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Az urna előtt. 
Néhány nap választ el bennünket attól a 

nagyjelentőségű pillanattól, midőn a legszentebb 
honpolgári jogot gyakorolja a választó. E jelen-
tős perczben miért ne lenne szabad a kérdésnek 
politikai részétől eltekintve, tisztán ethikai szem-
pontból a magasabb erkölcstan tételeivel meg-
kopogtatni azok lelkiismeretét, a kik e legszen-
tebb jog gyakorlására hivatvák. 

Hiszen decomponált társadalmi életünkben, 
midőn a hasznossági, az utilitaris elv ragálysze-
riien veszi hatalmába az embereket, s szinte 
alszik a -becsületes lelkiismeret és megtetőzve a 
közélet hasznossági elveiwk szertelen értelme-
zése és alkalmazásának Julhajtásai által mond-
juk a moralistáknak —J s kell-e nagyobb mora-
lista egy társadalmi sqftó-organumnál  és lehet-e 
ennek nemesebb czéljaV — nincs főbenjáró  és 
nemesebb dolguk, mint a szigorú lelkiismeret 
törvényét olvasni, alkalmazni, a hol szándék 
mutatkozik az örök embereinek, az igazságnak 
megtiprására felállítani  a tilalomfát,  a hol a 
közélet piszkos és ocsmány magánérdeket hajszol, 
a moralista vagy az igazmondó biztosságával 
odakiálltani: ne kisértsd meg az ideált megölni, 
az eszményeket, mert bizony mondom nektek, 
kit ir a koporsóból s eget kér. Az igazságot 
megölni nem lehet, de lehet ellene halálos bünt 
elkövetni, melyet megfizethet  a társadalmi élet 
nagy elestrukcziójának kimondhatlan baja és 
nyomorú visszavonásai, de az eszme, az örök, csak 
az utolsó emberrel hal rcc^. Mit akarunk s mit 
hiidetünk e homályosnak tetsző kijelentéssel: 
a lelkismeretnek ellenőrző uralmát a legna-
gyobb párttusák között. A szigorú erkölcs kul-
tuszát abban a küzdelemben, mely pártos és 
megvesztegethető. A legszentebb politikai érett-
séget kívánjuk, mert méltatlan e jog gyakorlására, 
a ki vagy a szabad elhatározásban kufár  akar 
lenni, vagy egyáltalán nem legjobb meggyőződését 
érvényesíteni. 

Nem gondolunk mi e perczben pártokra, 
emberekre, érdekekre és jelöltekre, midőn a ma-
gasabb közéleti erkölcs kultuszát kívánjuk; azt, 
mely még gyanút sem tür és a magyar nemzet 
választóképes elemét egyenesen felemeli  azon 
fontos  feladat  nagyságához, melyet gyakorol. 

Jusson eszetekbe a Berzsenyi ódájának 
immár közhelye, hogy tiszta erkölcs nélkül Róma 
eldől és rabigába görnyed. Gondolják meg az 
urna előtt, hogy minél kisebb és széttagoltabb a 
nemzet, annál puritánabb kell hogy legyen s esz-
méjének tisztaságat annál inkább megőrizni tar-
tozik. 

Gondoljuk meg, hogy a mi most előttünk 
van. az közéletünk kompozicziójának baezilusait 
hozta meg, mint minden nagy korszakos reform 
és találmány. 

Most álljatok a nehéz feladat  elé : az er-
kölcs. a becsület, az igazság, a lelkiismeret ér-
vényének érdekében. 

Képvise lő választási mozgalmak. 
A szabadelvűpárt gyűlése. 

Bezáratván az országgyűlés, megnyílt az al-
kotmányos küzdelem sorompója. Nagy napoknak 
és nehéz küzdelmeknek néz elébe az ország, mint-
hogy sokkal nagyobb számra szaporodtak fel  a 
politikai pártok, mint a mennyire szükség volna. 

A választási idő közelsége tevékenységre in-
dította megyénkben a szabadelvű pártot is, mely-
nek hár om előkelő tagja, nevezetesen: Lázár Do-
mokos, Éltes Elek és Bakisi Gáspár arak e hó 
10-ére szervezkedésre hivtá"; össze a párt irány-
adó embereit Csik-Szeredába a Hutter-féle  ven-
déglőbe. 

Ezen felhívásnak  meglepő eredménye lett. 
Több, mint 300 ember meg azon a csíki 
részekből s csakis ttyergyó vidéke nem képvisel-
tette magát a távolság miatt, hol különben a párt 
már megelőzőleg szervezkedett. 

Éltes Elek nyng. tanfelügyelő  az értekezletet 
hazafias  szép beszéddel nyitotta meg, felhiván  a 
párt tagjait összetartásra s a párt érdekeinek eré-
lyes támogatására és a végrehajtó-bizottságok meg-
alakítására. Az éljenzéssel fogadott  beszéd után 
dr. Fejér Antal ügyvéd szintén lelkesedéssel szó-
lott a párttagokhoz, kiemelvén, a szabadelvű párt-
nak az országra nézve eddig kifejtett  hazafias 
működését, a mi lehetővé tette, hogy hazánk az 
egész világ előtt minden téreni előbaladásával és 
intézményeinek korszerű fejlesztésével  tisztelet és 
bámulat tárgya lett. Utána Baktsi Gáspár kir. 

közjegyző tartott emelkedett szellemű és köztet-
széssel fogadott  szép beszédet, melyben a kü-
lönböző pártok töi ekvéseit és működését pél-
dákkal illusztrálva fejtette  ki, kimutatván azt, 
hogy a különböző sov. párt közül egyedül a sza 
badelvüpárt bírhat létjogosultsággal jövőben is 
arra, hogy az ország fontos  ügyeit sikeresebbeu 
tovább vezethesse. A minden izében hazafias  szép 
beszéd élénk helyesléssel fogadtatván  a szervezke-
dés- és jelölésre tért át az értekezlet, melynek 
jegyzőjéül Bartalis Ágost kéretett fel  s a követ-
kező eredménnyel végződött. 

A megye területére nézve kiküldetett az ille-
tők megnevezésével egy 100 tagból álló végrehajtó-
bizottság s ezeknek élére kerűletenkint elnökül 
megválasztatlak: a gyergyói választó-kerületben 
Nafty  Tamás, a felcsiki  kerületbe Fejér Sándor, 
a szeredaíba Baktsi Gáspár és a szentmártoniba 
Nagy József. 

Ekkor az értekezlet az egyes képviselők ki-
jelölésére tért át, mire fölállott  Éltes Elek s a 
karczfalvi  kerület részére szabadelvű páiti prog-
rammal dr. Mocskor Béla tisztiügyészt, a gyergyó-
szentmiklósíba pedig Lázár Menyhért odavaló ügy-
védet, Nagy József  nyugalmazott főszolgabíró  a 
szentm ii toni kerületbe, dr. Györtfy  Gyula eddigi 
képviselői, Baktsi Gáspár közjegyző pedig a csík-
szeredai választó-kerület részére dr. Egyedi Artúr 
soproumegyei nagybirtokost hozta ajánlatba. Az ek-
ként megejtett jelölések egyhangú lelkesedéssel 
fogadtattak  s csakis Dániel József  szentdomokosi 
jegyző tett arra anuys megjegyzést, hogy kerüle-
tükre nézve a jelölés1 csak akkor fog  teljes meg-
nyugvást szerezni, ha a jelölt maga fogja  kijelen-
teni, hogy feltétlenül  a szabadelvüpárt, programm-
ját fogja  követni s a kerületet ez alapon képvi-
selni, mire nézvj felszólaló  megnyugtattatctt. 

