a) első 

sorban az 1873. évi II. törvényezikk 5-ik §-a 
értelmében kisebb hivatalnoki alkalmaztatásra 
igényjogosultsággal biró, igazolványos katonai 
altisztek; b) postamesteri vagy potn-távirda 
kiadói minőségben szolgáló oly férliak,  kik a 
gimnázium, reáliskola, vagy polgári iskola 4-ik 
osztályát, esetleg ezekkel egyenrangú más is-
kolák megfelelő  osztályait sikerrel elvégezték ; 
c) ugyanezen iskolai előképzettséggel biró és 
18-ik életévüket meghaladott más férfiak;  vé-
gül, ha ily pályázók kellő számmal nem je-
lentkeznek, d) a fenti  iskolai előképzettséget 
igazoló, 10-ik életévüket betöltött ifjak  is. A 
fölvételre  megkívántatik továbbá annak igazo-
lása. hogy folyamodó  magyar állampolgár, 35-ik 
életévét még nem haladta tul; a magyar, illetve 
ha horvát-szlavonországi illetőségű-, a horvát 
nyelvet szóban és írásban tökéletesen bírja; 
feddhetlcn  előéletű; a posta és távírda szol-
gálatra testileg is teljesen alkalmas, mely utóbbi 
körülmény közhatósági orvosi bizonyitványnynl 
igazolandó, A kik ezen tanfolyamokba  belépni 
óhajtanak, sajátkezüleg irt folyamodványaikat, 
születési, orvosi, erkölcsi és iskolai bizonyít-
ványokkal felszerelve,  folyó  évi szeptember hó 
30-ig és pedig a már közszolgálatban állók 
felettes  hatóságuk utján, a többiek pedig az 
illető főszolgabíró,  vagy polgármester közvetí-
tésével, a tanfolyam  helyére né/,ve illetékes 
posta és távírda igazgatósághoz nyújtsák be. 

— A Nagy Képea VUágtörténet 13:1. füzete 
Iái olt most napvilágot. E füzettel  a vállulut Yll-ik 
kötete záródik le. mely kötet n refonnáezió  korút 
tárgyalja. A reformátorok  életét és hatását rnjzolju 
u kötet kitűnő szerzője, <lr. Marczali Henrik és élet lik 
rujzút szerenesésen olvasztja össze u kor liutásávul 
és mozgató eszméivel. Hatalmas korszak zárni le ez-
zel az emberiség lürlénelmélieii. A/. emberi gondol-
kodás nj és minden eddiginél hatalmasabb lökést kap 
szabadabb tér nvilik meg elölte és az emberekben 
feltánniil  a kritika', m.ilv attól fogva  a ti/.eilik nmzsává 
lesz. mely pusziit és teremt. Az enilieri elinéiu-k ki-
fejlődésében  niigv és hulalinas változást jelent c pil-
ltuiut, a gonduIkodás biztosságának és realitásának 
minden eddiginél erőssebb feltűnését  mutatva. Az 
emberi elme. melynek fejlődése  lehet csak u világ-
történelemnek igazi tárgya, ettől fogva  nj fegyverek-
kel és nagyobb lépésekben halad ezélju felé,  Imi lámái 
nagyobb gyiiri'izüsekkel futnak  a párthoz, inert mind 
nagyobb és nagyobb területen liulnuk az egyes eszmék 
is. Vége minden roimuiliezi/.iniisnak. oda van llellas 
és a líeiiaisstinre minden biibájn. oda az arabok és 
keletiek mylhikns nugysaga, oda Itónia lenséges ereje, 
oda u lovagkor hősi erénye, misztikus vágyódása u 
Végtelen után, oda mindez n nagy költőiség, a mely 
eddig az emberi szivet eltöltötte. l!j korok, nj em-
berek jönnek. Erzsébet és Croinvell, IV. Henrik. 
XIV. J.ajos és Tnr.-inie, Hetiden tiáhor ós (íusztáv 
Adolf  korszaka. íme az érző és képzelgő e.nberek 
helyében a gondolkodó és kritikus fők.  a kik nem 
képzelődnek, hanem számítanak, nem álmodoznak, 
hanem terveznek, nem remélnek, hanoin cselekesznek, 
a kik uz elmének megtisztult ós kiélesült fegyvereivel 
küzdenek. Íme a modern ember ősei. Ezt a kort oly 
szépen és behatóiul irta ineg Miirezali Henrik, hogy 
kötele valóban diszére válik irodalmunknak. A 12 
köteles nagy munka szerkesztője Ur. Mmi/nl 1 Henrik, 
egyetemi tanár. Egy-egy kötet ára diszes fólhőrkö-
lésben Iti korona: füzetenként  is ktiphiilók IÍ0 lillór-
jézel. .Megjelen minden héten egy füzet  Ivaphutó u 
kiadóknál (Itóvai Testvérek Írod. Int. fit.  Itudapesl, 
VIII., Cllői-ut IS. sz.) s minden liuzai könyvkereske-
dés utján. 

KÖZÖNSÉG KÖRÉBŐL. 
Tekintetes szerkerkesztó ur ! 

