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I Alasztások utAx. 
Cnlknzcrrdtt,  ol.túbt  r '!. 

Kalapot  emelünk  Csikvármegye 
érdemes  választó  közönsége,  előtt.  lirre 
utal,  erre kényszerít  bennünket a vár-
megyénkben  mai napon megtörtént 
választások  eredménye,  melvnek  nagy 
horderejét,  fontosságát  Csík  várme-
gyére  és  a esiki  székelységre  nézve 
sem kalap  alá  rejteni,  sem pedig  le-
tagadni  semmiféle  módon nem lehet, 
a számok ékesen  beszélnek  és  ezek-
nek meggyőző  szava előtt  minden  kri-
tika  elnémul. 

A fényes  eredmény,  melyei  alábbi 
tudósításainkban  közlünk,  mindenek 
felett  a csikmegyei  választó  polgárok 
érdeméül  tudandó  be, tanúsítja  ez 
— a mit  egyébiránt  mindig  büszkén 
hirdettünk  — a csíki  székelyek  józan 
gondolkozását,  higgadtságát.  Unom 
megkülönböztető  érzékét  s tanúsítja 
különösen azt,  hogy a sok csalódás 
után továbbra nem hiszen az üres ígé-
reteknek,  hanem saját  érdekeit  is szem 
előtt  tartva  választói  jogának gyakor-
lásával  elő  akarja segíteni  a közérde-
ket s egyben előakarja  segíteni  a sa-
ját  maga érdekeit  is. 

Megértette  a mi népünk  a vár-
megye törvényhatóságának  azon fon-
tos és eredményeire  nézve  a messze 
jövőre  kiható  megállapodását,  hogy 
válasszunk  a mi vérünkből  való kép-
viselőt. 

Megértette,  jól  tette.  Ük  fogják 
annak hasznát venni. 

Megértette  a mi józan néjiünk 
azt is, hogy a boldogulás  utját  a jelen 
viszonyok között  a jog. törvény  és 
igazság  jel  szavai alatt  működő  sza-
badelvüpárt  támogatása  és  erősítése 
mellett  kereshetjük  és  csak is ott  fog-
juk megtalálni. 

Sokkal  reálisabb  korszakban élünk 
már, igen sok csalódás  és  keserűség 
megtanított  rá, Iiogy  nem czélszerii, 
nem tanácsos csillogó  színekben  mu-
tatkozó  légvárakat  építeni,  hanem jó-

zan gondolkozással,  higgadtsággal  azon 
utat kell  választani,  melyen szintén 
alioz a szép, nemes és nagy czéllioz 
lehet eljutni  habár hosszabb tempóban 
is, melyet némely vermes renn'-n  viiek 
a viszonyok és körülmények  kellő  mér 
legelése  nélkül  röktönösen  elérni akar-
nak.  .1 csiki  székelyek  a helyes utat 
szemelték  ki. 

Dicséret érte nekik! 
A választásokról alábbi tudósításaink 

szólallak. 
Csíkszeredában. 

Hűvös, ködü.s őszi nap virradt (VI 
folyó  hó 2-án. azaz szerdán városunkra. 
A nedves ködben a kora reggeli órák-
ban a heti vásárra várakozó emberek 
és szekereknek nyoma sincs, hanem 
azok helyett szorgosan sepregető em 
bereket láltink, kik az ntezát igyekeznek 
lisztára takarítani, mintha csak ünnep 
lenne készülőben. 

Ks valóban ünnep is volt, a vár 
megyei választó polgárság öt esztendőn 
kint csak egyszer előfordu'ó  ünnepnapja, 
a melyen egyik legszebb polgári jógái 
a választói jogot gyakorolhatja. 

Már előre is jelezhetem, liojry e 
nagy napot a csíkszeredai választó ke-
rület polgársága alioz teljesen méltóan 
ünnepelte, a mennyiben a megejtett vá 
lasztásnál minden egyes szavazó polgár 
majdnem kivétel nélkül komolyan, hig 
gadtan viselte magát, semmi rendetlen-
ség, semmiféle  zavargás nem történt, 
mintha csak bizonyitani akarták volna 
komoly magatartásukkal a választók, 
hogy teljes tudatában vannak azon fon 
tos cselekménynek, melyet a szavazó 
urnához való járulásuk által a mai napon 
végezniük kell. 

Már 7 óra után sürgés-forgás  tá 
madt az utczákoii piros-fehér,  vagy csak 
piros tollal díszített kalappal ékeskedő 
intézők szaladgáltak jobbra-balra, meg 
állították a jelentkező választó polgáro-
kat s mindenki számára volt valami fon-
tos mondanivalójuk. 

Kél nyolcz órakor megjelentek a 
városházánál a választás intézésére ki-
k.iidött férliak  és a szavazatszedő bizott-
ságokat a következőkép alakították meg: 

A városházánál működő küldöttség 
elnöke Nagy Imre választási elnök, he-
lyettes elnök Czikó Sándor, jegyző IJodó 
.József,  helyettes jegyző Szőllősi Kerenez. 
Knnél a küldöttségnél bizalmi férfiak 
voltak Molnár .József  részéről (iözsv Ár-
pád. I'ázmándy Itélies részéről Balog 
Kerenez és Török Kerenez. 

Az ovódálian miikütlő bizottság el-
nöke Dr. Csiky .József,  helyettes elnök 
Dajbukáf  .Jakab, jegyző Tamás Méla. 
helyettes jegyző Csetlő Domokos, bizalmi 
férliak  Molnár .lózsef  részéről Mokross 
Ki dre és Vass Lajos. Pázmándy Dénes 
részéről Dr. Halló István. Dr. Nagy Héni. 

\ küldöttségek s órakor helyeiket 
elfoglalták,  ugyan ekkor már elkezdő-
dött a választók felvonulása  is ugy. 
hogy fél  kilencz órakor mind a két 
szavazó helyiség előtt nagyszámú tömeg 
állott. 

Délelőtt il órakor Nagy Imre válasz-
tási elnök a válaszlók előtt kijelentette, 
hogy lieadatott a választók által 2 je-
lölési okmány teljesen törvényes alak-
ban s így jelűitekül kijelenti a szabad-
elvüpárt részéről: ifj.  Molnár -József 
csíkszeredai ügyvedet, a függetlenségi 
4S-as párt részéről: Pázmándy Dénest. 
Kigyelmezteti a választókat, hogy mai 
napon gyakorolják legszebb és legfon-
tosabb polgári jogukat s épen ezért fel-
kéri őket, hogy ennek gyakorlásában 
a fontos  aktusban megtelelő komolyság-
gal járjanak el és tartózkodjanak min-
denféle  rendzavarástól s egyben a sza-
vazatok leadását elrendeli. 

Kire megkezdődött a szavazás. Az 
I. küldöttségnél az ezen választó kerü-
letbe tartozó községek szavazó polgárai 
a következő sorrendben szavaztak le: 
Csíkszereda, Vánlotlalva, Zsögöd, Szent-
király, Mindszent, Pálfalva  és Madéfalva. 

A 11-ik küldöttségnél pedig a követ-
kező sorrendben: Taplocza, Csohotfalva, 

a kétségbeeséssel, az órUlettti'l. Aztán, bár el 
sem következett volna, egy csúnya téli napon 
bevállotta. hogy sajnálja nagyon de Tudom, 
tudom, válaszoltam neki, hidegséget erősza-
kolva. ön uram lel van mentve adott szava 
alól! Kezemet nyújtottam, ö megcsókolta forrón, 
utoljára, s elment. Kn pedig keserves zokogásba 
törtem ki. Kp az nap kérdezte meg tőlem a 
tanár ur, Iiogy hajlandó vagyok-e felesége  lenni? 
Ks én, áthatva a bosszú édes gondolatától, 
rá mondtam az igent. 

lís 111a. ma boldog menyasszony vagyok. 
Boldog?!... I.egalább mutatnom kell: eltagad-
nom azt a fájó  érzést, mely szivemet hasogatja. 
Oh, ha Viktor eljönne most, most mikor még 
nem késő s igy szólna hozzám: .Lilike bo-
csásson meg, tévedtem, csalódtam, én kegyedbe 
vagyok szerelmes, csak kegyedbe" oh. mily 
szívesen borulnék a vállára s mondanám neki : 
.Itt vagyok, a magáé, a tied!..." 

Krtem jönnek, hallom a lépteket. Készül-
jünk a boldog útra, a templomba. 

IS'JS. október 22. 
Most már meg vagyok elégedve sorsommal. 
Csak most tudom, hogy mily rosszak a 

férliak.  Ide jár hozzánk valamennyi régi isme-
rősöm és édes Istenein, hogy néznek ki? 
Sándor tanító egyszerű, kopott, kis tanitócska 
valamely külvárosi iskolában. Örökké panasz-
kodik, „milyen bajos az élet", .milyea szomorú 

Csomorlán, Szentlélek, Csicsó, Delne. 
Horzsova, Szentmiklós, Szentimre, Szent-
simon és Csatószeg. 

A szavazás az első küldöttségnél 
egy óra után ért véget. A választási el-
nök délután 2 óra <S perczkor kitűzte a 
zárórát és e küldöttségnél a szavazás 
4 óra s perczkor lezáratott. 

A második küldöttségnél a szava-
zás (a zárórát is beleértve) egynegyed 
(i órakor fejeztetett  be. 

Hét óra felé  járt az idö, midőn Nagy 
Imre választási elnök a választás ered-
ményét kihirdette, mely a következő: 

Headatott összesen 124Ö szavazat, 
ezekből Molnár József  kapott 732 sza-
vazatot, Pázmándy Dénes öl3 szavaza-
tot s igy a csíkszeredai  kerület  orszá-
gos képviselőjévé  219 szavazat  több-
séggel  ifj.  Molnár  József  választa-
tott  meg. 

Ezután a választási elnök egy szép 
és lendületes beszédben megköszönte a 
választóknak higgadt és körültekintő 
magatartását s felkérte  őket, hogy a 
mai ténykedés komolyságához méltóan 
térjenek vissza községeikbe. Ez meg 
is történt. Kilencz óra tájban már üre-
sek voltak az utczák s a beállott csend 
és nyugalom legeklatánsabb bizonyítéka 
volt annak, hogy a választás eredmé-
nyével a küzdőfelek  egyaránt meg van-
nak elégedve. 