Ezzel az értekezlet berekesztetett s a meg-
jelent nagyszámú közönség lelkes hangulatban osz-
lott szét azon biztos reményben, hogy várnegyén-
ket négy szabadelvű képviselővel fog  sikerülni az 
uj országgyűlésen képviseltetni, kik a vármegye 
érdekeit mindenben előmozdíthatják. 

A központi gyűlés megtartása ulán a karcz-
falvi  kerület részéről jelenvolt választók mintegy 
60-an, a kerület pártelnökének, Fejér Sándor fő-
szolgabírónak vezetése alatt a Romfeld-sörcsarnok 

A „CSÍKI LAPOK" TARCZĂJA. 
A czigányfenyő  eredete. 

Abban az időben, mikor az idő kezdődött, 
tehát mikor az atya Úristen a világot teremtette, 
s vizet és földet  kiválasztván a khaoszból, a 
földre  füvet,  fát  plántált, bölcs belátása szerint ngy 
intézkedett, hogy Bögöz község határában fenyőfa 
ne teremjék. A jó bögöziek ez intézkedésnek a 
bibliai ötezer egy néhány esztendőn keresztül min -
dig nagy hiányát érezték — ügyannyira, hogy a 
folyó  század közfpe  táján ez érzet náluk elkese-
redéssé fajult. 

Oda fajult,  hogy Dari Ignácz, a nagybiró, a 
községházához egybegyűlt bögöziek előtt felemel-
kedvén ülőhelyéből, hová őt a közbizalom, s fele-
sége ügyessége «.helyezett, ezekre fakadt: 

— Tisztelt község I virilisek, egész- és fél 
képviselők 1 Baj van, nagy baj I s ez a baj („haj 1 
haji") régi baji Azon kezdem, hogy esetet mon-
dok el: 

— A minap (mert nem volt régen), egy 
szint akarék építtetni, hova a szekeret betaszítsam, 
ekét, boronát, tézsollát és egyet-mást behányjak, 
bogy az eső ne verje, nap ne sflise.  Cserefából, 
Mkkftból  furcsa  az épület, s nem idomos. No hát 
akkor, (hlsse' mind ngy teszünk l) szólék két arra-
járó calkl atyafiaak:  „U PéWr hozz ennyi bonc 

nát, te Pál hozz ennyi deszkát." Hát Uramfia! 
milyen árt kérnek! Azt mondja, nem ad egy bo 
rónát 3 húszas alól; a másik: „a Poncziusnak 
sem hozok deszkát 5 susták alól. Visszük Seges-
várra, ott megfizetik  jól." 

— Csúfság  I — zúgta a gyűlés, — a mi 
sok, a sok I 

— Sok I — fejezte  be a biró — erről tenni 
kell, mert tenni muszáj I Kapálhatjuk ini a kuko-
ricza tövit, nevelhetjük a finom,  ponik almát, s 
adhatjuk drága, jó pénzért, de azért soha, mig az 
árnyékvilág, meg nem tudunk cseperedni, ázon 
folyvást  megy a pénz a zsibrák csíkiak zsebébe 
fáért,  deszkáért. 

De mit tegyünk I? 
— Verjük meg a csíkiakat I 
— Ne adjunk nekik kukoriczát, hogy pusz-

tuljanak ell 
— Ne eresszük el őket az uton Seges-

vár felé  1 
— Az rossz I vágta el a biró a községbéli-

eknek rosszul fontolt  beszédét. Az erőszak, erő-
szakot szül, s nem tudható, hogy ki vallja kárát 
Annyi azonban bizonyos, hogy ide tanács kell, 
bölcs tanács I 

Bölcs tanácsot adni magát hivatva senki nem 
érezvén, csend lett 

A biró folytatta  i 
— Azt vélem, hogy a bölcs tanács én nálam 

készen vagyon. Azon kezdem, hogy esetet mondok 
el, mert eset az vagyon elég. 

Báró Devecseri őnagysága odakint a magyar 
földön  a 30-as években cserefát  ültetett, s most, 
a mit külső országokban elverjen, abból péazezik; 
a Gyalu községbéli oláhok oly koldusok voltak, 
mint a templom egere, s a mióta a határ nagy 
részét beültették fenyőfával,  annyira elboldogodtak, 
annyira fenhéjázók  lettek, hogy szomszédországbéli 
kolomposokkal szövetkezve, megakarják venni 
egész Erdélyországot, még Bőgözt is; — pénzzel 
is, fegyverrel  is. Arról nem szólék, hogy lesz-e 
módjnk benne. 

— S háti? mire való nálunk a Nagy-Ba-
lánka pusztája? Legelőnek nem alkalmatos, mert 
tiszta kőszikla, bányának volna jó, de se arany, 
Be ezüst benne, ennélfogva  arra van teremtve, 
hogy fenyőfát,  teremjen. Termik is, csak ültetni 
kell. Mi ugyan nem élvezzük használ, de minden 
legkisebb nyomunk megemlegeti a nemes elődöket, 
kik tövét kapáltuk. 

Tisztelt község 1 ültessünk fát  1 
A tetszésrívalgást, mely a bölcs biró be-

szédét követte, leirni nem lehet még a paradicsom 
madár tollávál sem. 

A bizottság szervezkedett. Az inditványt a 
gyűlés magáévá tette, az erdő már nőtt a jegyző-
könyvben, mely berekesztve, aláíratott. 

K, m. L 
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nagytermébe gyülekeztek össze, s meghívták oda 
kerületüknek jelöltjét: dr. Bocskor Béla tiszti 
ügyészt, kinek megjelenése ntán Dániel József 
csikszentdomokoBi jegyző felkélte  a jelöltet, hogy 
politikai álláspontját röviden jelezze az egybe-
gyűltek előtt már csak azért is, hogy mihelyt ke-
rületükbe hazautaztak, azonnal módjukban legyen 
elvtársaikat tájékoztatni. — £ felhívásnak  dr. 
Bocskor Béla készséggel tett eleget, s kijelentve 
azt, hogy részletes programmbeszédét az erre il-
letékes helyen, a választó-kerület községeiben majd 
elmondania amngy is készséggel teljesítendő köte-
lességét képezvén, csak röviden jelzi álláspontját, 
de már most megmondja, hogy a szabadelvü-párt 
hívének vallja magát. — Jelezte röviden ez állás-
pontjának főbb  indokait, a részletes indokolás meg-
tételét programmbeszédének részére tartván fenn. 
A lelkes szavakban elmondott rövid, ismertető be-
szédet a választók többször zajos éljenzéssel sza-
kították félbe,  s midőn a jelölt a magyar haza él-
tetésével szavait befejezte,  általános vok a meg-
elégedés minden egyes választónál. — Ezután a 
jelenvoltak a jelölttel egyetértőleg megállapodtak 
abban, hogy Csik-Karczfalván  f.  hó 14-én, 
szerdán  d.  u. Ü  órakor, n kerület  gvergjói 
községeiben  pedig  f.  hó ltí-án,  pénteken  fog 
dr. Bocskor Béla által programmbeszédje elmondatni. 