Tisztelettel megkérem szíveskedjék az 
alábbi nyilatkozatnak a Csíki Lapok közelebbi 
számában tért engedni: 

Tudomásomra jutott, hogy a csik-karez-
falvi  választó kerület némely ellenzéki pol-
gárai korteskedésük egyik eszközéül nevemet 
is felhasználják,  ezenuel kijelentem, hogy én 
erre senkit fel  nem hatalmaztam annál is in-
kább, mivel a mostani országgyűlési képviselő 
választásba sem szóval sem teltei befolyni  nem 
kívánok, sót még szavazati jogommal sem fogok 
élni. Minden ellenkező híresztelés alaptalan. 

Csik-Hákos, 1901. szept. 23-án. 

Murányi Kálmán, 
főc-spcrcs  plébános. 

HIVATALOS KÉSZ. 
A képviselő választás iránti intézkedé-

sek vármegyénkbe. 
Vármegyénk központi választmánya 

által, figyelemmel  az 1874. XXXIII, és 
1899. XV. t.-ez. idevonatkozó rendel-
kezéseire a kővetkező határozatok ho-
zattak a választások megejtéseire nézve : 

a) a képviselő választások a vár-
megye összes kerületeiben azok szék-
helyein u. m. Gyergyó-Szentmíklóson, 

Csík-Karezfalván,  Csíkszeredán és Csík-
Szentmártonon 1901. évi október hó 2-án 
tartatnak meg; 

b) szavazatszedő küldöttségek az 
1874. évi XXXIII. t.-ez. 59. §. 2-ik ki-
kezdésének alkalmazásával az egyes ke-
rületekre nézve az alábbiak szerint ala-
kíttatnak meg és azok között a közsé-
gek szavazás végett a 61. §. értelmé-
ben a következő sorrend szerint osztat-
nak be u. m.: 

I . A gyergyó-BEewtwimó»! v&laratö kerü le tben: 
az 1-ső küldöttségnél: a 2-ik küldöttségnél: 

Választási és szavazatszedő kül-
döttségi elnök: Dr. Tiltscher Ede, 
jegyző: Vértes Lajos. 

Helyettes elnökök: Dr. Szín 
jegyzők: Gál Miklós, Kénosy Qéza. 

A községek következő sorren 
az 1-ső küldöttségnél: 

Szavazatszedő küldöttségi el-
nök: Csiky Dénes, jegyző: Puskás 
József. 

János, Szathmári János. Helyettes 

d szerint szavaznak és pedig: 
a 2-ik küldöttségnél: 

Gyó-Szentmiklós, Ditró, Vár-
begy, Bélbor, Borszék és Holló. 

Szárhegy, Alfalu,  Remete, Sala-
más, Békás és Tölgyes. 

I I . A 4»lk-kare*f«lvl  v6laazt6 kerüle tben: 
az l s f i  küldöttségnél: a 2-ik küldöttségnél: 

Választási és szavazatszedő kül-
döttségi elnök: Bőjthy Endre, jegyző: 
Kein Adolf. 

Helyettes elnökök : Bara János 
Rusz S. János, Mihály Mátyás. 

A községek a következő sorr 
az 1-ső küldöttségnél: 

Szavazatszedő küldöttségi el-
nök : Szántó József,  jegyző : Zathu-
reczki Bálint. 

, id. Portik Lajos. Helyettes jegyzők : 

end szerint szavaznak : 
a 2-ik küldöttségnél: 

Karczfalva,  Szenttamás, Mada-
ras, Csouiafalva,  Szépviz, Göröcs-
falva,  Szentmihály, Gyó-Kílyénfalva. 
és Tekerőpatak. 

I I I . .4 enlkszeredal 

Jenőfalva,  Szentdomokos, Dán-
falva  Gyó-Ujfalu,  Rákos, Vacsárcsi, 
Gyimes-Középlok, Gyimes-Pelsőlok, 
Gyimesbűkk és Vasláb. 

v á l a M Z t ó k e r ü l e t b e n : 

az 1-ső küldöttségnél: a 2-ik küldöttségnél: 

Választási és szavazatszedő kül-
döttségi elnök : Nagy Imre, jegyző: 
Bodó József. 

Helyettes elnökök: Czikó Sánd 
Csedő Domokos, Szőllősy Ferenez. 

A községek következő sorren 
az 1-ső küldöttségnél: 

Szavazatszedő küldöttségi el-
nök : Dr. Csiky József,  jegyző': Ta-
más Béla. 

or, Dájbukát Jakab. Helyettes jegyzők: 

d szerint szavaznak : 
a 2-ik küldöttségnél: 

Szereda, Várdotfalva,  Zsögöd, 
Szeutkirály, Mindszent, Pálfalva  és 
Madéfalva. 

I V . A C M Í k - N z e n t m á r l « > 

Taplocza, Csobotfalva,  Csomor-
tán, Szentlélek, Csiesó, Delne, Bor-
zsova, Sztmiklós, Szentimre, Szent-
simon és Csatószeg. 

n i v á l a n z l ó k e r ü l e t b e n : 

az 1-ső küldöttségnél: a 2-ik küldöttségnél: 

Választási és szavazatszedő kül-
döttségi elnök : Dr. Bocskor Béla, 
jegyző: Tompos János. 

Szavazatszedő küldöttség! el-
nök : Dr. Csiszér Miklós, jegyző: 
Pálfy  András. 

Helyettes elnökök : Gaál István, András Lajos. Helyettes jegyzők: 
Lörincz János, Szauiszló Kálmán. 