Csik-Karczfalván. 
A mint már régebben jeleztük a 

szabadelvüpárt részéről felállított  jelölt, 
dr. Kejér Antal lapunk felelős  szerkesz-
tője ellen, kit annak idején a választó 
polgárok majdnem közös akarattal dekla-
rálták képviselőjelöltté, még két idegen, 
nevezetesen Lázár Pál és Fényfi  Kálmán 
ur léptek fel.  Fényű urat a párt elnök-
sége, melynek hivélll vallotta magát 
leleplezte s Fényfi  ur eltűnt, hasonlókép 
cselekedett Lázár Pál is, ki belátván, 
Iiogy a Kejér Antal iránt megnyilatko-
zott óriási bizalommal szemben a meg-
választatásért sikerrel neui harczolhat 
ugyancsak vissza lépett. 

a lét". Géza, az egykori fess  huszörönkéntes, 
kapitány, elhízott, vastag kapitány, kinek egész 
alakján, viselkedésén meglátszik, hogy durva 
az alája rendelt katonákkal. Csúnya a szava-
járása. ellenszenves a modora. Istenem? ha 
meggondolom, hogy ebbe voltam én szerelmes 
és most talán az a goromba hus tömeg lenne 
a férjem.  Hálát adok neked Istenem I fis  Vik-
tor?... az ezermester? olyan mint egy aggastyán. 
Csak 33 éves, és azt hinnéd hetven. Hjah a 
vig. könnyelmű élet, megköveteli a békét. O is 
gyakori vendégünk, udvarolni szokott erősen, 
még erósebben, mint egykor, de én... mond-
hatom teljesen kiábrándultam belőle. Másról 
talán beszélni sem tud, mint a szép orfeumi 
énekesnőkről, pedig, ha tudná, mily kevéssé 
érdekelnek azok engem. 

A férjem  pedig már nem oly komoly, 
mint egykor. Különösen mióta két, szép gyer-
mekünk van, egy szöszke leány és fekete  fiu. 
Az egyik reám, a másik apjára üt. A harmadik 
pedig Isten tudja, talán mindkettőnkre fog  ha-
sonlítani. Most mindennap' három-négyszer is 
hazajön, megkérdi, hogy vagyok ? mit csinálok ? 
százszor] is el kell mondanom hogylétemet. 
S mindig hoz magával valamit, Kugler bonbont, 
indiánért, tortát, persze könnyű dolgokat, mert... 
ő már tudja. 

Egy kérésem van hozzád oh Istenem I 
Engedd, hogy mindig ily boldog legyen, az én 
családi otthonom. 

A „CSIKI LAPOK" TÁRCZÁJA. 

Lili naplója. 
Irta: Hegedüa Zsigmond. 

1888. márezus 1. 
Tizenöt éves vagyok. 
A bácsi lepett meg ezzel a kis köny-

vecskével, ide irom ezentúl gondolataimat és 
a fontosabb  eseményeket. 

* 

Két évvel ezelőtt lettem szerelmes egy 
gimnázistáha Sándorba. Oh, milyen boldog 
voltam, mikor Sándor mindennap megvárt az 
iskolánk elótt s aztán együtt mentünk haza. 
De ez csak egy évig tartott, mert a mult évben 
besorozták Géza unokabátyámat katonának és 
én ő belé lettem szerelmes a fess  huszár-
önkéntesbe. Most már hadnagy és én még 
jobban szeretem. 

Ma is szép virágcsokorral kedveskedett 
s délutánra kijelentette látogatását. Alig győ-
zöm várni, oly hosszúnak tetszik az idő, a 
mégis — Istenem — azt sem tudom mivel fo-
gadom, — mit mondok neki. Csak már ó tenne 
vallomást, csak már kimondaná azt a szót, 
hogy .szeretem". Lehet-e a szerelemnél bol-
dogabb érzés a' világon ? 

18!)1. május 5. 
Három évvel később. 
Sokat változott a világ. Gézát áthelyezték 

Bukovinába s inár nem is vagyok szerelmes 
belé ; szivemet teljesen befoglalta  Viktor. Hogy 
kicsoda, micsoda Viktor? minden, valóságos 
ezermester, mindenhez ért a világon, .logiigyi 
dolgokban tekintély, az irodalom bármely ágat 
ismeri és kultiválja a színielőadások, bálok, 
versenyek főrendezője,  remekül vív, kitűnően 
tornász, szóval mindenben beavatott, és... és... 
őrülten szerelmes belém. Igen. ezt mondta s 
nem hallgatta el gyáván, mint Sándor és nem 
mondta oly halkan, mint Géza, hanem nyíltan, 
őszintén, minden teketorita nélkül. Ks én. ls-
nem. mit is mondhattam volna? Bevallottam, 
hogy viszont szeretem. 

* 

1803. augusztus 10. 
Menyasszony vagyok. 
Megkérte kezemet Kerenez ur a tanárom. 

Igen a tanár ur választott feleségül,  ö, kihez 
soli' sem éreztem egy csepp vonzalmat sem. 
De meg kellett tennem hosszúból: Viktoron 
kellett bosszút állanom. Hogy miért ? alig tu-
dom leírni. Csápodár, liütelen lett hozzám a 
nyomorult. Oh ! hiába tagadta, észrevettem ; 
megéreztem azt én mindjárt. Kezdetben rit-
kábban jött; majd hetenkint csak egyszer. 
Egyszer, mikor ugy, de ugy vártam, remegve, 
boldog izgatottsággal. Csak egyszer jött, s ak-
kor is alig töltött egy fél  órácskát nalam, el-
sietett s ott hagyott engem egyedül, küzdve 
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A választást megelőző napokban 
Fényfl  ur újra megmutatta magát s még 
egy ujabb jelölt is jelentkezett Eperjessy 
Dénes személyében a láthatáron, de a 
választás napjának reggelén egyikuek 
sem volt se hire, sem hamva. 

Igy dr. Fejér Antal miut egyedüli 
jelölt, Böjtliy Endre választási elnök 
kijelentése után óriási lelkesedés között 
közfelkiáltással  képviselővé választatott. 

Dr. Fejér Antalt választói 3-án dél-
ben kisérték be hosszú kocsisorral lak-
helyére, Csíkszeredába. 

Csik-Szentmártonon. 
A csik-szentmártoni választó kerü-

letben dr. Györffy  Gyula szabadelvű és 
Ladányi Miklós néppárti jelöltek léptek 
ki a küzdőtérre. A vehemens harez után 
a választási urnából dr.  Györffy  Gyula 
neve került  ki győztesen  és  pedig  nem 
kevesebb mint  30S szó többséggel. 

Gyergyó-Szentmiklóson 
Itt három jelölt állott egymással 

szemben, Lázár Menyhért szabadelvű, 
Földeák Gyula függetlenségi  és Orbán 
János néppárti jelöltek. Lázár Menyhért 
abszolút  többséggel  győzött. 

• 

Kitűnik ezekből, hogy Csikvármegye 
törvényhatóságának közös óhaja milyen 
impozáns módon jutott érvényre. 

Kitűnik, hogy e vármegye válasz-
tóinak legnagyobb része álhatatosan ki-
tart a szabadelvű eszmék mellett. 

Most már e vármegye szülöttjei 
fogják  képviselni Csikmegyét, most már 
vármegyénk mind a négy kerülete a 
szabadelvű eszméket szolgálja. 

Képviselőink, mind neves, tevékeny 
és kipróbált férfiak,  a közbizalmat mái-
eddigi működésűkkel is kiérdemelték. 

Örömmel üdvözöljük őket szép és 
magas állásukban, erőt, egészséget és 
kitartást kívánunk jövendőbeli működé-
sükhöz. 

Megvagyunk győződve, hogy a felé-
jük irányult bizalomnak meg fognak 
felelni,  hasznára lesznek a hazának, hasz-
nára lesznek a vármegyének s rajta 
lesznek azon is, hogy az év tizedek óta 
fenálló  és folyton  szaporodó székely 
sérelmek végre, valahára orvosolva le-
gyenek. 

Ezt egyéb iránt el is várjuk tőlük. 
Állami tisztviselők kongresszusa. 

Lapunk előbbi számaiban már többször 
említést tettünk azon nngyobb szabású moz-
galomról. melyet a magyar állami tisztviselők 
helyzetük javítása érdekében indítottuk s mely 
— ha jól emlékezünk — Tordáról kiindulva 
szétterjedt az egész országban s mindazon köz-
pontokon, a hol és a melyek környékén állami 
tisztviselők nagyobb számban vannak, vissz-
hangra talált és nagyobb hullámokat vert fel. 

Sérelmeiket, óhaj tilsaikat, kívánságaikat 
vidékenként megbeszélték, remibe szedték és 
írásba foglalták,  egymással közölték s végül 
abban állapodtak meg, hogy mikor az eszmék 
annyira tisztázva lesznek, az ország szivében 
Budapesten országos kongresszust fognak  tar-
tani, melyen aztán kívánságaikat, óhajtásaikat 
egy memorandumban összefoglalják  s azután 
felterjesztik  a kormánynak, az országgyűlésnek 
s kikérik hozzá a nagyközönség támogatását is. 

A dolgok intézésére Budapesten oda való 
tisztviselőkből egy előkészítő bizottságot szer-
veztek, melynek feladata  volt, hogy számba 
véve a vidéken megnyilatkozó bizottságok kí-
vánságait és óhajtásait egy javaslatot dolgoz-
zon ki, mely aztán az összehívandó kongresz-
Bzus tanácskozásainak alapul szolgáljon. 

Az előkészítő bizottság derekasan meg is 
felelt  ezen feladatnak  s olyan munkálatot állí-
tott egybe, melyet folyó  hó 21-én Budapesten 
a budai vigadó nagytermében tartott elóérte-
kezlet — melyen mintegy 700 vidéki megbí-
zott is megjelent — óriás nagy többséggel fo-
gadott el a kongresszusi tárgyalás alapjául. 

Ezt az értekezletet Vörös László, a köz-
ponti bizottság elnöke vezette. Megnyitó be-
szédének elején Üdvözölte a vidéki bizottságok 
megjelent tagjait, .azután köszönetet mondott 
azon kitüntető bizalomért, hogy a kongresszus 
előkészítésének fontos  és nehéz munkáját rájuk 
ruházták. A memorándnm tervezet készítésénél 
figy  elembe vették a vidéki bizottságok kívánsá-
gait, de egyben tekintetbe vették a viszonyokat 
és körülményeket is és el akarták kerülni azt, 
hogy bárki is túlzással vádolhassa őket. 