Képviselő-jelölés Gyergyöban. 
Ugrón Gábor, Olay Sziláid és Városi Gyula 

kíséretében a karczfalvi  kerületből f.  hó 8-án d. 
u. 3 órakor Gyergyó Szentmiklósra ér kezett, hol a 
Laurenczy-féle  veudéglő helyiségében ellenzéki kép-
viselőjelölés végeit pártéi tekezleiet tartott Szár-
hegyről, Ditróból s helyből mintegy 200 resztvevő 
jelent meg, de ezeknek is fele  Lázár Menyhért-
párti volt. 

Ez a párt ugyanis jobbára volt ellenzéki fér-
fiakból  egy tekintélyes deputácziót küldött ki azon 
igaz és őszinte czélból, hogy a pártvezért a mos-
tani helyzet felől  felvilágosítván,  a kerület béké-
jének megóvása érdekében öt visszalépésre birja. 
Ezt a küldöttséget pedig taktikából s a nagyobb 
hatásra számítva a pártértekezlet szine előtt fo-
gadta. A küldöttség szónoka főtiszt.  Szentpéteri 
János őszinte és szép beszédben adta meg a jó-
akaratú felvilágosíts  f.  l- 'ery a kerület önzetlen s 
befolyásos  elemei, ide ve ve az ellenzéki érzelmüe-
ket is, Lázár Menyhért zászlója kőiül csoporto-
sulnak. Ugrón Gábor akcziója tehát siker oélküli 
lenne s csakis a béke megzavarására és arra szol-
gálna, hogy a pénz és ital leső elemeket, felszínre 
csalogatná; mert ez idő. szerint ő minden tehet-
sége és erőmegfeszitése  mellett sem tudna innen 
képviselőt nyerni. 

Azonban Ugrón Gábor most sem Imlta ön-
magát legyőzni, a békesség nem az ő eleme s igy 
a küldöttség lojálisnak épen nem mondható meg-
leczkézletés után félre  vonult skéi.ytelen kelletlen 
a hallgatóságot szaporította. — E/.után Ugrón 
Gábor kifejtette  politikai elveit az ö elvitázhat-
lan szónoki tehetségével és temperamentumával 
s a végében jelöltül egy tisztességes öreg bácsi-
kát : Olay Szilárdot ajánlotta, ki nyomban el is 
mondotta politikai hitvallását. Beszélt még a veink 
jött Városi Gyula, a karcztalvi kerület ellenzéki 
jelöltje, kinek nagyon jó szónoki orgánuma van' 
s nekünk azt a felfedezést  adta tudtunkra, hogy 
Árpad fejedelem,  s Mát yás, az igazságos Ugrón-
pártiak voltak. (Derültség, melyet maga Ugrón 
kezdett meg) Szilárd bácsi már meg is kezdte a 
kö/.ségek bfjáiását  és a programmbeszédét. Szom-

baton Gyergyó-Szentmiklóson beszélt egy kis cso-
portnak, melyben neki alig 10—15 szavazója volt. 
Vasárnap Alfaluban,  Szárhegyen és Remetén, 
hétfőn  Ditróban tartott programmbeszédeket. £ 
községekben egy-egy helyen volt egy kis parádés 
fogadtatás,  de a községekből való távozását nem 
követi lelkesedés; mert nem cseng a pénz, nem 
pezseg az italos, s nem szól a muzsika. A jelölt 
ugyanis nem korrumpálni jött, s kereken ki-
mondta, hogy vesztegetni nem fog,  a miért az 
ellenpártiak rokonszenvét és lojalitását érdemelte 
ki. Meg is van elölte a szabad tér, terjesztheti 
elveit, kifejtheti  programmját, mondhat beszédet a 
mennyit akar, de útjában lelkesedés helyett inkább 
lemondás, kishitűség kisérik. Ugrón Gábort már 
másnap, 9-én, dolgai máshová szólították. Olay 
Szilárd pedig kedden távozott el a kerületből, s 
mint mondá, csakis 2—3 nappal a választás előtt 
fog  visszatérni. Időtöltései közben azt vettük 
észre, hogy jobban érzi magát a kormánypártiak 
között, mert ezek nem erszényéhez, hanem jóizü-
ségéhez vonzódnak. Ily körülmények között békés 
és csendes választásra van kilátásunk, a melyre 
az önzetlenek rég áhítoznak. 

Molnár József  beszámolója. 
A csíkszeredai választó-kerület országgyűlési 

képviselője M o l n á r J ó z s e f  vasárnap, október 
11-én délután mondta el beszámolóját, mely alka-
lommal a választó-kerület községeinek küldöttjei 
egészen megtöltötték a „Csillagu-vendéglő nagy 
termét. Midőn a volt képviselő a választók között 
inegjeleut, ezek a legnagyobb örömmel és lelke-
sedéssel fogadták,  s tekintve a közhangulatot, 
nem is várhatni azt, hogy volt választói elhagynák 
őt. A volt képviselő beszédét a magyar alkot-
mány jellegének ismertetésével kezdte, s ebből 
kifolyólag  a választás jelentőséget emelte ki. El-
mondta, hogy a választókerület székelysége 1892-
ben mivel bizta meg, s fejtegetvén  országgyűlési 
működését, kimutatta, hogy mindenütt, a hol a 
szegény nép megtevheltetését javasolta a kor-
mány, az ellen erélyesen felszólalt  és egyáltalában 
a nép érdekeinek védelmezője volt minden alka-
lommal. Előadta ezután, hogy az egyes adónemek 
ellen miként küzdött, s különösen a megyében ez-
előtt két évvel felemelt  házadó leszállítása ügyé-
ben minő lépéseket lett, mig végre is annak az 
országgyűlésen való tárgyalása után sikerült ered-
ményt elérni, mely egymagában Csíkban is 25,000 
fi  t adóleirást vont maga után. Érintette ezután, 
hogy a kormány politikája miért káros és hogy 
miért követ ő ellenzéki politikát, s kijelentette 
nafry  éljenzés közölt, hogy ő ezután is az marad, 
a mi eddig volt, függetlenségi  és 48-as párti. A 
választók általános megelégedéssel fogadták  e ki-
jeit ntést, de mégis a legnagyobb lelkesülést be-
szédének azon része tette, melyben kifejtette, 
liof-y  minden téren odaműködött, hogy Csikvár-
me ryét a csíkiak számára mentse meg, hogy az 
idegen elemek betolakodását megakadályozza, egy 
szóval, hogy a csíki (öld lelett csakis a csiki szé-
kelyek rendelkezzenek. 

A beszéd végeztével P á l G á b o r tanár ur 
a választók nevében megköszönte a képviselő mű. 

ködését, melyre a megye büszke lehet, s kifejtvén, 
hogy Molnár József  képviselőben meg lévén min-
den tulajdonság, hogy e kerület büszke lehessen 
képviselői szerepére, felkérte  njból is őt a jelöltség 
elfogadására. 