A községek következő sorrendben szavaznak : 
az l-aő küldöttségnél: a 3-üt küldöttségnél: 

Szentmárton, Szentgyöigy, Lá-
zárfalva,  Kozmás, Menaság, Kászon-
Tjfalu  és Kászon-Feltiz. 

c) A választási elnököket akadá-
lyoztatásuk esetén mindenik kerületben 
a 2-ik szavazatzzedő küldöttségek elnö-
kei helyettesitik; a kijelölt helyettes el-
nököket és helyettes jegyzőket a kül-
döttségekhez a választási elnökök oszt-
ják be; (1874. XXXIII, t.-cz. 59. §.) 

d) A választási elnökök a kerületek 
székhelyein a választási eljárást a ki-
tűzött napon és helyen reggeli 8 órakor 
nyitják meg. Ha azonban oly akadályok 
merültek fel,  melyek miatt a választási 
eljárás megnyílható nem volt, a válasz-
tási elnökök a megnyitást egy órára el-
halasztják, és ha ezen idő eltelte utáu 
sem volna megnyitható, a választások 
meghiúsultaknak tekiutetnek és erről a 
választási elnökök a központi választ-
mánynak jelentést tesznek. 

A mennyiben a választási eljárás 
reggel 8 óra előtt nyittatott meg, az aján-
lás 8 és félóráig  elfogadandó. 

A szavazás reggeli 9 óra előtt meg 
nem kezdhető. (1899. XV. t.-cz. 155. §.) 

e) a képviselő jelölteta kerület 10 
választójának kell együttesen ajánlania. 

Ezen ajánlat írásban adandó át a 
választási elnöknek, ki azt általa meg-
határozandó helyen és Időben, a válasz-
tást megelőző napon is átveheti, legké-
sőbb azonban ily ajánlat félórával  a vá-
lasztás megnyitása után adandó át a vá-
lasztási elnöknek. 

A választási elnök az ajánlatot azon 
okból, mert az ajánlott jelölt nem vá-
lasztható az 187C. évi XXXIX. t.-cz. 8 
§-ában meghatározott esetet kivéve visz-
sza nem utasíthatja. 

Az ajánlattal egyidejűleg minden 
jelölt részére minden szavazatszedő kül-
döttséghez egy bizalmi férfi  jelölendő ; 
szabadságában áll azonban az ajánlók-
nak minden küldöttséghez két bizalmi 
férfit  jelölni. 

Ha a választási elnök a bizalmi fér-
fiakat  a választás folyama  alatt eltávo-
lította, vagy csak működésűket abban 

Csekefalva,  Bánkfalva,  Vere-
bes, Tusnád, Kászon-Jakabfalva, 
Kászon-Itnpér és Kászon-Altiz. 

hagyták, az ajánlóknak jogukban áll azok 
helyett más bizalmi férfiakat  jelölni. 

Bizalmi férfiak  csak az ugyanazon 
törvényhatóság területén lakó egyének 
közül jelölhetők. 

Az ajánló kiváuatára ajánlatáról té-
ritvény adandó. (1899. XV. t.-cz. 156. §.) 

f)  A választók személy azonossá-
gának ellenőrzésére várósokban a ta-
nács két megbízott tagja, községekbeu 
pedig a községi biró, vagy helyettese 
és valamelyik községi esküdt vannak 
hívatva, kik e czélból a választás helyén 
megjelenni s a záróra alatt is jelen lenni 
tartoznak. 

Ezen kivül minden jelöltnek bizal-
mi férfia  is joggal bir arra, hogy akkor, 
midőn valamely községre, vagy városra 
a szavazás sora reá kerül, ezen város-
ból, vagy községből egy egy lakost inint 
azonossági tanút jelöljön meg, kik mind-
addig, mig azon város vagy község vá-
lasztói szavaznak, a választók személy 
azonosságát ellenőrzik. Az összes azo-
nossági tanuk a szavazat szedő küldött-
ségek színe előtt esküt tartoznak tenni. 
(1899. XV. t.-cz. 153. §.) 

g) A választóknak a választásnál 
semminemű fegyverrel,  vagy bottal meg-
jelenni nem szabad. (1874. XXXIII, t.-cz. 
68. §.) 

h) A községek a központi választ-
mány által meghatározott sorrendben, s 
az egy községből való választok a sze-
riut, a mint egyik vagy másik jelöltre 
szavaznak, külön bocsáttatnak a sza-
vazásra stb. 

Lap tulajdonos: 
GYÖRGYJAKAB ÖRÖKÖSE. 

Yeress Sándor dr., 
megyei M  rúoms [122] 1-10 

orvosi rendelője és fogorvosi  műterme 
Csíkszeredában, 

Nagy Ferenez dr. házában. 
Rendes orvosi tanácskozási idő naponta 

délután 2—4 óráig. 
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Pályázati hirdetmény. 
A csik-csomortáni községi is-

kolához a tanítói állásra pályázat 
hirdettetik. 

J á r » n d ó s á g o k : 
1. Rendes fizetés  600 korona, de 800 

koronára való kiegészítésért lolyamodva 
van s remény van a felemelésre. 

2. Tisztességes lakás. 
3. Hatol fa,  melynek értéke 100 kor. 
4. Veteményes és szép gyllniülcsiis 

kert, melynek értéké" 100 korona. 
5. Fajzási és legeltetési jog, melynek 

értéke 180 koroiiH. 
6. Megfelelő  ölöd éves pótlék. 
Ez év október 4 ig a pályázat be-

adandó a községi iskolaszékhez. 
Csik-Csoniortán, 1901. szept. 23. 