A memorandum tervezetét Andor Endre 
dr. miniszteri titkár terjesztette elő. Kifejtette 
hogy a bizottságot a memorandum előkészíté-
sénél két szempont vezette. Az egyik Bzempont 

az volt, hogy a memorandum a tisztviselők 
általános kívánságait tartalmazza, a másik szem-
pont pedig, hogy u tisztviselők által indított 
mozgalomnak biztosítsák az összes alkotmá-
nyos tényezőknek, nz uralkodóknak, a kormány-
nak, a törvényhozásnak és az egész társada-
lomnak szimpátiáját. 

Átvizsgálták nz összes bizottságok kérvé-
nyeit, továbbá az 1873. óta felmerült  összes 
memorandumokat és a tisztviselők fizetésére 
vonatkozó összes törvényeket s ezeknek alap-
ján állították össze a most tárgyalandó memo-
randum tervezetét. Ebből kihagyták azokat a 
kívánságokat, a melyek nem az összes tiszt-
viselők érdekeit, hanem párcziális érdekeket 
szolgálnak, másodszor azokat a kívánságokat 
is, melyek kiváltságokat akarnak biztosítani a 
tisztviselőknek. Ilyen az adómentesség, a tiszt-
viselők gyermekeinek ingyenes nevelése stb. 

Klóadó szerint a memorandumba foglalt 
kiváltságaik teljesíthetők és mégis biztosítani 
fogják  a tisztviselők boldogulását. 

Az előadó jelentését nagy tetszéssel fo-
fogadták  és a memorandum tervezetet ugy ál-
talánosságban mint részleteiben elfogadták. 

Ezután kijelölték a más napon tartandó 
kongresszus tisztikarát s végiil elhatározták, 
bogy a tisztviselők részére állandó központi 
bizottságot alakítanak. 

Mult hó -22-én vasárnap délelőtt tartották 
nteg a kongresszust Budapesten a Tatterszáll 
nagytermében, a hova azt irt időre több ezer 
tisztviselő gyülekezett össze. 

A kongresszust néhány üdvözlő szóval 
Vörös László ny. államtitkár, a központi bizott-
ság elnöke nyitotta meg. 

Erre megalakították a tisztikart. Elnökök 
lettek Vörös László, Benedek Sándor, Káplány 
Géza és Megyeri (iéza. Ezek mellé választottak 
4 alelnököt, 2 titkárt, 10 jegyzőt. 2 főrendezőt 
és 2 háznagyot. 

A tisztviselői kar megalakítása után Vörös 
László a maga és tisztársaí nevében megkö-
szönte az irányukban megnyilatkozott bizalmat, 
ígérte, hogy a tisztikar teljes odaadással fogja 
kötelességét teljesíteni. 

Felemiitette, hogy a kongresszus tárgya-
lásai csak ugy vezetnek eredményhez, ha meg-
fontolás  előrelátás és békés egyetértés fogják 
a tanácskozókat vezérelni. Kelhivta az össze-
gyűlteket, bogy legyenek azon. hogy a kong-
resszus határozatai méltányosak és osztályér-
dekektói mentesek legyenek. Ezután indítvá-
nyozta, Iiogy a tanácskozások megkezdése előtt 
bodoló táviratot küldjenek a királynak. Az in-
dítványt a kongresszus tagjai állva hallgatták 
végig és nagy lelkesedéssel elfogadván,  a tá-
viratot nyomban elküldték. 

Ezután megkezdették a memorandum tár-
gyalását. A tárgyalást nagyon megkönnyítették 
az azelőtt való napon tartott értekezleten ho-
zott megállapodások. A memorandumba felvet-
ték a lakáspénz kérdését is olyan formában, 
hogy ebben a dologban a katonatisztek lakás-
pénze szolgálhatna mintául. Felemlíti a memo-
randum a szolgálati évek leszállítását is és e 
tekintetben normativumul azon elvet fogadták 
el, hogy az a tisztviselő, a kinek hosszabb ideig 
kell tanulnia, hogy kvalilikáczióját megszerezze, 
kevesebb ideig legyen kénytelen szolgálni. Ké-
relmezték, bogy a női tisztviselők ugyanannyi 
fizetést  kapjanak, mint az egyenlő munkát végző 
férli  tisztviselők s e mellett még foglalkozik  a 
memorándnm az állami tanítók és napidijasok 
ügyével is. 

A memorând unthoz a többek között hozzá-
szólott Káplány (iéza a szegedi bizottság el-
nöke s látván azon nagy többséget, mely az 
értekezleten a központi munkálat mellé állott, 
nem akar állást foglalni  a szegcdi javaslat 
mellett, hanem meghajlik a többség előtt s 
elfogadja  a központ által előterjesztett javas-
latot. Kátz Ottó szintén elfogadta  a központ 
által előterjesztett javaslatot s egyben indít-
ványozta, bogy minden további tárgyalás nél-
kül fogadják  el azt ugy általánosságban, mint 
részleteiben, l'gy is történt. Az elnök indít-
ványára elhatározták, hogy a kérvényt Széli 
Kálmánnak, mint a kormány elnökének fogják 
átadni, még pedig egy 100 tagu bizottság, 
melyet meg is választottak. 

Végül még Huszár Márk indítványára el-
határozták, hogy egy központi szervezetet fog-
nak alakítani, melynek feladat»  lenne a moz-
galom tovább fejlesztése. 

Ezután köszönetet szavaztak a tordai 
tisztviselőknek, mint kezdeményezőknek, a köz-
tisztviselők országos egyesületének, a fővárosi 
és vidéki sajtónak és a kongresszus elnök-
ségének. 

A memorandumot az állami tisztviselők 
löO tagu küldöttsége mult hó 24-én délelőtt 
nyújtotta át Széli Kálmán kormány elnöknek. 
Széli Kálmán a küldöttséget rendkívül szívesen 
fogadta  és megígérte, hogy javaslatait lehető 
rövid idó tnulva a törvényhozás elé fogja  ter-
jeszteni, a melyek a mennyire az államháztar-
tás egyensúlya megengedi, segíteni fognak  a 
tisztviselők Bulyos helyzetén. S ő ezen annál 
inkább rajta van, mert tudja, hogy jó munkát 
csak olyan tisztviselő végezhet, a ki sorsával 
meg van elégedve és anyagi gondok nem 
gyötrik. A miniszter elnök kijelentéseiből bi-
zalmat meríthetnek a tisztviselők, hogy sorsuk 
foglalkoztatja  a kormányt, melynek őszinte tö-
rekvése, hogy kívánságaik a lehetöségik tel-
jesüljenek. 

Felhiv&s a szélelyekhez. 
A folyó  évi szeptember hó 18-án tnrlott székelj nép-
gyűlés elnöksége u küvctkczö felhívást  intézte a 

székelyekhez: 
A Székely nép évtizedeken i t hallgatott, 

várta az ország állapotának jobbra lordiilii«át 
és remélte, hogy majd rá is keriil egykor a ha 
tulom figyelme:  mely majd bujáu 6egíteui fog. 
A várakozással a Bzékelynép azt érte el, hogy 
anyagilag a tönk szélére julott, népének egy része 
a megélhetés hiányában kivándorolt, másrésze. 
mely még ragaszkudík az ősi földhöz  részben 
idegenben keresi » megélhetést. Ma holnap a mind 
nagyobb mérvben súlyosodé gazdasági váltság, 
az erdő törvény szigora, az arányositási, tagositási 
törvény egyes téves intézkedései, a hazai ipar 
hiányu, n sok adósság, nagy kamatláb, a nagy 
adók, befektetési  pénzhiány; tagositási, aráuyo6Í 
tási, eniúkezelési, vízszabályozási költségek, az 
apró gnzda és napszámosnak nz év nagy részén 
át való kereset hiánya oda juttatják a Székely 
földet,  hogy ós lakói nagyobb részben kivándorolni 
kényszerülnek. 

Nyugodtan fajunk  pusztulását nein nézhetjük, 
s ép ez iudit arra, hogy inost csuk nem u 12 ik 
órában felhívjuk  az összes Székelysénel a törnü 
riilésre. hogy az által Híjunkat megmentsük az 
elpusztulástól és a Székelyföldet  visszaadjuk ós 
tulajdonosainak u Székelységnek. "Nekünk Szé 
lyeknek különleges érdekeink vannak, ezen ér-
dekekből logiubb tudásunk szerint uz alábbi kívá 
nalmakat állítottuk össze. 

1, Kiváltjuk az önálló vámterületet, magyar 
nemzeti bankot; mert e nélkül hazánkban he 
lyes gazdasági politikát követni nein lehet. 

'2. Kívánjuk a Székely vasutaknak állami 
költségen való kiépítését ulykép, hogy Budapest 
és a Fekete tenger inedciiczéjében lévé kikiitók 
között a legrövidebb összeköttetés lélesitessék. 
Kívánjuk a nagy távolság okából a székelyföldi 
szállítmányok részére kedvezményes szállítási 
tarifa  adását. Az állum mindenütt építtetett vasu-
takat csuk u Székelyföld  az : hol a 113 kim. hosszú 
állami vasúton felül  n saját póladó hozzájárulá-
sunkkal épített helyi érdekű vasutak turtják fenn 
a forgalmat,  és ugy kelet, mint nyugat keres-
kedelmi góczpontjaival csak kerülő utakon érint-
kezhetünk. 

3. kívánjuk a Székelynép megélhetésére 
oly fontos  szuvö és más házi iparnak állami tá-
mogatás mellett való létesítését és fejlesztését. 
Jlu midón a nép egy nagy részének az év fele 
részén át nincs hasznot hajtó foglalkozása,  sziik 
séges, hogy n régi házi ipar ismét felkarultassék, 
és uj, a nép hajlamainak megfelelő  házi ipar 
létesittesék K tekintetben szükségesnek tartjuk 
elsó sorban, a szövő házi ipar megteremtését 
és a k'liuger féle  vagy uhoz hasonló vállalatnak 
nagyobb mérvben való kiterjesztését, régi házi 
iparok felújítását,  uj, a nép hajlamának megfelelők 
létesítését inind azt állami támogatással, ily kép 
a taui'.ó mesterek állami fizetésben  részesüljenek, 
ipur folytatásához  szükséges műszerek legalább a 
vagyontalan osztálynak ingyen adassanak éa a 
házi ipar czikkek beváltására alakult szövetkeze-
tek, társaságok, árucsamokok állami kedvezményt 
ésa szükséghez képest állami támogatást nyerjenek. 