Molnár József  megköszönte a bizalmat s kö-
telességének tartja a megindult rossz irányú áram-
latok ellen küzdeni és fejtegetni  kezdette a jövő 
országgyűlés feladatait,  melynél, ha megválasztják, 
az önálló bank, az önálló vámterület érdekében 
veszi fel  a harezot és különösen lelkének egész 
hevével küzdeni fog  a kvóta felemelése  ellen, 
melyet a kormány tervez, hogy a bécsi osztrákok 
követelését kielégítse a mi évenként legalább ia 
5 millió forint  qjabb terhet jelent, mely később 
10—16 millió forintra  is fog  emelkedni. 

Mintán még C s e d ö I s t v á n polgármester 
egy szép beszédben méltatta Molnár József  elv-
hüségét és az ő ujabb jelöltetésének nagy jelentd-
ségét, a nagy számmal összegyűlt választók Mol-
nár József  képviselő-jelölt éltetése között a leg-
nagyobb rendben szétoszlott. 

As elsff  vasúti gőzmozdony bevo-
nulása G«ik>8zeredfiba. 

A minek megvalósítása felett  vármegyénk kö-
zönsége egy évtized óta töprengett, s u miért a 
legmesszebb menő áldozatokat is kész volt meg-
hozni, a kereskedelmi kormány és az országgyűlés 
jóakaratú gondoskodása folytán  végre-valahára testet 
öltött. 

Alig mult egy éve, hogy a székely vasutak 
kiépítésének kérdése annyira előtérbe tolult, hogy 
a magas kormány által gyorsun elkészíttetett tervek 
alapján a Sepsiszentgyörgy—csíkszeredai vonalnak 
vállalat utjáni kiépítését a Linczer és Braun-czég 
átvette és megkezdette, s ma már ezen vonalrészen 
az építésnek minél gyorsabban való befejezhetésero 
a teherszállítmány eszközölhetővé vált, nemcsak, 
hanem vállalkozóknak legfóbb  törekvését képezi u 
vonalat még ez év folytán  és legkésőbb deczember 
hó első napjáig a forgalomnak  is átadni. 

Folyó hó 7-én lett letéve Csik-Szereda és 
Zsögöd között az utolsó sínpár, mclylyel vármegyénk 
nemcsak az ország legtávolabbi részeivel, hanem a 
külfölddel  ÍB nyugat felé  kapcsolatba hozatott B ez-
zel gazdasági- és ipari viszonyaink fellendítésére  a 
hajnal pirkadó fénye  felettünk  is derengeni kezdett. 

Meg is ragadták vállalkozók rögtön az alkal-
mat arra, hogy a vármegyénk lakosságának nagyobb-
része által csuk hiréból ismert és soha sem látott 
vnsparipát a csíkszeredai állomásra, mint a Sepsi-
szentgyörgy—csíkszeredai vonalszakasz végpontjára 
bevezessék, s erre határnapul 8-ánnk délelőtti 10—11 
óráját tűzték ki. 

A hír azonnal szétfutván,  csütörtökön d. e. 
10 órakor ugy Csik-Szercdából, mint a közel vi-
dékről a lakosság apraja-nagyja sietett a vasút-
állomásra, megbámulni az elsó vonatot. Rüvid idő 
alatt több száz fóré  menő díszes közönség lepte el 

Azután napirendre tértek, a mennyiben in-
dítvány folytán  egyhangúlag beballagtak az özv. 
Viricsné bor-kimérésébe és olt ittak. Ittak bort, 
pálinkát, részint mértékkel, részint a nélkül. 

Ámde azért reggel jókor, mikor a harmadik 
kakaskukorékolás után a tyuksereg reggeli tollá-
szodását végezé, a küldöttség már talpon, bocs-
korban, részint csizmában volt. A felkelő  nap 
már a nagyerdő lejtőjén találta őket, aznap az 
első asztal-áldást Csik-Szeredában mondották és 
délelőtt fél  12 órakor már jelentették a csikma-
darasi bírónál, hogy mi járatban vannak. 

Az illemtndó bíró azonnal összehivatta a 
községi tanácsot, hol Nagy Jánoi, a küldöttség 
feje,  katonaságot és az összes községi hivatalokat 
keresztülviselt ember, igy kezde beszélni: 

— Tisztelt képviselőtestület! Nemes községi 
Az Atyaúristen, ki mindez világot teremtette, ugy 
intézkedvén, hogy Bögöz község határában fenyőfa 
ne teremjék, nemes Madaras községében pedig 
nagyon sok teremjék, — küldetve a szükségtől és 
községünk tanácsától, azért jövénk kigyelmedekhez 
madarasi atyafiak,  hogy minékünk egy neh&ny 
zsák fenyő-almát  adni — ne terheltessenek. — 
Mert hát: ») 

Megjegyzendő, hogy Nagy János aram min-

. *) Bígüzi Nagy Jinoa Dram I pir perczig iztos ta-núé t kéri a 

de i szónoki hire daczára is csak egyetlen szónoki 
figurát  használt. Ugyanis, minden kettős pontnál 
szinte fárasztó,  nagy pauzát tartott, s gyantázási 
szempontból ez idő alatt folyton  a zsebbelijével bí-
belődött. Ugy most is. 

A pauza alatt csend volt, mély, síri csend 
(mert az ész ken keinek forgása  nem hallható). 
Az ész működött, a madarasiak azon törték a 
fejűket,  hogy miféle  Isten teremtése lehet az a 
fenyő-alma  ? 

— Ahán 1 — rikkant egyik a panza végé-
nél, — a fenyő-alma  a csalóka.*) 

— Mert hát a fenyő-alma  . . . 
Brrr! A bahotát, mely a szónoknak eddig 

is kerekded beszédét félbeszakította,  leírni ismét 
nem lehet. Sőt természetben előadni sem tanáceos, 
kivált gyönge fülezelü  emberek előtt. 

A szónok kétszer-háromszor ismételte a szót-, 
de hangja elcsenevészedett az orgiális hahota mel-
lett, mint a pásztorsip a bárányok bégetése 
között. 

A bögözi küldöttség azt volt kénytelen kon-
statálni, hogy a hahota őket illeti és hogy a 
gyűlés a kaczagástól határozatképtelenné lett. — 
Lesütött fővel  kullogtak le Mádéfalva  felé. 

\ képviselőtestület kaczagott tovább, az asz-

*) T«nék folytatói  Kaij 3. oraal 

szonyok megtudták a dolgot és kaczagtak; sőt a 
gyerekek is jóizűen kaczagták, hogy a „külföl-
diek" a csalókát fenyő-almának  uevezik. Furcsa is! 

A bögöziek Mádéfalván  is eredmény nélkül 
járták. A biró határozatképessé egészítvén ki ön-
magát, a kérés teljesítését kereken megtagadta. 

— Nem vagyok bolond — úgymond — 
hogy a községet legjobb keresetélől megfosszam. 
A jó Isten bölcsen intézkedett. Nem engedem, 
hogy fenyőmagot  szedjenek. S pász 1 

A küldöttség megelégedvén a kettős kn-
darczczal, hazatért. 