Antal József, 
l'20it| 1-1 isltoliisxéki elnök. 

Árverési hirdetmény. 
A csik-szentdomokosi közbirtokosság tu-

lajdonát képező Csik-Madaras H-ik liatárrészben 
Muhos nevü dűlőben a Nagyméltóságú m. kir. 
fóldmivelésügyi  miniszter 18461—901. számú 
magas rendeletével „Keeskehiikk" Szálka nevii 
erdórészben (A ü. o. I. v. s. 2 osztag) 180S2 
kat. holdon — és .Muhos oldal" nevü erdó-
részben (Cz. ü. o. 20., 22., 23. osztag) 2H7.34 
kat. holdon rendkívüli fakihasználatokat  enge-
délyezvén — ezeknek értékesítése czéljáhól 
1901. év i október bó 15-én d. e. 9 órakor 
nyilvános szó és zárt Írásbeli árverezés fog 
tartatni Csik-Szentdomokos község hivatalos 
házánál. 

1. Az értékesítésre engedélyezett .Kecske-
bűkk" Szálka nevü erdő rész 186'82 kat. hold 
összes fatömeg  kihasználható. 

A kihasználási időtartam 6 azaz Hat év-
ben állapittatik meg — kezdetét veszi az érté-
kesített terület száinbaadási napjától. 

Az értékesítendő haszonfa  tömeg mintegy 
29848 köbméter, melynek kikiáltásiára 47217 
korona az az négyvenhétezerkétszáztizenhét 
korona. 

2. Az értékesítésre engedélyezett .Muhos-
oldal" nevü erdórészben 28734 kat. holdon 
csakis szálalás eszközölhető és pedig kihasz-
nálhatók a 32 illetve a 40 czentiméteruél vas-
tagabb fenyő  törzsek. 

Köteles vevő a számbavételtől 1 (egy) év 
alatt berendezkedni a kihasználást megkezdeni 
és a berendezkedési idö letelte után, a meg-
vett fatömeget  2 (kettő) év alatt kihasználni. 

Az értékesítendő haszonfatömeg  ki tesz 
mintegy 31446 köbmétert, melynek kikiáltási 
ára 53148 azaz ötvenháromezeregyszáznegy-
vennyolcz koronában állapittatik meg. 

A két erdőrész külön-külön bocsáttatik 
nyílt árverés alá és a zárt ajánlatok is a két 
erdórészre külön-külön adandók be. 

A „Keeskebükk" Szálka erdörésznél ár-
verezni kívánók kötelesek a becsárnak IO"/o-át 
azaz 4721 korona 70 fillért,  a „Muhos oldal"-ra 
vonatkozólag pedig 5314 korona 80 tillért az 
árverezést vezető bizottság elnökének kezéhez 
letenni. 

Zártirásbeli ajánlatok csak akkor fogad-
tatnak el. ha 1901. évi október hó 15-én reg-
gel 9 óra elótt adatnak be az árverezést vezető 
bizottság elnökéhez és ha a következő felírás-
sal vannak borítékaik ellátva. 

1. .Ajánlat a csik-szentdomokosi .Kecske-
oldal" Szálka nevü erdőség megvételére." 

2. „Ajánlat a csik-szentdomokosi „Mulios-
oldal' nevü erdőség megvételére. 

L'tóajánlatok figyelembe  nem vétetnek. 
Az árverezési, szerződési és zártajánlatok 

egyéb feltételei  egybe foglalva  Csik-Szentdo-
mokos község hivatalos házánál hivatalos órá-
kon belül betekinthetők s azok másolatban is 
beszerezhetők. 

Részletes felvilágosítással  a csik-szeredai 
erdóhivatal és birtokossági elöljáróság kész-
séggel szolgál. 

Csik-Szentdomokoson, 1901. évi szeptem-
ber hó 20-án. (213) t - a 

Dániel József,  Böjté Lajos, 
k.-jt'gyző. biró, ideig, birtok, elnök. 

Csik-Szentdomokoson, a Karácson 
János utódai tulajdonát képező, és az or-
szágút mentén fekvő  egy üzlet helyi-
ség, pincze, raktár és mészárszék 
helyiség, valamint a mellette levő 
lakóház a hozzátartozó gazdasági 
épületekkel együtt. 

Értekezhetni a tulajdonosnál Csik-
Szentdomokoson. [210] 1-2 

Árverési hirdetmény. 
A Csik-Szentdomokos község tulajdonát 

képező Csik-Madaras Il ik határrészten Muhos-
dülóben .Opcsora" nevü helyen mintegy 486 
hold legelő területen lévő fák  kihasználását 
a közbirtokosság 1901. évi julius hó 6-án tar-

tott gyűlésében elhatározván, ezeknek értéke-
sítése czéljáhól 1901. év i október hó 15-én 
cl. e. 9 órakor nyilvános szó- és zártirásbcli 
árverés fog  tartatni Csik-Szentdomokos község 
házánál. 

Az értékesítésre határozott 480 hold le-
gelő területen előforduló  összes fatömeg  kihasz-
nálható. 