4. Kívánjuk a Székelyföld  minden megyé-
jében földhitelintézet  felállítását,  és községek 
vagy községi csoportonként hitelszövetkezetek lé-
tesítését állami segítséggel. Ma a Székelység 
nagyon el van adósodva, a uugy kamatot — mely 
ínég ma is 20—2.;>°/u a inacánkülesiinüknél — 
tizetui nem képes; annál kevésbbé lépes törlesz-
teni. lízért szükséges, hogy a Székelység a pénz 
és munkabeli uzsorától megszabaduljon, földhitel-
intézetek felállítása,  melyek kölcsönei utáu a ka 
miit és töke törlesztés az évi S ' V u o t nem lm 
ludhutja feliil.  Megyénként azért szükséges : mivel 
u megyék talajviszonya, birtok értéke kiilünbözó 
és csakis igy lehet az eladósodott birtokot meg-
menteni; ha n birtoka forgalmi  értékének tekin 
tetbe vételével kaphat kölcsönt. A földhitelintéze-
tek alapját képeznék a községek kezén lévé regále 
kártalanítási kötvények, melyek az 1888. évi 30. 
t. cz. '28. §-a Fzerint e czélra lennének fordíthatók. 
A záloglevelek elsó kibocsájtását az államuak 
kelleue teljes névértékben átvenni. A beruházási 
költségek, kisebb péuzkülcsünök és u munkás nép 
hitel szükségleteinek kielégítésére pedig, hitel-
szövetkezetek volnának létesileudök. 

5. Kiváujuk a fogyasztási  és termény érté-
kesítő szövetkezetek létesítését és a warrant 
rendszer behozatálát állami támogatással. A leg-
szükségesebb fogyasztási  czikkekot legtöbbuyire 
drágán kell megvásárolni, a fogyasztó  közönség-
nek. Ezen csak szövetkezetek létesítése által lehet 
segíteni. VÍBzoat a termését a gazda az arra való 
tekintet nélkül akkor kénytelen eladni; mikor 
pénzre Bziiksége van éa tekintettel arra, hogy 
kistermelék vagyunk, terméseinket apró embe-
reknek kell adni, kik azt 5—6 szor adják ismét 
tul, mig a nagykereskedők vagy gyáros kezébe 
kerül éB igy a minket illető hasznot többen teszik 
zsebre. E bajou csak a szövetkezés segit. Ezért 
kívánjuk a szövetkezetek létesítését, de mivel 
szegények vagyunk, arra az állam támogatását 
kérjük olcsó, kölcsönadásival. A warrant rendszer 
behozatalát kivinjuk, hogy betakarított termé-
nyeinkre az eladásig olcsó kölcsönt nyerhessünk. 

6. Kivinjuk a kepének az állam által való 
megváltását. A tized , kilenoied, robot és a hű-
bériség összes maradványai állam költségen vál-
tattak meg, és igy a Székelység kepéjének, mely 

azokkal egyeulő jogi természettel bir az állam 
által való megváltását jogosan követelhetjük, hisz 
mi is hozzájárultunk minden úrbéri teher meg-
váltásához. 

Kívánjuk az erdő törvény revízióját az erdei 
legelőknek az erdő  törvény intézkedéaei alóli ki-
hagyását. Az érdé törvény nagyon sok intézkedése 
helytelen a Székelyföldre,  ezek megváltoztatását 
kérjük. Az erdők összeírása az 1853. évi adé 
kataszter alapján történt és csak nem minden 
érdén lévő terület erdőnek lelt felvéve  — holott 
azok tekintélyes része legeié volt. Ezek az erdők 
közül leiraudók és legelőknek írandók á t ; mi ha 
meg nem történik a marlutenyésztéa a Székely-
földön  tönkre megy. 

8. Kívánjuk az arányosítás és tagositási 
törvény módosítását és azzal kapcsolatosan a te-
lekkönyvi helyszínelést felvételek  kiigazítását. Az 
arányosítási törvények sok téves intézkedést tar-
talmaznak, melyeket a Székelyföld  viszonyaira 
tekintettel módosítani kell. Módosítani kell az 
aránykulcsot és vagy az eddigi gyakorlatnak meg-
felelő  antikvát vagy a földadót  kell kulcsul el-
fogadni.  Meg kell szüntetni, Iiogy a már egyszer 
arányositutt területen a birtok közösségben mara-
dottak részjuialéka ismét és ismét arányosittassék. 
Meg kell szüntetni sziuleges szerződések alapjául 
külön kiszakitásokat. A tagositási törvénynek a 
becslésre, elhelyezkedésére, birtok állapot tiszti 
ziísára vonatkozó intézkedései mödosituiidók oly-
kép, hogy a kisebb birtokosság érdekű védve 
legyen. 

A lielyszínelési vétségek, hibás telekkönyvi 
felvételek,  melyek egyes községek birtok viszo-
nyát teljesen tönkre teszik, ott, a hol e tekintetben 
felterjesztés  történik, kíigazitandók — külön c 
czélra kiküldött bizottság által. 

I). A belvizek, folyók,  patakuk szabályozását 
kérjiik 10—20 év alatt visszafizetendd  állami 
előleg adása mellett. A Székelyföld  mezőgazda-
sági munka alatt álló területének ' / t része a bel-
vizek állandósága, folyók,  patakok szabályozat-
lansága miatt csaknem használhatatlan. Ezen 
vizszabályozások, melyekre égető szükség van, 
a nép szegénysége miatt csak állami kamatmentes 
előleg mellett létesíthetők. 

II). Kiváujuk megyénként iparkamarai fiókok 
felállitását  muukásközvetitő intézettel kapcsolatban, 
ipari és kereskedelmi szukiskolák felállítását  állam-
költségen, a székelyföldi  kisiparnak állam támo-
gatás nyújtását. A Székelyföld  lakosúinak nagyon 
tekintélyes része kiRÍpnros, — de ezeknek létezése 
még inkább váltságbau vau miud a mezőgazdáké 
— a kivándorlásieuagyobb aránylag közülük, mint 
n más foglalkozásúak  közül — ép ezért a kisipar 
részére a legmesszebb menő állami támogatást 
kérjük a helyi viszonyoknak megfelelően. 

I I . Kívánjuk, bogy minden székely me^ye 
területén mezőgazdasági kamara állittassék fel. 
melynek költségét az állam hordozza: kívánjuk a 
Székelyföld  talajvizsgálását, kereskedelmi és ipar-
növényeknek állami támogatás melletti meghono-
sítását ; megyénként földmives  iskolák felállítását. 
A Székelység csekély birtoka, az abbéli megél-
hetés nehézsége indokolja ezen kívánalmunkat. 

1*2. Kívánjuk, hogy az állati és növényi 
termékek értékesítésére, feldolgozására  állami 
kedvezmény mellett gyárak és állami támogatás 
mellett szövetkezetek létesittesenek. A Székely-
föld  terményét a nagy távolság miatt már alig 
képes értékesíteni. Az állati termékek értékesíté-
sére konzervgyár, szalámi gyár. gyapjufonó,  és 
szövőgyár, kender, lent feldolgozó  gyirak, olaj-
gyár, gyümölcs konzervgyár, tejértékesiló szövet-
kezet, turó készítő telep, sajt készítő telepek 
leimének  állami támogatás mellett létesítendők. 

IS. Kívánjuk, hogy a Székelyföldön,  mint 
lulajdouképeni határszélen több katonaság helyez-
tessék el. Ma még azon ezredekuek megfelelő 
katonaság sincs a Székelyföldön  elhelyezve, meny-
nyit itt állitnak ki. Ezeu kiviuatunk indokolt mi r 
nemzetgazdasági, de stratégi szempontból is. 

14. Kívánjuk, hogy a létesítendő lelencz-
liázak közül több a Székelyföldön  helyeztessék 
el és székely gyermekek részére menházak állít-
tassanak fel. 

15. Kívánjuk a Székelyföld  közép-éB összes 
alsóbb iskoláinak nagyobb mértékű állami segé-
lyezését. 

Ezek azon programmpontok, melyek meg-
valósítása esetén a székely nép tűrhető anyagi 
jólétre emelkedik- és ezzel a székely kivándorlás 
kérdése is megoldalik. 

Huszonnégy képviselőt, -küld a Székelyföld 
és ha azok mindenike bármiféle  poltitikai párthoz 
tartozzék e programmot elfogadja  éa azt nemcsak 
ígérettel, de teltei is megvalósítani fogja,  ha an-
nak megvalósítására tömörülnek, a Székelyföld 
örök hálára lesz velük szemben lekötelezve. 

Székely testvérek I Csatlakozzatok e pro-
gramúihoz, fogadjátok  el azt I 

Tömöritsétek összeB ismeréseiteket, barátai-
tokat a székely programm körül, a kishitűeket 
világosítsátok fel  arra, hogy a programm valósít-
ható, ha a köröl mindnyijan tömörülünk. 

Éljen a Székelység I Éljen a Székely haial 
Kézdi Vásárhelyen, 1001. szeptember 18 in 

székely népgyűlés hatirozatiból. 
Nagv  Dénes, Dr. Bánűy Zsigmond, 

elnök. elnök. 
Kiss  Jenő,  Dr. Szentivány  Árpád, 

jegyző, jogyzó, 



Október 2. C S Í K I L A P O K 40. szám. 

Felhívás  előfizetésre. 
A „Csiki  Lapok" már 12 és  '/» 

éve  munkálkodik  városunknak és  vár-
megyénknek  előhaladásán,  12 és'/«  éve 
teljesít  önzetlen  és  hazafias  szolgála-
tot  a közügyek előbbre  vitelére. 

A , Csíki  Lapok", a mióta  politikai 
lappá lett,  folyton  és  kitartóan  n sza-
badelvüség  zászlóját  lobogtatja,  e mel-
lett  azonban sikra szállott  bárkitől 
származott  minden  olyan ügyért  s 
támogatott  bárhonnan eredő  minden 
olyan dolgot,  melyekkel  e város és 
vármegye közérdekeit  előmozdítani 
vélte. 

Most  midőn  egy ujabb negyed  kü-
szöbén  állunk  óvakodunk  minden  nagy 
hangú frázistól  s csak azon tisztelet-
teljes  kéréssel  járulunk  a mélyen  tisz-
telt  közönséghez,  hogy tömeges előfi-
zetéseikkel  munkálkodásunkat  támo-
gatni  szíveskedjenek. 