A dolog Nagy János áramot bosszantotta 
legjobban, mert nem mondhatta el szépen kifun-
dált beszédét. Pedig de szép voltl különösen a 
vége, hogy 

— „Nemes községi Azért mondám ezt ma-
gyarul, ne bánjál velünk czudarnl 1" 

* 

— Nem, s nem ? I mondotta megáltalkodottan 
az elvhü biró. — Ha nem adnak szép szerén, 
majd adnak csnf  szerén! 

Dani Ignácz nagybirónak eszme villant át 
agyán, s eszméjének vezérfonalát  Dancsúj Miklós 
képezte. 

(Vége kflv.) 
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a tágas vasúti állomást, hol megjelentek a vármegye 
f<5-  és alispánjai, a hatósági tisztviselők és mindbét 
vasúti vonalszakasz építési vállalatának alkalma-
zottjai, továbbá Gyórffy  Gyula volt képviseld, vala-
mint többen a felcBik-kerületi  papság közül, élükön 
Murányi Kálmán föesperes  úrral. 

A kíváncsi közönség türelmetlenül várta a 
mozdony megérkezését, s minden, Zsögöd felett 
.szállongott porfelleg  növelte az érdeklődést, merről 
:i vonat érkezendő volt; azonban megtörtént, hogy 
a vonat útjában nem remélt . k ö z l e k e d é s i 
a k a d á l y o k " merülvén fel,  a programm ku-
darczot vallott, s csak délután fél  két órakor 
érkezhetett be a nemzeti zászlókkal és ko-
szorúkkal feldíszített  lokomotív, mintegy 10, kavics-
szállitó kocsival az állomásra, mikor már a váró-
közönség jó nagyrésze a gyomrok türelmetlensége 
miatt ebédre távozott volt el. 

A vonattul megérkezett néhány vállalati- és 
államvaButi mérnököt, valamint Braun Gyula fő-
vállalkozót a késői érkezés miatt harmadára le-
olvadt közönség viharos éljenzéssel fogadta  a Rá-
kóczy-induló hangjai mellett, s midőn a vouatról az 
érkezők leszállottak, Csedő István, a város polgár-
mestere lépett elő, a szép beszédben fejezte  ki üd-
vözletét Csik-Szereda város és a megye közönsége 
nevében a kereskedelmi kormány, annak közegei 
és a vállalkozókkal szemben. Az üdvözlő beszédre 
röviden gróf  Lázár Vincze, az államvasutak egyik 
s/.ukközege válaszolt, megköszönvén a szíves fogad-
tatást, minek megtörténte után a polgármester az 
érkezetteket egy, a Uutter-féle  vendéglőben ren-
dezett közebédre hivta meg, melyen mintegy 45-ön 
vettek részt. 

Az ebéd a legvidámabb hangulatban folyt  le. 
A harmadik fogásnál  Mikó Bálint főispán  ur állott 
föl,  poharat emelvén a kereskedelmi kormányra, a 
székelyföld  érdekében kifejtett  gondoskodásért, mit 
ii közönség lelkes éljenzéssel honorált, s Mihály 
l'Vrc'iicz főjegyző  inditváuyára táviratilag fejezte  ki 
üdvözletét Dániel Ernő kereskedelmi miniszternek. 

A sürgöny következőkép szólott: 
Dániel Krnő kereskedelmi miniszter óméit. Budapest. 

„A székely vasutak Sepsiszentgyörgy—csík-
szeredai vonalának első mozdonya ma érkezvén 
bc az itteni állomásra, az ezen alkalomból áldo-
másra összegyűlt vármegyei érdekeltség meleg 
tiszteieltel tolmácsolja nagyméltóságodnak köszö-
netét és határtalan lelkesedéssel kiván nagymél-
túságodnak áldást, dus működést és hosszú 
életet." 

Ekkor megkezdődött a toasztok árja. Csedő Ist-
ván polgármester az építés vezetésével megbízott mér-
nököket, üyőrffy  Gyula a vállalkozókat, s ezeknek 
egyik, jelenlévő tagját, Braun Gyula urat; ez utóbbi 
a vármegye fő-  és alispánjuit, Mikó Bálint főispán 
a esikszereda—gyimesí vonalszakasz műszaki veze-
tőjét, Rudolf  Mórt, dr. Filep Sándor az alispánt, a 
polgármestert és Győrffy  országgyűlési képviselőt, 
Mikó Bálint főispán  gróf  Lázár Vincze mérnököt, 
mint a gyergyúi Lázár-család egyik tagját, stb. stb. 
köszöntötték föl,  s a társaság egy része csaknem 
az éjféli  órákig maradt egyiitt, örvendezve a reánk 
nézve fontos,  eseményszámba menő aktus felett. 

L E T E L E Z É N . 
Lelkész-beiktatás. 

Gyergyó-Remete, okt. 0. 
Folyó hó 7-én Gyergyó-Remetén a maga ne-

mében ritka és örökké emlékezetes esemény folyt 
le. fi  napon jött el ugyanis főt.  Kiss Dénes uj plé-
bánosunk, hogy állását elfoglalja. 

Az uj lelkipásztor évekkel ezelőtt bizonyos 
ideig Gyergyó-Ditróban volt segédlelkészi minőségben, 
B ennélfogva  nálunk és a vidéken is nem egészen 
uj, de sőt minden oldalról előnyösen ismert ember 
volt. E körülmény nagy befolyással  vala a fogad-
tatása körüli páratlan lelkesedésre. 

A nevezetes napon reggel 7—8 óra között 
gyülekeztek a kocsik, számszerint mintegy tizen-
kettő ; köztük két impozáns négyesfogatu.  Pontban 
nyolez órakor megindult a menet a Topliczáról 
közeledő uj plébános elé, kit, a bennünket már 
megelőzött ditróiak — régebbi hívei — bat kocsija 
kísért. A találkozás Hodoaon történt, a hol Puskás 
József  tekintélyes kereskedő, földbirtokos  és egy-
házmegyei derék fógondnok  as egyházközség ne-
vében lelkes ssavakkal - fldvfisttto  as érkeiőt. Mţ|d 

az uj pap válaszolt az üdvözlő beszédre, s miután 
néhány emberrş} kezetfogva,  megismerkedett: a 
menet megindult hazafelé. 

Mikor a kocsisor beért Gyergyó-Remetére, a 
községházánál és a plébánia lak közelében fölállított 
ágyuk megszólaltak. Nemsokára a díszes menet a 
község egyik alkalmas pontján ékeskedő díszkapuhoz 
ért, hol dr. Tiltscher Jenő községi orvos ur leudü-
letes beszéddel fogadta  a politikai község nevében 
az ünnepeltet. Innen aztán gyakori éljenzések és 
ágyudörgések között egyenesen a plébániába vo-
nultak, hol főt.  Betegh Imre nyug. föesperes  ur 
szép beszéd kíséretében adta át utódjának a plé-
bániát. Ezalatt megérkezett főt.  Ferenczi Károly ker. 
esperes ur és Nagy Tamás járási főszolgabíró  ur; 
előbbi a kerületi papság, utóbbi a közig, járás ne-
vében üdvözölte az uj lelkipásztort. Végül Puskás 
József  főgondnok  ur bemutatta az uj papnak az 
egyházi- és polgári hivatalos testületeket és úgy-
szintén a tanítói kart is. 

