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BZVOBODA JÓZSEF könyvkerenkedóae, 
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Megjelenik h lup 
minden s i n r d á n 

K'/inili.k in'iii :iiltttnnk vi«»/u. 

KKLKLdS SZKRKESZTÓ 
Dr . F E J É R A N T A L 

ügvvé-l. 

Nyilttérl csikkek 
soíonkiiil 40 fill.-ert  k«i/ültrti,t 

Egyes lap :\rn 20 fillér. 

Előfizetési  ár: Epés* évre 8 kor. (Külföldre)  13 kor 
Kélóvre 4 kor. Negyedévre 2 kor. 

I*>'iiir*j'ct N-ii cz<'-fk  liipiciési .íiiu előre íizetendfi. 
Hirdetési dijak a li ôli <('>M<iin s/ámitinlimk. 

^ T j y i l t l e ^ r é l 
a k a r o z f a l v i  v á l a s z t ó k e r ü l e t p o l g á r a i h o z . 

T i s z t e l t p o l g á r t á r s a i m ! 

A képviselőházat 8 évi működés után. tehát az 5 éves cziklus lejária elolt a király feloszlatta. 
Hiszen mindenki látta. hogy a feloszlatott  parlament munkaképtelen volt: hogy a év első ülésszakát ki-

véve — a más kél ülésszakban az áldatlan technikai obstnikezió minden működési megakasztott. 
Mindenki tudta és érezte. hogy a régi házszabályok a parlament munkaképességének biztosítása czéljából 

feltétlenül  módositandók és hogy ennek előbb-utóbb be kell következnie, inert ezt követelte az ország békés fej-
lődése és haladása. 

Az 1904-ik év (leczcmber lîWin a képviselőházban az ellenzék által végzett cselekmények után tisztán láttam, 
liogy a parlament feloszlatásának  feltétlenül  he kell következnie s már akkor aggódva tekintettem a közelgő válasz-
tások lefolyására,  melybe mindenik fél  a legelkeseredettebb harezot lógja megvívni, még a véráldozat árán is. 

A mint deczember '2<>-án Mudapeslről haza érkeztem, pár nap múlva itten az illetékes helyen aggodalmaim-
nak kifejezést  adtam, s már akkor tehát midőn még az országban az a hir tartotta magái, hogy a feloszlatás 
be nem kövelkezhctik — nyíltan kijelentettem, hogy folyton  a lelett, gondolkozom, vájjon ezúttal  vátlaljak-e 
mandátumot  vayy ne ? 

Elhatározásomban  senki ideypu,  semmiféle  uton és  módon nem befolyásolt,  sőt  ezt tenni,  senki 
tnéy  esak mey se kísérelte,  de  mey se kisérethette,  mert pártom bizalmát  feltétlenül  és  teljes  mértékben 
bírtam  és  birom. 

Teljesen  füyyetlen  ül.  saját  mayam határoztam  el  maya mat arra, hoyy ezúttal mandátumot 
nem vállalok,  hoyy sehol képviselőnek  fel  nem lépek. 

Midőn toliál a mostani hideg és téli választásnál egészségemet koczkára tenni nem akartam: midőn komo-
lyan számolnom kellett azon döntő körülménnyel, hogy nagy családom, ügyvédi irodáin és birtokaim, eyyszóval 
pusztán kizárőlay  mayánokok paranesoló  kötelesséyemmé  teszik,  hogy liizhclycmcn maradjak: más elha-
tározásra nem juthattam. 

Midőn még kiemelem, hogy lolyó hő 5-én Csikszenldomokos. Szenttamás. Jenőfalva.  Karczfalva.  Dánfalva 
és Madaras községek vezelő-l'érliait erről írásban is értesítettem s midőn kijelenteni, hogy az IÍI0I. évi október 2-ikát, 
mely napon egyhangúlag leltein a kerület országgyűlési képviselője gyanánt megválasztva — élelem legszebb nap-
jai közé fogom  számítani és végül midőn az akkor belém helyezett osztatlan bizalmukért ezennel hálás köszönetei 
mondok, azzal zárom soraimat, hogy a jó Isten mindnyájukat áldja meg!!! Dr. Fejér Antal. 

A „CSÍKI LAPOK" TAROMJA. 
N ó t á k . 

Irta Mimoaa. 
Szept.  4. 