Előfizetési  áraink  lapunk  nagyobb 
alakja  daczára  is maradtak  a régiek,  azaz: 

lUjénz  érre H  korona  (4  frt). 
Félévre  . 4 korona  fi!  /rí). 
Xeyyedérre  ti korona  (lfrt). 
Mil/Vlilre  . 12 korona  (6  frt). 
Ugyanezen  alkalommal  tisztelettel 

felkérjük  azokat,  kik az előfizetési 
dijakkal  hátrálékban  vannak, hogy a 
hátralékos  ősszegeket  kiadóhivatalunk-
hoz (György  jakab Márton  utóda  könyv-
kereskedése)  bek üldeni  sziveskedjen  ek. 

A „CSIKI  LAVOK'' 
xzii'krszf'mrqf  én  kituliihíiiilttlu. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Lakoma Molná r József  tisztele-

t é re . A szabadelvüpárt helybeli választói f.  hó 
2-án este Molnár József  képviselő tiszteletére 
a Romfeld-féle  vendéglőben lakomára gyűltek 
egybe, mely emelkedett és lelkes hangulat kö-
zepette majdnem az éjféli  órákig tartott. Po-
hárköszöntőket mondtak : Moluár József  a vá-
lasztókra, Nagy Sándor, Filep Sándor szintén 
a választókra, l'erjéssy Mihály törvszéki elnök, 
Antalfly  Gábor a jelöltre, Mihály Ferencz fő-
jegyző a szabadelvüpárt győzelmére stb. stb. 

— Közjegyző he lye t t e s k i rende lés . 
A kolozsvári kir. közjegyzői kamara Baktsi 
Gáspár szeredai közjegyző betegsége idejére 
helyettesül kirendelve volt dr. Guttmann Hugót 
előbbinek elhalálozása folytán  ismételten a 
helyettesítéssel megbízta s biztositékának le-
tételére és működésének megkezdésére uta-
sította. 

— Kinevezés . Ő felsége  a király Pild-
ner Károly karánsebesi törveuyszéki jegyzőt 
az abrudbányai. Dobos András fehértemplomi 
törvényszéki aljegyzőt pedig a verseczi járás-
bírósághoz, csik-kozmási Dr. Paál Istvánt a 
debreczeni itéló-táblához berendelt bírósági 
jegyzőt a szatmárnémeti törvényszékhez albi-
rókká nevezte ki. 

— Ál landó vá l a sz tmány i ülés. Az 
október havában évenkint tartatni szokott tör-
vényhatósági rendes közgyűlés tárgyainak elő-
készítése czéljából a megyei állandó választ-
mány e hó 5-én ülést tart. 

— Egyház i k inevezések . Gr. Mikes 
János gyergyó-alfalvi  plébánossá, Szabó Lajos 
szentmiklósi káplánná neveztették ki. 

— A Miltálynapi v á s á r . Városunkban 
az őszi országos vásár kedvező időben zajlott 
le, de nyomott hangulatban, mire nagy befo-
lyással volt az eladásra felhajtott  állatok ala-
csony ára, mely a rendkívüli silánytermés okozta 
nyomott gazdasági helyzetnek a folyamánya  s 
a miből következtetni lehet az áraknak foko-
zottab hanyatlására. A nyári legelőkről kövéren 
bekerült állatokból bár tömeges felhajtás  tör-
tént a vásárra, a kereslet és vétel inkább a 
vágó marhákra szorítkozott. Idegen vevők is 
jelentékeny számban voltak s gazdag haszonra 
való kilátással kötöttek alkut, főként  a mészá-
rosok, a kik a potom ár mellett is fenntartják 
a magas húsárakat. A máskor 300 frtott  érő 
ökrök párja 150—200 frt,  a tehenek 80—100 frt 
között vásároltattak s a kevésbé pinczos, havasi 
mokányfaiok  még alacsonyabb árakon. A belsó-
piacz elég népes volt. Készáru ruhunemüekben, 
lábbeliekben, szűcs, asztalos és lakatos mun-
kákban nagy mennyiségben volt előállítva, de 
a kereslet és vétel tekintettel a téli idő köze-
ledésére leginkább a lábbeliekre és szUcsárukra 
szorítkozott. Hagyma — bár Udvarhelymegyé-
ból nagy mennyiségben hozatott piaczra — az 
eddigihez képest kétszeres árban adatott és 
vétetett. Gyümölcsből körte több. alma pedig 
kevés volt s ez is magas áron tartatott a mi 

a termés silányságának bizonyítékául szolgált. 
A gabona árak emelkedésre mutattak. Buza 
6 frt,  rozs 4 frt  50 kor, árpa 4 frt,  zab 2 frt 
és törökbuza 5 frt  árakban kerültek eladásra 
hektoliterenkint, melyeknek emelkedésére biz-
ton számithatni. 

— Gyászrova t . Folyó hó 23-án hunyt 
el Gencsy Alajos nyug. jegyző Gyergyó-Szent-
Miklóson ül! éves korában A kérlelhetlen halál 
oly férfit  ragadott el benne, ki ritka becsüle-
tességgel. pontossággal, szeretettel, jószívűség-
gel és önfeláldozással  tett eleget hazája, hiva-
tala és családja iránti kötelességeinek. A sza-
badságharezot, mint 14 éves gyermek harezolta 
végig. Tetemét 25-én helyezték örök nyugalomra 
a város nagy részvéte mellett. A fényes  kö-
zönségen kivül megjelentek a testületek s a 
gyergyói jegyzói kar, kiknek nevében Fülöp 
István megható beszéd kíséretében helyezte 
koszorúját a többi koszoruhalmaz mellé. A 
község, melyet 30 éven át szolgált, saját ha-
lottjának tekintette, külön gyászjelentést bo-
csátott ki, koszorút helyezett ravatalára, dísz-
sírhelyet adott és saját költségén temettette el. 

— Ér te s í t é s A postautalványok feladá-
sában f.  évi október hó 1-tól kezdve változás 
áll be. K naptól kezdve kizárólag csak a bel-
földre  (Magyar- és Horvát-Szlavonország terü-
letére) szóló postautalványokhoz lehet a fel-
adónak a posta kincstár által kibocsátott eddigi 
rózsaszínű űrlapokat használni, míg ellenben 
a külföldre  (ideértve Ausztriát és a megszállott 
tartományokat is) szóló postautalványokat 
ugyancsak a postahivataloknál kapható sárga-
színű utalvány űrlapokon kell kiállítani. A cziin-
zést illetőleg a közönség saját érdekében fel-
kéretik, hogy a külföldre  szóló postautalványo-
kon a czimzett lakhelyén kívül a rendeltetesi 
ország nevét is írja ki. 

— Betöréses lopás. Gyergyó-Tölgye-
sen a mult hó elsó napjainak egyikén Strul 
I'askel ottani kereskedő pinczéjét feltörve  ta-
lálta. Rosszat sejtvén világot gyújtott s többed 
magával lemenvén a pinczébe, szomorúan kon-
statálta, hogy onnan nagymennyiségű dézsába 
elrakott turó, igen sok palaczk üveges sör s 
egyéb tárgyak, mintegy 200 korona értékben 
elemelteltek. Az esetról a károsult jelentést 
tett a csendórórsnek. Dobribán őrmester, a 
a csemlőrórs parancsnoka megindította a nyo-
mozást s Kovács József  nevü csavargó szemé-
lyében a tettest letartóztatta s azután a tettes 
által eltulajdonított tárgyakat is nagyrészben 
megkerítette. A betörő tolvajt átadták a bün-
tető bíróságnak. 

— Állategészségügyi k imu ta t á s . Az 
állati ragadós betegségek állásáról vármegyénk-
ben f.  évi szeptember hó 25-ről a következő 
kimutatást közöljük. Sertésorháncz: a felcsiki 
járásban ('sík-Madarason fertőzve  7 udvar, a 
gy.-tölgyesi járásban Gy .-Tölgyesen 10 u. Ser-
tésvész: a felcsiki  járásban Csik-Delnén 3 u., 
I'álfalván  Ili u., Szentdomokoson 5 u., Várdot-
falván  1 u. A gyergyó-szentmiklósi járásban 
Alfaluban  9 u. A kászon-alcsiki járásban Bánk-
falván  9 u., Szentsimonon 27 udvar. 

— Pót lovazás . A m. kir. honvédség 
lószükséglctének kiegészítése czéljáhól a íl-ik 
honvédhtiszár ezred kiküldöttjei által az ószi 
lóvásár Szeredában szeptember 211-én tartatott 
meg. Bár kevés számú alkalmas ló állíttatott 
elő, mindazon által mintegy 7 lóra köttetett 
vásár, tehát oly számra, a mi buzditásul szol-
gaihat lótenyésztő gazdáinknak a jövőre nézve, 
hogy a lótenyésztés fejlesztésére  gondot for-
dítsanak. 

— I g a v o n ó á l la tok csempészése 
Moldovábó l Bé lbo rba . A mult hónap fo-
lyamán Gy.-Ditróban tartott egyik marha vá-
sáron egy néhány darab marhán szerfelett  gyor-
san és olcsó áron adtak tul uz eladók, a kik 
a vásár megkötése után a helyszínéről azon-
nal el is párologtak. Fekete György ditrói csen-
dőr őrmester gyanúsnak találta a dolgot s nyom-
ban kutatni kezdett, a potom árért eladott ök-
röket lefoglalta  s később az eladókat is letar-
tóztatta. Kgy pár napi nyomozás után kiderí-
tette, hogy a lefoglalt  ökrök csakugyan nem 
igaz uton, hunom csempészés folytán  kerültek 
az eladókhoz s egyben Herlav János (Gáboré), 
Herláv Gábor (Jánosé), Herláv Gábor (Gáboré), 
Tamás György és Ábrahám Demeter bélbori 
lakósok személyében felkutatta  a csempész 
bandát is, kik Moldovából összesen 23 darab 
igavonó állatot (lovat és szarvasmarhát) csem-
pésztek be Magyarországra. Kitudódott az is, 
hogy a csempészett állatok nagyobb részét nem 
pénzért szerezték hanem ellopták. Fekete 
György csendőr őrmester összefogdosta  a csem-
pészeket megkerítette a csempészett állatokat 
és az egész bandát az állatokkal együtt be-
kísérte az illetékes hatósághoz. Talán itt ki 
fog  derülni az is, hogy a csempészek miként 
jutottak egy törzskönyvezett községben rendes 
bizonyítványhoz, anynyiszor, a hányszor csak 
tetszett nekik. Fekete György őrmester a csem-
pészek és a csempészett állatok felkutatásával 
már oly sokszor beigazolt ügyességének ujabb 
tanújelét adta. 