Midőn a formaszerü  fogadtatás  programmja le-
járt, Demeter Imre kántor és nyug. tauitó ur há-
zához vonultunk, hol az uj pap tiszteletére 'A terí-
tékű bankettet rendezett Remete község értel-
misége. 

A fölötte  kedélyes ebéd alkalmával igen sok, 
szebbnél-szebb pohárköszöntőkben gyönyörködtünk, 
s a lelkesedés és a zene iugerló, csábos hangjai 
csakhamar megtették valódi hatásukat, mert a dí-
szes társaságból többen legott tánezra perdültek. 

Ebből láthatjuk, hogy Gyergyó-Remete köz-
sége uj púpjával szemben megtette kötelességét 
ugy, hogy abban kívánni való nem maradt fenn 
még egy hajszálnyi is. 

Nem lcunénk méltányosak, ha e valóbau im 
pozÚQs fogadtatás  eszközléseért őszinte elismeré-
sünket inegvonnáuk Puskás József  derék fógondnok 
úrtól, kit e tényből oroszlánrész illet. De a többiek 
is valamennyien dicséretet érdemelnek, mert ne 
ineseu fölfogták  u kezdeményezés lényegét és kész 
séggel tettek, fáradtak  és áldoztak a siker érde-
kében. 

Adja Isten, hogy e szeretett, uj lelkipásztorunk 
iránt tamisitott lelkesedés ne legyen szalmaláng, 
hanem hogy övezze körül ót ezután is örökké ! 

Éljen sokáig szerető hívei között I 
? 

K Ü L Ö N F É I i É K . 

— Adakozás a madéfalvi  emlékalap 
javára. A nevezett c/.élra Gyöngyös város pol 
gármestere 2 fit  30 kr, Iíancz Lőriniz csíkszere-
dai lakos 1 fit,  Brassóvármegye alispánja 60 kr, 
Bárlta szab. kir. város tanácsa által Csiky József 
eperjesi p. ü. biztos 1 fi  t, Deés város pénztára 
5 fit,  Deés város polgármestere az 1032. száma 
gyüjtfl-iven  5 fit  85 kr, Marostordavái megye al-
ispánjától 2 fit  10 kr, Török István kunhalasi 
kir. közjegyző 2 fi  t, Szolnokdohofcamegye  pénztára 
2 írt 35 kr. Szolgabírói hivatal Algyógyon 2 fit, 
Hosszuaszói főszolgabírótól  1 fit  15 kr, Békés-
vármegye pénztári tisztsége Gyulán 36 fit  77 kr, 
Gróf  Andrássy Aladár Budapest 5 frt. 
Jel.n számnnkban ki van mutatva 67 frt  12 kr. 
Az eddigi gyűjtés 3271 frt  87 kr. 

Főösszeg: 3338 frt  99 kr. 
Azaz: Háromezerháromszázharmincznyolcz frt  99 kr. 

Fogadják a nemesszivfl  adakozók a szent 
ügy nevében leghálásabb köszönetünket. 

— Esküvő. Csikvárdotfalvi  KöHő István kir. 
adótiszt folyó  hó 10-én tartotta esküvőjét Csík-
szeredában Nagy Imre felső  népiskolai tanár ked-
ves leányával I l o n á v a l . A diszes esküvő 
Dtán, mely egyházilag is megáldatott az örömapa 
házánál fényes  ebéd volt, minek megtörténtével az 
uj pár nászútra indult Budapest felé.  — Ugyanaz 
nap tartotta háromszékmegyei pávai Csekme Ká-
roly csendőr-őrmester egybekelését csíkszeredai 
Nagy István vendéglős leányával, Bertával, kiknek 
menyegzSjén a násznagyi tisztet Demény Béla sze-
redai csendőrszázados, szárnyparancsnok teljesí-
tette. Zavartalan boldogságot kívánunk a házas-
pároknak ! 

— Az országgyűlést feloszlató  királyi 
leirat folyó  hó 15-én délelőtt 9 órára a rendes 
gyűlés megnyitása előtt összehívott törvényható-
sági bizottsági közgyűlésben fog  kihirdettetni, mire 
a mefhlrók  mát uét ia küldsttek. A királyi lslrat 

november 23-ra hívja egybe az uj képviselőket az 
uj országgyűlés megnyitására. 

— A helybeli m. kir. posta- és táv-
írda hivatalnak olyan házastelekre van szük-
sége, melyen egy nagyobb 10 — 12 méter  hosszú, 
6 — 7 méter széles szoba hivatalhelyiségQI, 1 nagy 
6 — 7 méter hossza, 5—6 inéter széles szoba főnöki 
irodául, 1 ugyanakkora szoba raktárhelyiségül, 
végül elegendően tágas 4 szoba, konyha a mellék-
helyiségekkel együtt főnöki  lakásul szolgálhassanak. 
Elegendő nagy udvar a postakocsik (el- és lera-
kodására, megfoidulhatására  szintéu szükséges. 
A tekintetes posta- és távírda-ígazgatóságnak Ko-
lozsvárit f.  Iió 5-én 19,118. sz. a. kelt rendelete 
folytán  tisztelettel felhívatnak  azon háztulajdonosok, 
kiknek alkalmas házuk van, vagy a meglevőt át-
alakítani, esrtleg ujat építeni hajlandók, hogy 
ajánlataikat a helyiségek rajzaival és az évi bér-
összeg megnevezésével alólirt hivatalhoz folyó  hú 
25-éig beadni szíveskedjenek. Csik-Szereda, 189G. 
október 9 S z é k e l y I s t v á n , posta-felügyelő, 
hivatal főnök. 

— Magyarország a millennium ide-
jében. Ezen czimet viseli a Laureneíc Gyula igaz-
gató kiadásában megjelenő, B &Z Ezeréves Magyar-
ország és a millenniumi kiállítás czimü diszmii II. 
kötetét képező illusztrált mii, melynek 3-ik fiizeto 
most hagyta el a sajtót. E füzetben  találjuk a ju-
uius 8-íkí díszmenet baudérísiáínak utolsó képsoro-
zatát, a pusztaszeri emlé\k." letételéuek ünnepségét, 
valaniiut a Budapesten megtartott ifjúsági  torna-
versenyt feltüntető,  kiválóan sikerült képeket, a 
mely ünnepségeken tudvalevőleg Ö Felsége a király 
is résztvett. A hazai fürdők  küzül a remek fekvésű 
Trencsén-Teplitz- és Borszék-fürdók  találtak felvé-
telre. E páratlan kiállítású és négy nyelven meg-
jelenő diszim'inek legjobb ajánló-levele az az óriási 
érdeklődés, a melybeu a nagyközönség a mii első 
kötetét részi-sítette, s a mel.v siker indította a niu 
igazgatóságát ezen 11-ik köt. kiadására. A II. kötet 
lí füzetből  fog  állani. Minden egyes fiizet  ára -10 kr. 
Kapható minden budapesti- és vidéki könyvkeres-
kedésben ; megrendelhető a kiadóhivatalban Buda-
pesten, Teréz-kürut 38. Iiáz.sz., félemelet  (Kwiosy 
Vilmos és Fia müintézetében). 