A kihasználási időtartam 5 (ötl évben 
állapittatik meg. A kihasználás kezdetét veszi 
az értékesített terület számba adási napján. 

Az értékesítendő haszonfa  tömeg mintegy 
25000 köbméter, melynek kikiáltási ara itIHKKI 
korona, azaz harminczezer koronában állapit-
tatik meg. 

Árverezni szándékozók kötelesek a becs-
árnak 10°/0-át azaz háromezer koronát az ár-
verést vezető bizottság elnökének kezéhez 
letenni. 

Zárt írásbeli ajánlatok csak akkor fogad-
tatnak el, ha 1901. év október hó 15-én d. e. 
9 óra elótt adatnak be az árverést vezető el-
nökhöz s ha a következő felírással  vannak 
borítékaik ellátva. 

.Ajánlat" a csik-szentdomokosi Muhos 
.Opcsora" nevü legelön lévő fák  megvételére. 

L'tóajánlatok figyelembe  nem vétetnek. 
Az árverezésre vonatkozó egyéb feltéte-

lek az érdeklődók által Csik-Szentdomokos köz-
ség elöljáróságánál bármikor hetekinthelök, 
vagy az összes árverési feltételek  kívánatra 
másolatban beszerezhetők. 

Csik-Szentdomokoson, 1901. szeptember 
hó 20-án. |üi2| l 2 

Dániel József,  Böjté Lajos, 
k.-jegy/.t'i. biró. ideî ;. Itiilok. elnök. 

Faárverési hirdetmény. 
Kzennel közhírré tétetik, hogy Csikvár-

megye kászon-alcsiki járásához tartozó Csik-
Kozinás község „Hojzás" nevű crdőrészletéiick 
(»132 k. hold megtakarítóit vágás területén 
4S94 tömör köbméter gömbölyű luczl'enyó ha-
szonfa,  290 tömör köbméter, távírda póznának 
igen alkalmas tölgy haszonfa  és I29S iirköb-
méler fenyő  tűzifa,  a közigazgatási erdészeti 
bizottság 13—901. számú határozata alapján, 
zárt Írásbeli ajánlattalegybekötött nyilvános szó-
beli árverésen a legtöbbet Ígérőnek ellogadatni. 

Az árverés 1901. évi október hó 16 án 
d. 9. órakor Csik-Kozmás községházánál fog 
megkezdetni és folytatólag  megtaitatni. 

Kikiáltási ár 10554 korona 211 fill.  azaz 
tizenhatezorütszázötvennégy korona 211 fillér. 

Árverezni szándékozók oly észrevétellel 
hivatnak meg, hogy a kikiáltási ár 10" „ bánat-
pénz gyanánt az árverező bizottsághoz beteeudó. 
az írásbeli zárt ajánlatok pedig, melyek szintén 
10% bánat pénzzel vagy megfelelő  értékű 
óvadékképes értékpapírral látandók cl. a szó-
beli árverés megkezdése elótt nyújtandók be. 

Az ajánlatban a vételár számokkal betűk-
kel tisztán kiírandó, valamint az is, hogy ajánlat 
tevő az árverési feltételeket  ismeri és azoknak 
magát mindenben aláveti. 

L'tóajánlatok tekintetbe nem vétetnek. 
Az árverési és szerződési feltételek,  va-

lamint a becslésre vonatkozó közelebbi adatuk 
a csik-kozmási körjegyzői irodában a hivatalos 
órák alatt megtekinthetők. 

Csik-Kozmáson, 1901. szeptember 15-én. 
A k ö z s é g i e l ö l j á r ó s á g : 

Lőrincz János, Potyó Antal, 
körjegyző. [2(IN| 1 -2 k. biró. 

1021 1901 ~ [205] 1—1 
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Árverési hirdetmény. 
Alulirt kiküldött bir. végrehajtó ezennel 

közhírré teszi, hogy a csíkszeredai kir. járásid 
ró ágnak 1900. évi V. 927 i. sz. végzése folytán 
Dr. Reik Mór ügyvéd által képviselt Scheinbuch 
Ármin budapesti végreliajtaló részére Pót.*a 
Sándor csik-gyimesi lakós végrehajtást szenvedő 
ellen 4»8 kor. 28 fill.  követelés s jár. erejéig 
elrendelt kielégítési végrehajtás folytán  alperestől 
felül  lefoglalt  és «90 kor. becsült ingóságokra a 
csíkszeredai kir. járásbíróság fenti  sz. végzé 
aével a további eljárás elrendeltetvén, annak az 
alap- és felOlloglaltatók  követelése erejéig is, 
amennyiben azok kielégítési jogot nyertek volna, 
végrehajtást szenvedő lakásán C-dk-Gyiinesen 
leendő megtartása, határidőül 1900. év i ok-
tóber hó 4-ik napjának délelőtt 10 órája 
kitüzetik, a mikor a bíróilag lefoglalt  ingók és 
pedig, sertések és házi bútorok 448 kor. 28 fill. 
tőke a jár. erejiig a legtöbbet ígérőnek készpénz-
fizetés  11,ellett, szükség esetén becsáron alul is 
el fognak  adatni. 