— A sö r hab ja . A bajor kormány 
elrendelte, hogy azok a vendéglősök, kik 
vendégeiknek egy hüvelyeknél szélesebb ha-
bot mérnek. 000 korona birsággal és két heti 
börtönnel büntettessenek. Ilyen fortna  rendelet 
nálunk is nagy vigadalmat okozna a sör fogyasz-
tók körében. 

— A „Zenélő Magyarország" zongora 
és hegedünemü folyóirat  szeptember 15-iki 18-ik 
füzete  a következő szép s érdekes zenemű-
tartalommal jelent meg. Tartalmazza: I. Trup-
péi Károly „A bujdosó" magyar dalát. II. D' 
Amant Leó „Az angol meg abur" tréfás  dalát 
III. Kimig János „Az uj század" Das nene 
Jahrhundert" indulóját. IV. Kleineke Rudolf 
.Intermezzo sinfonies  Skandaloso" potpsurzi 
paródiáját. Ily gazdag választékát és a legújabb 
müveket találja meg a zongorázó közönség a 
„Zenélő Magyarország" minden füzetében.  Min-
den füzet  10—10 oldal zenét ad. Klófizetési 
ára a most folyó  III. évnegyedben 0 hasonló 
gazdag tartalmú füzetre  110 olpal zenetartalomért 
3 korona. Klölizethetni a „Zenélő Magyarország" 
(Klökner Kde) zenemii kiadóhivatalában, Buda-
pest VIII. József  körút 24, a honnan mutatvány 
füzetet  liO fillér  beküldése ellenében megis-
merésre bérmentve küldenek. 

E ladó egy te l jesen u j , íróasztallal el-
látott Wcrthcim szekrény, jutányos áron. Hol? 
megmondja e lap kiadóhivatala. 

K Ö Z G A Z D A S i t i én I P A R . 
Gazdasági á l la td i jazások . 

Csikvármegye tiazdasági Kgyesiilete, mint 
vármegyei mezőgazdasági bizottság, a nagymél-
tóságú foldmivclésiigyi  miniszter ur segélyezésével 
iiHzöborju éa borjas telién díjazásokat tart. 

1. Cszödijuzúsok  tartatunk  . 
1. Csikazcntiinrcn Hull. évi november hó 

11 -én reggel 'J órától kezdődőleg. 
2. Csikninilunison 1901. évi november hó 

l-l ón reggel 'J ónitöl kezdődőleg. 
3. Gyergyó Dilróbau 1 '.)(> 1. évi november lió 

lfi-án  reggel H öiútul kezdődőleg. 
Díjazásra bocsáttatnak I és 2 éves iisző-

borjuk, dijak a következük : 
I. K é t 6 v e s ii s z ó k é r t : 

Kgy 1. díj 50 kur. Kgy II. dij bO korona. 
Két III. dij -JU korona. 

II. Kgy éves iiszóborjukért: 
Kgy 1. dij. 30 kor., Két II. dij 20—20 kor. 

Két III. dij 15—lú kor. 
A d i j a k á l l a m i a k ó s e g y e s ü l e t i e k . 

Két éveseknek és egy éveseknek Bzáinit-
tatnak azon borjuk, melyek a folyó  1'.>01. évben 
töltik be a kél évet vagy egy évet. 

A díjazásra állítandó borjukról bólycgtelen 
községi bizony itvúr.ynyul igazolni kell, hogy azok 
a kiállító tul íjdonában levó tehéntől származtak, 
s ezen bizunyitványt a bíráló bizottságnak a hely-
színén ál kell adui. Egyéb előleges bejelentésre 
szükség nincs. 

liorjas tehén díjazások  tartatnak  : 
1, (iyimes-Kozéplukou IU')1. évi november 

bó 12-éu reggel U órától kezdődőleg. 
2. Uyergyó-Tülgyesben l'JOl. évi november 

hó 17 én reggel U órától kezdődőleg. 
Kzen díjazásokon l'JOl. évbeli borjukkal 

versenyezhetnek magyar erdélyi faj  tehenek és 
csángó (busa, mokány) tehenük is. IV dijak mind-
két helyen a következük : 

Kgy I. dij 40 kor Két II. dij 20—20 kor. 
A díjazásra a fenn  .levezeti helyeken éa 

napokon elővezetheti minden vármegyei gazda a 
tulajdonábu lévú üszőborjút, vagy tehenet, tekintet 
nélkül arra, hogy mely községben lakik. 

A kitűzött helyeken és napokon reggel 11 
<irakor a díjazásra állított borjukat és tclionektit a 
községház előtti térre elü kell vezetni, hol a biráló 
bizottság a községi igazolványokat átveszi, azok 
alapján a borjukat és teheneket jegyzék mellett 
számba ve»zi és megbírálja. Később felvezetett 
állatok figyelembe  nem vétetnek. A bírálat nyom 
ban kihirdettetik és a megítélt dijak dicsérő ok-
levelek mellett, a tulajdonosoknak bélyegküteles 
nyugtatványokra nyilvánosan kiosztatnak. 

Az állatok mcgbirálását és a jutalmak ki 
osztásai az illető járási mezőgazdasági bizottság 
és a gazdasági egyesület küldötteiből alakított 
bíráló bizottságok a in. kir. állattenyésztési kerü-
leti felügyelő  ur közbejöttével intézik. 

A dijak elnyerésénél a gazdasági egyesület 
tagjai hasonlók közt előnyben részesülnek. 

Felhívjuk a gazdaküzöiiBéget, hogy ezen 
díjazásokon minél nagyobb számmal részt venni 
és díjazásra alkalmas állatait azokra elővezetni 
siessen. 

Csíkszereda, 1001. évi szeptember 30-án. 
liccze Antal,  Nagy  Imre, 
alispán, elnök. kge. titkár. 

N Y I L T T É K.*} 
Nyila tkozat . 

A „Csikmegyei Híradó" 35-ik számában 
közzétett nyilttérre vonatkozólag kijelentem, 
hogy Lndó János paedagogiumi hallgatót, csak 
a velem szembe használt aljas kifejezések  és 
brutalitásra vonatkozólag neveztem „jellemtelen, 
hitvány, piszok embernek", más tekintetben 
személye és jelleme ellen nincs kifogásom  s 
ha valaki ezen kivül individualitására vonat-
kozólag értelmezte volna a fennti  kifejezéseket: 
sajnálatomat fejezem  ki. A 3G-ik számban sze-
mélyem ellen irányított és élesített nyilttérre 
vonntkozólag csak annyit jelentek ki, hogy „a 
férfi  haragja nem cselekszi az igazságot". 

Szentcgyházas-Oláhfalu,  1901. szept. 26. 
Péter  Károly,  tanító. 

*) Az c rovatban közlöttckórt az aláiró felelős. 
Szcrk. 

HIVATALOS RÉSZ. 
Kereskedelem Q -̂yi m. kir. miniszter. 

Rendelet. 
Az ipari munkának vasárnapi szünetelé-

séről szóló 1891. évi XIII. törvényezikk 3. §-a 
alapján, a belügyi és földmivelésügyi  miniszter 
urakkal, illetve a horvát-szlavon-dalmát bán 
úrral egyetértőleg, hivatali elődöm 1892. évi 
márczius hó 5-én 14837. szám alatt kiadott 
rendeletének II. A, 4. g, és II. B. pontjaihoz 
a következőket rendelem: 

Gyoi-sáruknak fuvarozása,  felvétele  és ki-
szolgáltatása általában, valamint sörnek, élő 
baromfinak  és romlékony természetű élemi-
szereknek mint fris  gyümölcs, fris  főzelék,  fris 
hus, fris  hal, leölt baromfi,  leölt vad, tojás, tej, 
vaj, turó, sajt stb. fuvarozása,  elszállítás czél-
jából fehéráruként  való feladása,  valamint a 
fehéráruként  érkezó ily czikkekból álló külde-
ményeknek kiadása és az állomásról való el-
fuvarozása  vasárnapokon és Szent István király 
napján déli 12 óráig végezhető. 

Az idézett rendelet II. A. 5. a, pontjához, 
illetve hivatali elődömnek ezt módosító, 1893. 
évi november hó 23-án 84842. szám alatt ki-
bocsátott rendelete I. pontjához pedig a követ-
kező rendelkezést fűzöm: 

Vasárnap és Szent István király napján a 
jég egész napon át gyártható, árusítható, szál-
lítható, szállítás czéljából feladható,  rendelte-
tése helyén kiadható és az állomásról elfuva-
rozható. 

K rendeletem kihirdetése napján azonnal 
életbe lép. 

Budapest, 1901. évi szeptember hó 25-én. 
Hegedűs  s. k. 

LaptulajdoDOS: 
GYÖRGYJAKAB ÖRÖKÖSE. 

Sz. 8660-901. 
tlkvi. 

Árverési hirdetményi kivonat. 
A ceik-szeredai kir. törvényszék, mint te-

lekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy Sípos 
Péter csikszentmihilyi lakós végrebajtatónak 
Csáki Elekné szűl. Koncz Terézia csikszenlmi-
hályi lakós végrehajtást szenvedő elleni 36 kor. 
60 fillér  tőke követelés és járulékai iránti végre-
hajtási ügyében a csíkszeredai kir. törvényszék 
területén lévő Csikszentmibály községhatárán 
fekvő  a csikszentmihályi 261 száma tjkvben A. 
f.  4. rendsz. 1871. hrsz. kaszálóra 6 korona, 
5. rsz. 2071. brsz. szántóra 10 korona, 6 rsz. 
207G., 2077., 2078. brsz. szántóra 36 korona, 
7. rsz. 2088, 2089., 2090. brsz. kaszálóra 53 
kor.. 8. rsz. 2108., 9109., 2112., 2116. brsz. 
kaszálóra és szántóra 48 kor., 9. rsz. 2281. 
hrsz. szántóra 23 kor., 10 rsz. 8257. hrsz. ka-
szálóra 27 kor., 11. rsz. 2959., 2960., 2961., 2962. 
hrsz. szántóra éa legelőre 15 korona, 12. raz. 
3041/i. brsz, szántóra 8 kor., 14. rsz. 3147., 
3148 , 3149. brsz. szántóra 38 kor., 15. rsz. 
3336/,. hrsz. szántóra 18 kor., 16. rsz. 3112., 
3413. hrsz. szántóra 16 korona. 17. rsz. 3421., 
3422 hrsz. szántóra 32 kor., 18. rsz. 3436., 
3437. hrsz. szántóra 30 kor., 19. rsz. 3479. 
hrsz. szántóra 6 korona, 20. rsz. 3525. brsz. 
szántóra 10 kor., 21. rsz. 3547., 3648. brsz. 
szántóra 35 kor., 22. rendsz. 3588. hrsz. szán-
tóra 33 korona, 23. rendsz. 3597., 3498. hrsz. 
szántóra 42 kor., 24. rsz. 3609., 3610.. 3611. 
hrsz. kaszálóra és szántóra 133 kor., 26. rsz. 
3ii23., 3624. hrsz. szántóra és gödrös helyre 
33 korona, 26. rsendz. 3627. hrsz. szántóra 
11 korona, 27. rsz. 3635., 3636., 3637., 3638. 
hrsz. szántóra 66 korona, 28. rsz. 3644., 3645., 
3646. hrsz. 6 korona kikiáltási ártan és pedig 
nemcsak végrehajtást szenvedő Csáki Elekné 
szül. Koncz. Terézia, hanem az 1881. évi LX. 
t. cz. 156. §-a alapján az ifj.  kiskora Csáki 
Béni, kiskoi u Csáki Véró, kiskora Csáki Mária, 
kiskora Csáki Vilma, Szabó Jakabni szül/Csáki 
Anna, Szőcs Imre, ennek neje szfil.  Csáki Regina, 
Ferencz Albertné szül. Csáki Róiália és Bartis 
Elek nevén álló járandóságokra is tehát ax 
egész ingatlanokra. 