Halkan  imádkoztam. 
Lelkem  az égben járt, 

Csókokkal  illettem 
Az Urnák  zsámolyát; 

Tündöklő  fényárban 
Angyali  kar  zengett: 

„Isten,  te vagy az Vr 
Az ég s a föld  felett'! 

Erted  imádkoztam. 
Feléd  szállt  a lelkem. 

S az angyalok  között 
Uindjárt  reád  leltem; 

Ajkúdról  imádul 
Szép szerelmünk  hangzott. 

„Enyém vagy, édesem. 
S éa a tiéd  vagyok'  ! 

i Távolból. 
]Vem láthatlak. 

Elzár  minden  tőled; 
Elzár  H tény, 

Elzár  « napsugár. 
El  a felleg, 

Helyik  egünkön  jár. 
Virág  illat 

Tőled  hozzám nem hat; 
Szép szemedből 

Mosoly  nem ragyoghat; 
Bűvös hangod 

Hiába  hangzik  el, 

llibor  ajkúd 
Hasztalan  esdekel, 

Xem  liíillhutoiii. 
íVefii  jut hn/./iiin  szavad, 

fi  magam vagyok 
Bár hőn óhajtalak! 

Még  egy perez is 
Hosszú  tőled  távol 

Százat  kérek 
S ezret rája mindig 

Arczod  mosolyából. 
Ajkadnak  csókjából. 

Ezerszer  száll 
Feléd  bus sohajom. 

S  a távolból, 
.4 légen át 

Szavad  csuk hallgatom, 
ligyre  csak hallgatom 

De nem hullom! 

Klosiny falu. 
Kicsiny  fulu  hegyek•  bérezek  ulju.. 
Szép piros lány szeretője  karján. 

Hcke  honol a faluban. 
Hejh,  a lányka  « fonóban 

Vígan  dalol,  játszik,  mulat 
Szeretöjo  karján. 

Zajos  város nagy folyó  kél  partján. 
Knczér  lán vku monoklis  ur karján. 

Zajos,  füstös  « nagy város 
S hejh, a lányka  — a nagyságos — 

Hetykén  lépked,  kacsint,  flirtől 
Monoklis  ur karján. 

Tármegyénk hölgyei a tüdőbetegekért. 
K Ih> ;*» én ki:i<lutl riMiiHivüü sziimunl:-

haii röviden jeleztük unnak u liuinntius, iguzi 
keroszteny szereidből fakadó  önzetlen törekvés-
nek, munkásságnak ogy kimagasló mozzanatát, 
moly utóbbi időben felmerült. 

Az egész ország ijirsadalmát egy ezéI, uey 
nemes ideál szólítja sorompóba : u liidólK'tegi'k 
számára szanatóriumnak felállítása. 

Hatalmas nz a szám, melyet ez a halálos 
kór évenkint luiz.ink ué|iességéból kiragad, 

Kuni'k a meggáilásárn fognak  kezet most 
a társadalom legjobbjai, az igazi nemes szívók-
ról, a kii/ért való lelkesedésről, honleányi érzol-
mükról liires magyar nók. 

A mo/g.'iloüi niríi.egyéiiküen is lelkes \isz 
lianur:1 tnl.-ili, s elsó volt. tnelyiu'k ki-belében 
liö'iíy-'iizuttHÚ '̂.k alakullak b c>ólnek minél tel-
jesebb mértékben való eléréséro. 

K bizottságok és különösen a IJ. Mikú Ilon» 
elnöklete alatt álló bizüttsá^ fáradhatatlanul  mull-
kálkodnuk. 

Kor, tervez, rendez, szer\ezke<lik, agitál, 
a siker eszközeivé teszi a komoly munkát épen 
imy. mint j lelkesedést. 

Nemes gondolat, lmgy az emberi világot 
a legszomorúbb ülia|iotok javiiásáru fordítsuk. 

a gondolatot nemsokára testűt ölt a 
csíki s a a n a t o r i u n ) bölgy-bizottság fáradozása 
folytán. 

Az idei liosszu farsangnak  uiţyanis bízó* 
nyára legsikerültebb, legsajátosabb, legszebb mu-
latságát e bizottság rendezi f.  hó ló-én a városi 
„Vi«adó" termeiben. 