Felhívatnak mindazok, kik az elárvere-
zendő ingóságok vételárából a végrehajtató kö-
vetelését megelőző kielégítéshez jogot tartanak, 
amennyiben részükre a foglalás  korábban esz-
közöltetett volna és ez a végrehajtási jegyző-
könyvből ki nem tűnik, hogy elsőbbségi jelen 
léseiket az árverés megkezdéséig alulirt kikül-
döttnél írásban beadni, vagy pedig szóval be-
jelenteni el ne mulasszák, mert különben csak 
a vételár fölöslegére  fognak  utaltatni. 

Kelt Csíkszeredán, 1901. évi szeptember hó 
2-ik napján. Keresztes Gyula, 

kir. birósági végreliujtó, 

Sz. 4(l;l6—1901. (207) 1 -3 
ki. 

Pályázati hirdetmény. 
Gyergyó-Ditró, Szárhegy. Remete, Vár-

hegy és Salamás községekből alakult körben 
a körállatorvosi állás Ditró nagyközség szék-
helyivel üresedésben lévén, annak betöltésére 
ezennel pályázatot hirdetek s felhívom  mind-
azon végzett állatorvosokat, kik ezen 1700 
korona évi javadalmazásával és 170 korona 
évi lakbér illetménynyid díjazott állást elnyerni 
óhajtják, hogy okmány okkal felszereli  szabály-
szerű l'olyamodvanyaikat folyó  évi o k t o b é r 
b ó 2 0 - i g hozzám adják he. 

A meghatározott javadalmazásért köteles 
az állalorvos Szárhegyre helenkiut kétszer. 
Remetén' hetenkinr egyszer Varhegy és Sala-
más községekbe havonkint egyszer saját költ-
ségen kiszallaui és a beteg állatokat díjmen-
tesen kezelni: rendkívüli kiszállásoknál érdekelt 
felek  a l 'u\ar kiszolgáltatásán felül  4 korona 
napidíjat llzctnck. 

Gyergyó-Szentmiklóson, 1901. szept. IS. 
Szász Lajos, szolgabíró. 

WERNDL FEGYVER 
szuronnyal együ t t l eg jobb ka rban jót-

állás mel le t t kü ld 
HEIDELBERG TIVADAR 

Budapest, viíczi-körut 8. 

Sz. 2;!4:l/190l. |202| 2—3 

Hirdetmény. 
Gyergyó-Ditró község elöljáróság közhírré 

teszi. Iiogy a kezelése alatti községi vadászati 
jogot 1901. november I-löl kezdve hat egymás-
után következő évekre haszonbérbe adja. 

Az árverezés 1901. október 24-én d. e. 
9 ó r a k o r 160 korona kikiáltási ár mellett 
tartatik meg 10" „ bánatpénz befektetéssel. 

A feltételi  pontok a jegyzői irodában addig 
is betekinthetők. 

Gyergyó-Ditróbnn, 1 IMII. szeptember 13-án 
tartott közgyűlésből kiadta. 

Fülöp István, Csiby Imre, 
jciry/.n. kíj/.si'p liirő. 

B l s L d . 6 1 1 
Csik-Szent-Domokos községben 
altiz részen egy telek mely áll 
1 bolthelyiség-, 2 szoba-, konyha-, 
kamara külön álló raktár pinczé-
vel ehez tartozó szép nagy gyü-
mölcsös kerttel csűrrel. 

Krlekozhetni levélileg özv. Péter 
Dénesnével, Zilah Széchényi-utcza 
41. szám. [2oo| 3-:i 

ü S z i v e s t - V J L C l 0 3 ^ Q . S L S U L l I 
ti Van szerencsém nagyra beesült megrendelőim és a nagyérdemű közönség szives 

tudomására hozni, hogy az tis-J  és téli  itléiii/rc  mindennemű brf-  és /.•iilföltli 
s-.iir<l<f,et  riil.láiir:tinii.  ennek folytan  becses megrendelésüket a legnagyobb 
készseggel eszközölhetem. 

Mielőtt eddigi b. párfogásukért  köszönetet mondanék, kérem továbbra is bizal-
mukkal és b. rendeléseikkel megtisztelni szíveskedjenek. 

Továbbá mivel abban a kellemes helyzetbe jutottam, hogy nagyobb mennyiségű 
szövet és béllés árut igen olesó álban szerezhettem be. ennél fogva  bátorkodom 

ti 
ti 
ti 
ti 
ti 

fölhívni  a n. e. közönségnek h. ügyeimet arra. miszerint lérli ruha kelléket nálam a 

ti ' ' ' ' 
ti 
ti 

3 
ti 
ti 
ti 
ti 

legszolidabb árban szerezhetik be. u. in. 
I /.akkó öltönyhöz szövet és kellek 20 4S koronáig. 
I /.s:u|iiel 2S 50 
1 Császár . 3 0 - - 6 0 
I Téli kabáthoz 30-110 „ stb. 

J ó m u n k a és pontos kiszolgálásér t felelőséget  vál la lok. 
Szives pártl'ogásákat kérve vagyok kiváló tisztelettel 

I ) < x * x y . I á i í o . s , 
I ' - tI '•! 4 férfi-szabó.  Csíkszereda. 

fl®-  X l e s t s . i i f o e m g z é k i  U a z a l i s z t ţ a k t â z . 

aji 
d 3 

W' 
t-í 
io> 

fcc 

0 
4)1 
m 
O 

Van szerencsém a nagyérdemil helybeli és vidéki közönségnek 
becses tudomására hozni. Iiogy üzletembe a helybeli piaezou a 
takarék pénztárral szemben a legfinomabb  háromszéki 

BUZA LISZTÉI 
a legolcsóbb árak mellett kiszolgáltatnak. 