Megjegyeztetik, hogy ezen árverés a fenti 
ingatlanokra C. 2., 3. alatt Csáki Elek és neje 
szül. Szőcs Erzsébet javára bekebelezett életfogy-
tiglani haszonélvezeti jogot nem érinti és hogy 
a fennebb  megjelölt ingatlanok az 1901. M lle-
czember hó 6-ik napjának déMAttl B Arakor 
Csik-Szentmihály község házánál megtartandó 
nyilvános árverésen a megállapított kikiáltási 
áron alnl is eladatni fognak. 

Árverezni szándékozók tartoznak az ingat-
lanok becsárának 10°/o-át készpénzben, vagy 
az 1881: LX. t-cz. 42. §-ában jelzett árfolyam-
mal számitolt és az 1881. évi november bi 1-én 
3333. sz. a. kelt m.kir. igazságögyministeri rende-
let 8. §-ában kijelölt óvadékképes értékpapírban a 
kiküldött kezéhez letenni, avagy az 1881. LX. 
t.-cz. 170. §-a értelmében a bánatpénznek a bíró-
ságnál előleges elhelyezéséről kiállított szabály-
szerű elismervényt átszolgáltattri. 
A kir. törvényszék, mint telekkönyvi bitóaág. 

Csíkszeredán, 1901. szeptember hó 2-áa. 
Nóvák, 

[317] 1—1 kir. tYBcki biró. 
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Y e r e s s S á n d o r d i \ , 
ii-J-_>] i i>• 

orvosi rendelője és fogorvosi  mllterine 
Csíkszeredában, 

Nagy Ferencz dr. házában. 
Rendes orvosi tanácskozási idő naponta 

délután 2—4 óráig. 

WERNDL FEGYVER 
azuronnyal e g y ü t t l e g j o b b k a r b a n jót-

á l lás m e l l e t t k ü l d 
HEIDELBERG TIVADAR 

Budapest, vácEÍ-körut 6. 
Sz. 2343/1901. I-'H-'I 

Hirdetmény. 
:t 

Gyergyó-Ditró küzsójí elöljáróság közhírré 
teszi, hogy a kezelése :ilatti községi vadászati 
jogot 1901. november 1-tól kezdve hat egymás-
után következő évekre haszonbérbe adja. 

Az árverezés 1901. o k t ó b e r 24-én d. e. 
9 órakor 11*0 korona kikiáltási ár mellett 
tartatik meg 10"/u bánatpénz befektetéssel. 

A feltételi  pontok a jegyzői irodában addig 
is betekintlietók. 

Gyergyó-Pitróban. liK)l. szeptember l:!-án 
tartott közgyűlésből kiadta. 

F ü l ö p István, Csiby I m r e , 
jc^yzn. k'i/si'̂ -i liirú. 

Árverési hirdetmény. 
A esik-szentdoinokosi közbirtokosság tu-

lujdoDát képező Csík-Madaras Il ik határi-észben 
Muhos nevü ilülőbcn a Niigyméltósúgu in. kir. 
fóldmivelésiígyi  miniszter IS-llil '.KII. szánni 
magas rendeletével .Kecskebiikk" Szálka ne\ii 
erdórészben (A ii. o. I. v. s. i' osztag) ISli'SJ 
kat. holdon — és .Muhos oldal" nevii erdo-
részben (Cz. ii. o. i'U., £>., 23. _osztag) Js7.:i4 
kat. holdon rendkiviili fakihaszíialatokat  enge-
délyezvén — ezeknek értékesítése ezéljáliól 
1901. év i o k t ó b e r hó 15-én d. e. 9 ó r a k o r 
nyilvános szó és zárt írásbeli árverezés log 
tartatni Csik-Szentdoniokos község hivatalos 
házánál. 

1. Az értékesítésre engedelyezett „Keeske-
bükk- Szálka nevii erdő rész ISIi SJ kat. holil 
összes fatömeg  kihasználható. 

A kihasználási időtartam (i azaz Hat év-
iién állapittatik meg kezdetet veszi az érte 
kesitett terület számbaadási napjától. 

Az értékesítendő haszonl'a tömeg mintegy 
2984S köbméter, melynek kikiáltási ara -IJ-JIT 
korona az az négyvenhétezerkétszázlizenhét 
korona. 

2. Az értékesítésre engedélyezett -Milliós 
oldal" nevii erdórészben 2S7 34 kat. holdon 
esakis szálalás eszközölhető és pedig kihasz-
nálhatók a 32 illetve a 40 ezenliméternel vas 
tagabh fenyő  törzsek. 

Köteles vevő a számbavételtől 1 i< gvi év 
alatt berendezkedni a kihasználást megkezdeni 
és a berendezkedési idő letelte után. a meg-
vett fiitömeget  2 (kettő) év alatt kihasználni. 

Az értékesítendő haszonfatömeg  ki tesz 
mintegy 3144(1 köbmétert, melynek kikiáltási 
ára 531-48 azaz ötvenhároniezeregyszáznegy-
vennyolcz koronában állapittatik meg. 

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

A „Keeskebiikk" Szálka erdóresznel ár-
verezni kívánók kötelesek a bei-sárnak 10"...-át 
azaz 4721 korona 70 fillért,  a „Muhos oldal'-ra 
vonatkozólag pedig ."»;(!4 korona SO tillért nz 
árverezést vezető bizottság elnökének kezéhez 
letenni. 

Zártírásbeli ajánlatok csak akkor fogad-
tatnak el. ha l'JOl. évi október hó lö-én reg-
gel !l óra előtt adatnak be az árverezést vezető 
bizottság elnökéhez és ha a következő felírás-
sal vannak borítékaik ellátva. 

1. .Ajánlat a esik-szentdomokosi „Keeske-
oldal" Szálka nevü erdőség megvételére." 

2. „Ajánlat a esik-szentdomokosi .Mtihos-
oldal* nevü erdőség megvételére. 

Utóajánlatok figyelembe  nem vétetnek. 
Az árverezési, szerződési és zártajánlatok 

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

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

Csik-Kzentdomokoson, 11KJ1. évi szeptem-
ber hó 20-án. (2t:ii j •> 

Dán ie l József,  Bö j t é La jos , 
k.-jcpyzö. Itiró. iili-î . birtok, elnök. 

A Györgyjakab Márton 
Utóda, könyvnyomdájában egy 
jó családból való fiu  mint 

T a n v L l ó 
felvétetik,  a ki legalább két-három 
gimnáziumot végzett. 

m 

Á r v o i v s i l i i n l c l m ó n y . 
A Csik-Szcntdomokos község tulajdonát 

képező Csík-Madaras Il ik határrészl.en Mulios-
diilöhen .Opcsora- nevü hel\eii mintegy 4SI1 
hold legelő területen lévő fák  kihasználását 
a közbirtokosság l'.IOI. évi julius hó <> án tar-
tott gyűlési-ben elhatározván, ezeknek értéke-
sítése' ezéljából 1901. év i o k t ó b e r lió 15-cn 
d. e. !) órakor nyilvános szó- és zártirásheli 
árverés fog  tartatni Csik-Szenldoinokos község 
házánál. 

Az értékesítésre határozott 4S(i hulil le-
gelő területen előforduló  összes fatömeg  kihasz-
nálható. 

A kihasználási időtartam "> löti évben 
állapittatik meg. A kihasználás kezdetét veszi 
az értékesített teriilet szamba adási napjai). 

Az értékesítendő haszonl'a tömeg mintegy 
2."i(MI(l köbméter, melynek kikiáltási ára .'IIHKKI 
korona, azaz harminezezer koronában állapit-
tatik meg. 

Árverezni szándékozók kötelesek a bei-s-
árnak 10" o-át azaz háromezer koronát az ár-
verést vezető bizottság elnökének kezéhez 
letenni. 

Zárt Írásbeli ajánlatok esak akkor fogad-
tatnak el. ha l'.HII. év október hó l-Véii il. e. 
!l óra előtt adatnak be az árverést vezető el-
nökhöz s ha a következő felírással  vannak 
borítékaik ellátva. 

.Ajánlat" a esik-szentdomokosi Muhos 
.(Ipesol a" lli-vii legelón lévő fal;  megvételen-. 

l'tóajánlatok ligyi-lembi- nem vetetnek. 
Az árverezésre vonatkozó egyéb feltete-

lek az érdeklődök által ('sik-Szentiloinokos köz-
ség elöljáróságánál bármikor betekintlietók. 
vagy az összes árverési l'eltetelel; kívánatra 
másolatban beszerezhetők. 

Csik-Szentilomokoson. l'JOl. szeptember 
hó 20-án. 2 

Dánie l József,  Bö j t é La jos , 
k-i. Mi'íu' l-irl.i 

732. Ü'OI 
\li. szám. 