Lesz ez estélyen szellemi és anyaiţi élve-
zet, s*i'ruk07iÍH és tanulság; nz _étkezé"'Uél 
szó|> nŝ zunyuk fonnak  kiszolgálni, 12 bájos lány 
seaitségével ; a% italokat 4 sátorban siiutéu flatai 
asszonyok és leányok árusítják. 

Megelőzőleg rövid tnüsor fog  lefolyni. 
És mindez a sok élvezőt nem kerül cuu-

pán I korona belépődíjba. 
Kz az egy korona sein marad ellenszolgál-

tatás nélkül; eţy valódi szanatórium sorsjegyet 
adinik érette mindenkinek. 

K tartalom azt hiszem érthetővé teszi 
azt a mozgalmat, érdeklődést, várakozást, mely e 
mulatság iránt a közönség körében nyilvánul. 

Megtudjuk érteni a bizottság buzgalmát, mely 
előtt eţty nemes czél lebeg ; do a közönség ér-
deklődését is, mikor a bizottság tagjai között 
találjuk 1*. Miké Ilona elnökön kiviil, Dr. (Jullya 
I.ászlóuét, Csipkés Árpádnéi, özv. Márton Fo* 
reneznét, Nucy Imrénél, Novotny Mariskát, Pál 
Gábornét, Pap Domohosriét és özv, Risener Jó-
zsefnét. 

Megjegyezzük, liogy a bizottság érdekében 
rajtok kiviil még mások is buzgón fáradosuak. 

Nem kémek, nem tartanak egyéb elisme-
résro, egyéb hálára igényt, csupán a sikerrel 
véghez vitt uemes lelt tudatára ; ha nemes igye* 
kesetök eredméuynyul járt, meg lesznek jutal-
mazva. 

Kzt azt az elismerést CBUpán a kösönség 
adhatja meg. 

Hisszük, hogy meg íb adja. 
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Január IX. 

Szegény tatár . 
Ki ne ismerné Kisfaludy  Ilire» ver-

sét az egyszeri magyar emberről ? Csi-
nos felesége  volt, de nagyon, nagyon 
veszekedő természd ü. Történi, hogy ezt 
az asszonyt éjnek idején ellopta egy ta-
tár. Lóháton váglalolt vele az istenadta 
8 vitte, boldogan vitte zsákmányát. Mi-
kor a gazda értesUl, lóra kapott lalán, 
hogy utolérje a rablót? Dehogy, meg-
könnyebbülve felsóhajtott  és szánakozva 
jegyezte meg : Szegény tatár ! 

A lllggetlenségi-párt is ilyen szegény 
tatár mostanában. Sorai közé állott Ap-
ponyi a híveivel, belépett Ugrón Gábor 
néhány követőjével. Kossuthék borzasztó 
boldogok, örülnek a gazdag zsákmány-
nak, mely által nagyon megszaporodtak. 
De van-e okuk Örülni? Azt hisszük az 
ország függetlenségi  polgársága erre csak 
nemmel felelhet. 

Mert okuk az örömre akkor volna, 
ha lehetne bizni Apponyi legújabb front-
változása komolyságában Ebben azon-
ban bizni nem lehet, mert nem volt mé|2 
Appónyinak olyan álláspontja, melyei 
homlokegyenest ellenkezőleg meg ne má-
sított volna már. Híve voll a közigazga-
tás államosításának, mégis n.egbnktatta 
8zapáry erre vonatkozó javaslatát. Kibon-
totta a szabadelvű egyházpolitika zászla-
ját, mégis a legelkeseredettebbeii küzdőit 
ellene. 1897-ben Bánffy  alatt teljesen 
megoldottnak mondotta katonai program-
ját, mégis elégedetlenkedett, mikor Tisza 
István olyan katonai relormokkal álloll 
elő, melyekről a „nemzet vezére" soha-
sem álmodott. Legújabban pedig szüksé-
gesnek vallotta a há'.szabályreviziót, de 
azért nem átalta nzt technikai obstruk-
czióval megakadályozni. Ki hiszi el ilyen 
a hasonló előzmények után, hogy épen 
s függetlenségi  álláspont az, melyet a 
nemes gróf  cserben hagyni nem log? 
Cserben fogja  azt is hagyni, csak türelem. 