— Tüz. Gyergyó-Szentmiklóson Köllő J. al-
járásbirónál a kocsis gondatlanságából az istállóban 
meggyuladt a kocsis ágya; rá 2 óra múlva pedig 
a padláson a széna és másnap az ólon gyuladl ki 
a liiz. Mind a háromszor sikerült a veszedelmet 
elhárítani. Noha a kocsis tagadta, hogy ő okozta 
a tüzet, de a csendőrség mégis letarlóz talla ; mert 
az, a gyani, hogy magától az első gyulás gyanú-
ját is el akarván hárítani, a 2 ik és a 3-ik gyulás 
által azt akarta volna elhitetni, hogy szándékos 
gyújtogató lappang a ház körül. 

— A drótféreg  pusztítása. A természeti 
csapásokból az idén nagyon is kijutott Gyergyó-
n.ik. Aratás előtt a ]ég tette tönkre a mezei ter-
mést, most pedig az őszi vetéseket a drótféreg 
pusztítja, még pedig oly ijesztő mérvben, hogy a 
gazdák kénytelenek lesznek nagyobbrészt újra 
vetni. K kártékony féreg  minden község határában 
fellépett,  s egész tábla vetéseket rág le. A drót-
féreg  az ismeretes pattanó bogár álezája, 17—18 
mm. hosszú, vékony, sárgás bőre sima, fényes  és 
keméuy, szemei nincsenek. Az álezák fejlődésük 
4 — 6-ik évében bábozzák be magukat, mi végből 
mélyen a földbe  húzódnak, s földszemecskékböl 
egy kis gul)ót fonnak,  melyben utolsó vedlésüket, 
végezve, báb állapotba térnek. Pusztításuk végett 
czélszerü a talajt jól meghengerelni, esetleg fel-
szántani, az eke által kihányt álezákat össze-
gyűjteni és az illető területen kapás növényt ter-
melni ; a czíczkányokat s vakondokat, mint a drót-
féreg  pusztítóit, kímélni. 

— Szerkesztői üzenet. Gy. Györgynek 
Csik-Pálfalván.  Lapunk mult számában „Orv-
támadás" czim alatt megjelent közleményünkre be-
küldött nyilatkozatát az abban foglalt  piszkoló-
dások miatt nem közölhettük, s midőn elhisszük 
önnek abbéli kijelentését, hogy a megtörtént tá-
madásnak részese nem volt, — mit közleményünk 
is positive nein állított, — egyúttal megnyugtat-
hatjuk arról is, hogy neheztelt hiiünket nem az 
ön által gyanúsított sértett féltől  vettfik,  hanem 
olyan egyénektől, kik önnek az állítólag elkövetett 
sértésért a csendőrség általi feleletre  vonását sze-
mélyesen látták. 
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— The Gresham életbiztositó-társaság 
Londonban. E társulat 47. évi jelentése, mely 
as 1806. évi deczember 31-én befejojezett  fislet-
évrfll  asól és a részvényesek 1690. évi julius 1-én 
tartott rendes közgyűlése elé terjesztett, rendelke-
zésünkre állván, a kővetkező főpontjait  közöljük: 
Az 1805-ik évben 8761 kötvény 82.267,300 korona 
tökeösszegről lett kiállítva. A díjbevételek, levonva 
a viaszbiztositásért fizetett  összeget 21.556,656 ko-
rona és 77 fillérre  rúgtak, mely összegben a 
3.517,269 korona és 17 fillért  tevő első évi dijak 
bennfoglaltatnak.  A kamatszámla mérlege a lefolyt 
üzleti évben 5.538,218 korona és 43 fillért  tett ki, 
a a társaság jövedelmét a díjbevételekkel együtt 
27.094,875 borona és 20 fillérre  emolle. A társaság 
az elmúlt évben 100,327 korona és 55 fillért  utal-
ványozott oly követelések alapján, melyek életbiz-
tosítási kötvényekből eredtek. Lejárt kiházasitási- és 
vegyes biztosításokra 2.383,221 korona és 67 fil-
lért, visszvásárlásokra 1.209,712 korona és 50 fil-
lért fizetett  ki a társaság az elmúlt évben. A bizto-
sítási- és járadékalapok a lefolyt  üzleti évben 
8,692,230 korona és 3 fillérrel  gyarapodtak. Az ak-
tívák főösszege  1895. deczember 31-én 147.562,080 
korona és 41 fillérre  rúgtak. Tőkebefektetések: 
490,778 korona és 85 fillér  angol- és írországi ál-
lami papírokban, 630,212 korona és 40 fillér  indiaí-
és gyarmati kormányok értékeiben, 27.002,077 
korona és 81 fillér  idogeu államok értékpapírjaiban, 
5.651,001 korona és 56 fillér  vasúti részvények, 
elsőbbségek és garantáltak, 60.105,982 korona és 
71 fillér  vasúti- és egyéb kölcsönkötvényekben, 
18.364,021 korona és 4 fillér  a társaság ingatla-
naiban (ezek között vannak a társaság budapesti-
és bécsi házai) 6.556,711 korona és 77 fillér  jel-
zálogokban és 28.760,694 korona s 27 fillér  kü-
lönböző értékekben. 

FELELŐS SZERKESZTŐ: 
Dr. B O C S K O R B É L A . 

FŐMUNKATÁRS GYEBGYÓBAN: 
V É R T E S L A J O S . 

KIADÓ- is LAPTULAJDONO.S: 
GYÖRGYJAKAB MÁRTON. 

Bor-szüret. 
Az erdélyi róni katli. slsitus alsó-

ba jomi és radüóthi uradalmaiban az 
idei bortermés nagyobbrésze szüret alkal-
mával eladatik. 

Alsó-Bajomban (vasiit-állomás Medgyes) 
cirka 500—600 hltr. kiskükullőinenti. 

Radnótlion (vasúti állomás Radnótii) 
cirka 150—160 hltr. marosmenti ktllönféle 
fajta  (Rizling , som-, muskotály- ós vegyes) 
szőllőmust kerlll eladásra. 

A szőllőket jégverés nem érte. Venni 
szándékozók forduljanak  bővebb tájékozás-
én a vásár-feltételek  közlése végett a rad 
nótbi-uradalom intézőségéhez. 

Radnóth, 1896. október 4-én. 
Deák Ignácz, 

l - ' 1 urad. intéző. 

Sz. 3152—1896. 

Árverési hirdetmény. 
C e u c - M a d a r a s község közbirtokos-

ságának tulajdonát képező és Csik-Madaras Il-ik 
határrészben fekvő  „Aszó" és „Karmatura" nevű 
erdőrészekben a csíkszeredai m. kir. Erdőhivatal 
álul megejtett felvétel-  és becslés szerint a követ-
kező hangszer- és kereskedelmi czélokra alkalmas 
fatömeg  eladása szándékoltatik. 