Árverési hirdetmény. 
AliiliM l'irésági végivhajtii az IfvM.  évi 

IA. t cz. ij-a éi (rímében ezi-niif-l  kii/ha ré 
teszi, Imgy a c-jksz-i-^ilai kir. tiii véin s/ék lüOI. 
évi 6762 [-"lg. sz végzése kövei ke/l él<in Dr. 
Fejér Antal iigjvéd Által képviselt i-siks/.eiHIIHÍ 
lakMi'rk i'éuzlár i-ész/.éiijtiir«a*íg javára r-ik-
szeiitkirályi Kiisié Inne, Kiistó hVrencz és 
S nii.il l'él>-r ellen 4nO kor. s jár. erejéig l'jül. 
évi niigu-/lils bú lil-éu fiiganatositnll.  kn légilési 
végrehajtás lllpiii le és telid IngUlt és 7'JO kor. 
Inoiilt kiivi lkf/ii  ingó-Aguk, u. in.: Imrj- -ti lie-
nek, szikeifk.  széna és gabona nyilvános ál 
verésen ilndatnak. 

Mely ál v eré.-iiek a i-sikszentni.il Inni kir. 
(bíróság l'JOl évi V. 3'Jtl I. számú végzése 
folytán  ,00 kor. tnkeköveti-lés, ennek l!)01 évi 
május Ilii 7 ik napjától járó li" 0 kamatai, 1 , 0 „ 
és eddig összesei] 71) kor. U fillériu-n  liinnlng 
már megállapított kültségek erejéig C>ik-.S/.enlki-
rályon végreliajiást s/.env (l"l; lakásán l<-nnlö 
es/közlései e 1901. évi uktober hó 12-ík nap-
janak délelőtti 9 órája határidőül kitii/eiik 
és alilinz a venni száiidi-ko/nk oly megjegy-
zéssel liivainak meg. hogy az éiinti-lt ingóságuk 
a/. Iö81. évi LA. t.-i-.z. 107. és loS. ij-a érlel-
mében készpénzlizetés mellen, a legtöbbet igéiö 
IIEK liecsán-II alul is el fognak  adatni. 

Amennyiben a/, elárven-zendn ingóság .kai 
mások is le és leliiltnglallallak és azokra ki-
elégítési jngoi nyeltek volna, ezen árverés az 
1881. évi |,X. t. ív,. p_>0. §. érlelinél.eii . zek 
javára is elrendelietik. 

Kelt Csik-Szlinái Ionon. IdOI. s/eptember 
hó ü:l-ik iiHpján. G o n d o s I s t v á n , 

1*214) 1 1 kir. bir. rt^ri-linji». 

M e g h í v ó e 
A .gye rgyó i első b a n y a t á r s u l a t n a k - ' 

í'ol_yó  liXIl.  évi november lió il-iín  ilolclött 
9 ómkor  kc/ilO<löleg,  GvergYÓ-Szontmikln-
son a/.  U r m n n r / y  Júiids  íóIl'  l i m i m g v ( é r -

mében turtnnilú 

RENDES KÖZGYŰLÉSÉRE 
a t. ez. részvényesek tisztelettel meghívatnak. 

T.\ III. VSli 1(0/.AT 
1. Igazgató jelentése a hány atársulat ösz-

szes eddigi ügyElleneiéről, kapesolalosan a 
bányatiszt jeleitésével a ,Szent-.lános" es 
„Szent-István" bányák üzeméről, valamint a 
„sózai" és „belbori" bányák üzembe vételéről. 

2. Igazgatóság jelentése, számadások elő-
terjesztése s ezek megvizsgálására két tag ki-
küldetése, kapesolalosan indítvány az eddigi 
nyereség felosztására. 

it. Számadások elbírálása s igazgatóság 
részére felmentvén}'  megadása, vagy annak 
megtagailasa. 

4. Nyereség feletti  intézkedés, igazgató, 
titkár és pénztárnok tiszteletdijainak megálla-
pítása; jutalék felosztása. 

ö. Alapszabályok módosítása a 11), 2;i, 20, 
20, 2H, 2!l, ;«), :il. 87. S§-okra vonatkozólag. 

(i. Igazgató, ügyész, pénztárnok és Ii igaz-
gatósági tag választása. 

7. Indítványok. 
^'•-'rgyó-Szentmiklós, l'JOl. október il. 

— 1 Urmúnv-xy  János,  igazgató. 

•b,:iii v.ioi. 
ki. 

Iil'7) 3 

P á l y á z a t i l i i n l c l m i ' i i y . 
(ivergVó-Ditró. Szárhegy. Remete. Vár-

hegy és Salamás községekből alakult körben 
a korállatorvosi 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 
é\i lakbér illetméiivnyel díjazott állást elnyerni 
óhajtják, hogy okmányokkal felszerelt  szabály-
szerű folyamodványaikat  folyó  e v i o k t o b e r 
hó 20-ig hozzám adják be. 

A meghatározott javadalmazásért köteles 
az állatorvos Szárhegyre hetenkint kétszer. 
Uemetére lietenkinl egyszer Varhegy és Sala-
más községekbe havonkint egyszer saját költ-
ségen kiszállani és a beteg állatokat díjmen-
tesen kezelni: rendkívüli kiszállásoknál érdekelt 
lelek a fuvar  kiszolgáltatásán leliil 4 korona 
napidíjat űzetnek. 

(iyergyó S/entiniklóson, l'.HII. szept. IS. 
Szász La jos , szolgabíró. 

Több évre haszonbérbe adatik 
Csik-Szentdomokoson, a Karáeson 
Jániis iitóiliii tulajdonát képező, és az er 
szágnt mentén lekvő egy üzlet helyi-
ség, pincze. raktár és mészárszék 
helyiség, valamint a mellette levő 
lakóház a hozzátartozó gazdasági 
épületekkel együtt. 

lírteke/.lietni n tulajdonosnál Csik-
Szeiitiloninkoson. [J|o]-j •> 

F a á r v c i r s i l i i r d e t m ó n y . 
Kzennel közhírré tétetik, hogy Csikvár-

megye kászon-alesikí járásához tartozó Csik-
Kozmás község rIiojzás" nevii erdórészletének 
IH :t2 k. hobl megtakarított vágás területén 
4S'.I4 tömör köbméter gömbölyű luezfenyő  ha-
szonla, 2!Mi tömör köbméter, távírda póznának 
igen alkalmas tölgy haszonl'a és 12'JS ürköb-
méter fenyő  tűzifa,  a közigazgatási erdészeti 
bizottság líi -Ü0I. számu határozata alapján, 
zárt írásbeli ajánlattalegybekötött nyilvános szó-
beli árverésen a legtöbbet ígérőnek ellogadatni. 

Az árverés 1901. é v i o k t ó b e r h ó 16 án 
d. 9. ó r a k o r Csik-Kozmás községházánál fog 
megkezdetni és folytatólag  megtartatni. 

Kikiáltási ár 1(i5.')4 korona 20 till. azaz 
tizenliatezeiötszázötvennégy korona 20 fillér. 

Árverezni szándékozók oly észrevétellel 
hivatnak meg, hogy a kikiáltási ár 10" 0 bánat-
pénz gyanánt az árverező bizottsághoz heteendó, 
az írásbeli zárt ajánlatok pedig, melyek szintén 
10° t bánat pénzzel vagy megfelelő  értékű 
óvadék képes érték papírral látandók el, a szó-
beli árverés megkezdése előtt 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. 

f'tóajánlatok  tekintetbe nem vétetnek. 
Az árverési és szerződési feltetelek,  va-

lamint a beeslésre vonatkozó közelebbi adatok 
a esik-kozinási körjegyzői irodában a hivatalos 
órák alatt megtekinthetők. 

Csik-Kozináson, 11101. szeptember 15-én. 
A k ö z s é g i e l ö l j á r ó s á g : 

Lör inez J ános , F o t y ó Anta l , 
k.'.rj. L'vz'.. I JiisI 1- 2 k. biró 
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S z i - v e s t u . c l o 2 ^ C L S L S " a - l I 
Van szereneséni nagyra beesült megrendelőim és a nagyérdemű közönség szives 

tudomasára hozni, hogy az ős'.i  és ,'rli  iilriii/rr  mindennemű lii-l-  én l.iilf'iihli 
x-jőrftrkrt  riil.tnrir.linn,  ennek folytán  beeses megrendelésüket a legnagyobb 
készséggel eszközölhetem. 

Mii-lőtt eddigi b. párfogasukért  köszönetet mondanék, kérem továbbra is bizal-
mukkal és b. rendeléseikkel megtisztelni szíveskedjenek. 

Továbbá mivel abban a kellemes helyzetbe jutottam, hogy nagyobb mennyiségű 
szövet es béllés árut igen olesó árban szerezhettem be. ennél fogva  bátorkodom 
fölhívni  a n. közönségnek h. figyelmét  arra. miszerint lérti ruha kelléket nálam 
legszolidabb árban szerezhetik be. u. m. 

1 Zakkó öltönyhöz szövet és kellék 20 -4S koronáig. 
1 Zsai|iiet " 2S 00 
I Császár ;Í0--Ii0 
I Teli kábáihoz . . :t()-l)0 „ stli. 

J ó m u n k a és p o n t o s k i szo lgá lá sé r t fe le lőséget  vá l l a lok . 
Szives pártfogásákat  kérve vagyok kiváló tisztelettel 

I J ó c x y Jánoft, 
|3U] * férfi-szabó,  Csíkszereda. 
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N í i g y é r d e n i t i k ö z ö n s é g h e z ! 
Most is, mint máskor, bátor vagyok üzletemet a nagyérdemű 

közönség becses bizalinába ajánlani. 
Mivel az őszi és téli szezonra üzletemet ujolag a mai 

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

hanem az üzletemben személyes meg^özűdessel akarom nagy-
érdemű közönség igen beeses bizalmát mindig kiérdemelni. 

Maradok alázatos készszolgálattal 
Székelyhidy Sándor, 

n £ i - é s f é r f i .  á - i T r a t - ü z l e t e , C s í k s z e r e d a . . 
[-ioa] 3 .i (Hutter ezállodávai BEembe). 

S z o l i d i » o i i t o « U i s i z o l t í . - ' i l í ' ü s ! ^ v — 
• X X X X X X X X X X X X X X X X I X X X X X X X X X X X X X X X X » 

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 

GYÖRGYJAKAB MÁRTON UTÓDA Dresznándt Viktor 
könyvkereskedésében, Csíkszeredában. Ugyanott kaphatók 
kiváló finom  iró- és levél papirok, tollak, tollnyelek, fekete  és 
szines czeruzák, imakönyvek, olvasók és díszműáruk is igen 

nagy készletben. 

Nyomatott Cik-zeredában, a lapkiadó yörgyjakab Márton utóda, könyvnyomdájában 1901. 