Továbbá ajánlom a nagyérdemű közönségnek a naponta 
frissen  megérkező 

csemege-szőlőt Muskatárfajok  és csemege-dinnyék 
Rohonczy Török-Becse-féle  telepről, u. m. Tiszagyöngy, 
Rohonczy muskatár és Turkesztán. 

A nagyérdemil közönség szives pártfogását  kérve maradok 
mély tisztelettel 

n «H ti Propper  Mózes. 
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IEI T i s z t a I v á í Q m g z é M b . n z a l i s z t Eftfctâf, 

A mélyen tisztelt iskolaszékek,  gondnokságok, főtisztelendő 
lelkész és tanitó urak szives figyelmébe!!! 

Az elemi és népiskolák számára irott és a vármegyei 
állami, községi és felekezeti  iskolákban használt 

iskolai nyomtatványok, rajz- és írószerek, irkák és füzetek 
a legnagyobb választékban kaphatók 

könyvkereskedésében, Csíkszeredában. Ugyanott kaphatók 
kiváló finom  iró- és levél papirok, tollak, tollnyelek, fekete  és 
szines czeruzák, imakönyvek, olvasók és diszmüáruk is igen 

nagy készletben. 
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Nagyérdemű közönséghez! 
Most is, mint máskor, bátor vagyok üzletemet a nagyérdemű 

közönség becses bizalmába ajánlani. 
Mivel az öszi és téli szezonra üzletemet ujoiag a mai 

kor igényeinek megfelelőleg  rendeztem be. 
Magamat és üzletemet nem a lapok hasábjain hirdetni akarom, 

hanem az üzletemben személyes meggyőződéssel akarom nagy-
érdemű közönség igen becses bizalmát mindig kiérdemelni. 

Maradok alázatos készszolgálattal 

Székelyhidy Sándor, 
33.(51- é s íéiű.  d i ^ r a t - ü z l e t e , C s i l E e z e r e d . a . 

|-2tftJ  2- (Hutter szállodával e«erabe). 
^ © 1 S z o l i d é s t p o n t o s k i s z o l ^ . - i l í ' i s ! 
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Figyelemre méltó! 
Becses he lybe l i és v idéki közönségnek saját é r d e k é b e 

tudomására hozom, h o g y én ez évben a szent ini l iá ly i orszá-
g o s vásárkor Csíkszeredában e g y három d e s z k á s sátorban 
a l e g n a g y o b b vá lasz tékot , ú g y m i n t férd,  fiu  és g y e r m e k 
ruhák, továbbá utazó bundákat , bőrös kabátokat , inikadét, 
tél i kabátokat, egyáltalában véve minden e szakmában vágó 
czikkeket jó minőségben és a legjutányosahh árak mellett becses 
rendelkezésére bocsájtom. 

Különösen ajánlhatom n nálam saját m ű h e l y e m b e n 
készfiit  l e lkész i felsőköt. 

Becses pártfogását  kérve, maradtam tisztelettel 

[is?] 4- 4 I. Ascher utóda, Brassóból. 
i x f t k  á s S £ t t l i & k i s z o l g á l á s . 
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A sörüzlet terén 23 éven keresztül kifejtett  eredményes működésem következtében sikerült 
nekem Magyarország két legelső sörgyárának bizalmát megnyernem, a mennyiben a 

Dreher-féle  és az Első magyar részvény sörfőző 
sörgyárak Brassó , Csík- és Háromszékmegyei főraktáruk vezetését ream ruházták. 

Az emiitett két legtekintélyesebb czégek kitiinö hírneve és Brassóban if;{  éven 
át elismeréssel találkozott üzleti működésem felbátorítanak  engem arra. Iiogy az igen 
tisztelt közönséget felkérjem  miszerint megrendeléseivel engem felkeresni  szíveskedjenek 
a magam részéről biztosítom ;tz igen tisztelt közönséget, bogy mindenkor csak a legjobb 
minőséget fogom  szállítani. 

A legkisebb megrendelés üveges sörnél öli üveg. hordókban pedig JÖ liter 
Kívánatra  árjegyzékkel  szívesen  szolgálok!  Tel jes tisztelettel 

KASZIK ANTAL, 
BRASSÓ, hosszu-utcia 104 

Rendelményeket közvetít G y ö r g y j a k a b Márton utóda, Csíkszeredában, 

H a v L p t i r o g e l F e r e n e z 
f é r f l s z a T o ó - v l z l e t e  B r a s s ó b a n 

flók-úzlete  Csíkszereda, vár-uteza 258 szám 
Ajánlja dusan felszerelt  raktárát bel- és külföldi  szövetekből mértékutáni e legáns 

U R I - R U H A 
elkészítésére. Kc .Ivező összeköttetéseim által, melyeket szállítóimnál elertem. azon 
kellemes helyzetbe jutot tam, bogy az amngyis mar olcsó á raka t még 15 20" n-al 
leszállítottam. Iiogy minden versenyt felülmúljak,  szállí tok: 

1 zakó-öltöny finom  seviot szövetből . 
1 zakó-öltöny finom  kamgarn szövetből 
1 zakó-öltöny liliom angol szövetből 
1 zsákot társalgási öltöny linóm kamgarn szövetből 
1 szalon-öltöny linóm kamgani szövetből 
I Kerencz József  kabát öltöny fekete,  szürke- és 

kék. tinóm angol szövetből 
I liliom tavaszi felöltő  világos és sötét színben 
I tavaszi felöltő  finom  angol szövetből 
1 nadrág liliom szövetből 
1 nadrág finom  angol szövetből 

M F * J ó t á l l á s k i f o g á s t a l a n  I s i - v i t e l é r t . " M a 
Gyors kiszolgálás. . Versenynélküli árak. 