1. „Aszóban" mintegy 450 kat. hold terü-
leten, becslés, törzsenkénti kiszámlálás és bemérés 
otján mellmagasságban a 40 cmt. átmérőjű és 
azonfelül  találtatott összesen 21 952 drb 90 827 
köbmétert tevő fenyőfa-törzs  47,300 forint  becs-
értékben. 

. H . , a - »Karmalurában" mintegy 1135 kat. hold 
területen becslés, törzsenkénti kiszámlálás és be-
mérés utján a 40 cmtr. és annál nagyobb mell 
H T ' f i i l f l 0

m é , r Ö V e l  b Í r Ó , ö r z s ^Ha to t t 64,208 drb 210,843 köbméter brnttó és 187 519 köb. 
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Mindkét erdő eladása zárt Írásbeli-, 11 egy-
n tal szóbeli árverés mellett fog  történni és pedig 
Csik-Hadaras község hivatalos háránál az 1896. 
M november 21-én délelőtt 9 órakor. 

A kikiáltási árai szolgáó elí bb kitűntetett 
becsértéknek 10 százaléka bánatpénzül leteendő, 
még pedig a zárt ajánlatot tevők által az á verés 
megkezdésére kitűzött határidő előtt a község 
elöljárósága, — a szóbelileg árverezni szándékozók 
által pedig az árverés megnyitása után a bizottság 
kezét ez. 

Részletes feltételek  megtekinthetők alattirt 
főszolgabírónál  és Csik-Madaras községházánál; 
az erdőkre vonatkozó bőveob felvilágosittaokat 
pedig a csíkszeredai m. kir. erdőhivatal adja meg. 

Végül megeiqlittetik, hogy ha .Aszó" nevű 
erdőrészre az árverés eredményre nem vezetne, 
ugy a jelzett napon és helyen a szabadkézbőli 
eladás is megkiséreltetik. 

Felcsiki szolgabiróság. 
Csik-Szeredán, 1896. október 3-án. 

Fejér Sándor, 
1 - 3 főszolgabíró. 

Sz. 9547—1800. 
II. al. 

Pályázati hirdetmény. 
Csikvármegyében a közponli segéd-le-

véltárnoki állás lemondása folytán  ürese-
désbe jővén, ezen állásra, nielylyel évi 560 
fit  rendes fizetés  és évi 80 frt  ideiglenes 
megyei ségélypénzből álló javadalmazás jár, 
ezennel pályázatot hirdetek. 

Felhívom az ezen állást elnyerni óhajtó 
és az 1883. évi I. t.-cz. 13. §. utolsó előtti 
bekezdésében előirt képesitési kellékekkel 
biró egyéneket, hogy az ide vonatkozó ok-
mányokkal, valamint erkölcsi magaviseletü-
ket és eddigi alkalmaztatásukat igazoló bizo-
nyítványokkal felszerelt  kérvényeiket hozzám 
folyó  évi október hó 25 ig annyival is 
inkább nyújtsák be, mert a későbben beér-
kező kérvények nem lesznek figyelembe  véve 

Csik-Szeredán, 1896, évi október 4-én* 
Becze Antal, 

alispán. 

Árverezni szándékozók tartoznak as ingatUnok 
becsárának 10°/o-át, vagyis 200 frtot  késspéiuben, 
vagy az 1881. LX. t.-ca. 42. §-ában jelzett trfo. 
lyammal számított és az 1(81. évi november hó 
1-én 3333. *•/.. a. kelt igazságügy miniszteri rendelőt 
8. g-ában kijelölt ővi-dékképei< értékpapírban a ki-
küldött kezéhez letenni, avaţry az 1881. évi LX. 
t.-cz. 170. g-s értelmében a bánatpénznek a bíró-
ságnál előleges elhelyezéséről kiállított szabályaierü 
elismervényt átszolgáltatni. 

Kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság. 
Üyergyó-Szent-Míklóson, 1896. szeptember bó 18-ik 
tiapjáu. 

P á l l , 
k>r. aljárásbiró. 

Szám 5332—1890. 
tlkkvi. 

Árverési hirdetményi kivonat. 
A gyergyószeutmiklósi kir. járásbíróság, mint 

telekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy gyergyó-
szentmiklósi özvegy Roth Mihályné és társai kéré-
seikre a végrehajtási árverés joghatályával biró ön-
kéntes birói árverést a csíkszeredai kir. törvényszék 
(a gyergyószeutmiklósi kir. jérásbiróság) területén 
lévő Gyergyó-Szent-Miklós községben fekvó  a gyer-
gyószentmiklósi 2380. számú telekjegyzflkönyvben 
foglalt  1727—1728. hrsz. alatti ingatlanokra 2000 
frlban  ezennel megállapított kikiáltási árban elren-
delte és hogy a fennebb  megjelölt ingatlanok az 
1896. évi november hó 25-ik napján délelőtti 9 
érakor ezen telekkönyvi hatóság hrvatalos helyisé-
gében megtartandó nyilvános árverésen a megálla-
P'tott kikiáltási áron alól is eladatni fognak. 

Hirdetmény. 
Van szerencsénk becses tudomá-

sára hozni a t. közönségnek, miszerint a 
legjobb minőségűnek bizonyult br&SSÓi 
portland czement gyári raktárun-
kat Gyergyó részére kizárólagosan 

K E R E S Z T E S G E B Ő 
czégnél Gyergyó-Szentmiklóson állítot-
tuk fel. 

Zsákonként! vitelnél 100 kl. ára 
— illető czégnél — 5 frt  20 kr. 
7—10 Tisztelettől 

Brassói portland-czement gyár 
A&gelle, Hock, Zogler és Paul Brassó. 
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KÁDÁR GYULA 
szab. gyors-lóheremagfejtő  gépgyára 

^ ü g y - Y á r a d v u . 

Tekintettel a mai lóheremng-fejtök  czól-
szeriitlenségére, felhívom  a n. érd. gazda-
közönség b. figyelmét  az általam feltalált  és 
szabadalmazott 

gyors 

lóhere- és luezernamagfejtő  i 
gépem versenyképességére. {5 

Czélszeriisitett fejtőinnél  szükségtelen a gu-
bózás, mivel a dobra illeszthető henger mind-
két munkát egyszerre végzi. Munkaképessége 
a fejtének  meglepő és szavr. tolok érette, hogy 
bármely herefejtő  ellenében kétezer annyi 
tiszta magot fejtek.  Mirül a birtokomban levő, 
de helyszűke miatt nem közölhető elisineró-
levelek tanuskodnak. 

A készülék ára felszerelve  7 0 O. é r t . 
f o r i n t ,  a mi arányítva a többihez és szá, 
mitva ;> munkaerőt, mit cz igénybe vesz-
csekélysógnek mondható. 

A megrendelésnél a dob hossza és kör-
mérete megjelölendő, továbbá tudnom kell, 
hogy a cséplődobon hány verólécz (sin) van. 

Magamat a nagyérdemű gazdaközönség b. 
figyelmébe  ajánlva, vagyok 

teljes tisztelettel : 
KÁDÁR GYULA, 

2—3 géplakatos-me3ter. 
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