40 --50 korona, 
4S—liO korona, 
öli—(IS korona, 
öö 70 korona. 
I).">—!M) korona. 

7 0 - 9 0 korona. 
;íH -4S korona. 
ö-J li-j korona. 
1'2—IS korona. 
Iii •J2 korona. 

Kiváló tisztelettel 

Hauptvogel Ferenez. 
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RIEMER K. GUSZTÁV, Székely-Udvarhelytt. 
nv- Al'dk 100 Ev- itoi- ,)'3 llcCi 

füiyam F e h é r b o r o k lilerak'inl Wia B o r o k ü v e g e k b e n mer liler 
11 • i [' > 1. • k 1 >; 111. i i-t »™k n-t ki frt  kr 

1SÜ!I Szászsebesí IS -Jll |s'.l(l ÍN-cseiiye bor öö ;LO 

IS! 17 
is'.ir, 
IS'.IÖ 
ls!i:i 

Szászsebesí 
Szászsebesí 
Szászsebesí 
Szászsebesí 

L'ö. 
Jö-l'li 
Jii L>7 

is'.i:l 
ISS'.I 
1 SS! 
IS'.lo 

Knzsamáli liö 
Leányka iiö 
Tramini li., 
liizlingi ir> 

:!ö 
- :lö 

:lö 
•iö 

ls!i:l 

ls(.i:i 

llazi jegy 
b'egiebli évfolyamok 
Kiikiilln menti 

L ' S . 

• ' S ,'!."» 

I S ! III 

ls!i;; 
Muskatálv leglinomabb - liö 
Hurgumli — liö 
Hiiilai sashegyi 71 

:lö 

• fö 
IS! III Csemege bor 4o. ( arbenet noir li.i — •»•» 

ls"n Mnsk.il.ilv b-glínomabb 4-Y Viirös bor öö :ill 
I S S ! I Szászsebesí pecsenye bor 40. I S S ' . I Uácz iiriniis iWcnmith) liö :!ö 
I S S ' . I Ki/lillg Icglillolllabb 4">.— Aszú liliom '.Hl -i-i 
1 SS! 1 Leányka 4"). 
I S ! ILI 

ls!i:i 

Tramini Icgliinnnahb 
Aszú liliom 
ULII gmnli 

40. 
!li 1. 
öö. 

IS'.i.", Kózsamali ->-).- - .Iv  ural; lo/;<i  jiiiii-jfin ha rí 
V ö r ö s b o r o k n'illi Itnl  Irlt  /  r/ill  it it/..  rtff/i/  l.'rs-/írn-. 

1 ii il'.l.'.U l.a II. li-.ili'Si  iii'l  a s'.ómla  britétől  .'»0 na/i 
h's-.á  Ht  itás llirllrtt. ('arbenet noir 4-Y alatt h's-.á  Ht  itás llirllrtt. 

U'acz ürmös :IY 

® Resztli daraboknál 50° - árengedmény. f - s o  m i n ő s é g i t , a r u k . Kézimunkák előnyomtatása. Q 
Van szerencsém a t. városi és vidéki közönség becses tudomására hozni, 

hogy üzletemben megérkeztek minden a szakmámhoz tartozó: 

őszi és téli czikkek (újdonságok 
u. m. női és gyermek disz-kalapok, kabátok, gallérok, sapkák, muffok,  gyapjú ruha 
szövetek, flanellek,  barchetek, selyem, bársony és zsinór ruha diszek, vásznak, 
fehérnemüek,  paplanok, függöny  és szőnyegek, mindennemű kézi munkák, továbbá 
férfi  ruha szövetek, kalapok, ingek, nyakkendők stb. stb. 

• V Női, férfi  és gyermek czipök, sár-czipők, harisnyák és keztyük. 
Valódi „Pirker" keztyük: 1 pár 1 frt  20 kr. 

--e-* 
Temetkezési raktáromat illetőleg bátor vagyok szintén szives tudomásul 

adni, hogy az összes raktáron lévő czikkeket 1a áron árusitom el, pl. 1 drb cserefa 
koporsó volt 30 35 frt,  most 17 frt  50 kr. és i. t. 

Szolgálatkész tisztelettel 
M E E Z ü E E Z S Ö , női- és férfi  divat-üzlete, Csíkszeredán. 
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Hinden hó 1-én friss  divatlap. Á i a k o l c s ó l i k a k m i a t b u ţ l i g l , Minták ingyen és bérmentve. 
l l a E i e l b a t a i d l a ^ 

M«rAmA+A+t rV.SU 1.11 _ I __ l_I _ I _« , , . . . . . « « . . . . . . . . . . . . Nyomatott Csik-8zeredában, a lapkiadó Györgyjakab Márton utóda, könyvnyomdájábau 1901. 