De nincs okuk az örömre azért sem, 
mert a függetlenségi  prograiniiiban nem-
csak közjogi dogmák foglaltatnak,  de 
benne van a szabadelvüség is. Már pedig 
olyan naiv lelket nem log találni a füg-
getlenségi párt, oki elliigyje, hogy n párt 
szabadelvű presztizse nyert Apponyi be-
lépése által. Apponyi sohasem volt sza-
badelvű, bálványozni sem. Avagy tekint-
hető szabadelvűnek az olyan férfiú,  aki 
tOzzel-vasaal opponált a liberális egyház-
politikának p Tekinthető szabadelvűnek 
az, aki agitáliója által megteremtette Ma-
gyarországon az ultramontán szellemet, 
mely szülője lett a felekezeti  gyűlölség 
pártjának, a néppártnak ? Tekint hető-e 
szabadelvűnek, akiről a néppárt nrbi et 
orbi hirdette és hirdeti, hogy Apponyi 
véréből való vér, húsából való hus? .Már 
pedig tudja Pál, mit kaszál A néppárt 
tudja, hogy joggal állithalja azt, meri 
Apponyi még mindig előmozdítja az ult 
ramontán szellem megerősödését 

Igazán nagyon szegény tatárrá vált 
a függetlenségi  párt. Nemcsak, hogy nem 
nyert Apponyiék, Ugronék befogadása 
által, hanem veszített. Elvesztette azt n 
jogát, hogy komoly meggyőződésű füg-
getlenségi polgárok komolyau vegyék 
függetlenségi  mivoltát, mert csak nem 
megbizható az olyan negyvennyolcas 
gárda, melynek nagyrészét n hatvan-
hete» alap szolgálatában megvénült ele-
mek alkotják. 

De elvesztette a szélbal azt a jogát, 
hogy ezentúl liberális párlnak tekintes-
sék, mert többsége nem liberális. Már 
pedig Kossuth Lajos ismételten irta és 
mondotta, hogy a függetlenségi  pártnak 

C S I K I 

csak addig van létjogosultsága Magyar-
országon, ittnig megőrzi a legnagyobb 
48-as princzipiumot, a szabadelvllséget. 

Nem gondoljuk, nem tehetjük töl 
tehát, hogy igazi lüggetlenségi polgár 
(elüljön Apponyiék iiegyvennyolczasdijá-
nak. Annál kevésbbé tehetjük ezt föl, 
mert gyanús,, nagyon gyanús az az idő-
pont, melyben Apponyiék a komédiát 
rendezték. Avagy ki nem vei te észre, 
hogy a koalicv.ióban Apponyiék nem 
kaplak volna mandátumot s Ugronék 
sem ? Ki nem veszi észre, hogy a kuruc/, 
köpönyegei csak azért öltötték magukra, 
hogy legyen mivel mandátumokat sze-
rezni ? A ravasz számitásnak azonban 
nem szabad sikerülnie. 

Ezzel le kell számolnia minden libe-
rális ellenzéki embernek. 

De le kell számolnia magával a 
függetlenségi  párttal is, az anyapárttal, 
mely nem röstell Apponyiék, Ugronék 
mandátuinbiztoHitó akcziójához, — elvei 
presr.tr/se sérelmével is —segédkezet nyúj-
tani. Amely, mint ezukor a feketekávé-
ban, felolvad  a liberáli/.mm ellenfeleinek 
karjai között. Amely megfeledkezett  arról 
a nagy és fölemelő  példáról, melyet 
1894-ben, az egyházpolitikai hnrezok 
idején maga adott, ellenzéki párt létére 
is segítségére sietvén a kormánynak, 
melyet mint most, szintén szabadelvűs -ge 
miatt támadtak meg a rvakezió tudatos 
és beugratott vitézei Két tábor küzd 
most egymással. A szabadelvüeké 8 a 
reakezióé. Aki szabadelvű, kell hogy 
ladja helyét a mostani választási küzde-
lemben. A személyes gyűlölet, rövidlátás, 
melyet a reakezió maga czéljairu használ 
föl,  nem szabad, hogy diadalmaskodjék 
a liberalismus hívei fölött. 

A megyei közigazgatási bizottság ülése -
Csíkszereda, január 9. 

Vármegyénk közigazgatási bizottsága ez 
évi első ülését liélfőn  tartotta meg Mikó Bálint 
fAispán  elnöklet- alatt, melyen a tagok gr. Mikes 
JáDOB és dr. Tiltsclier Kde kivételével jelen 
voltak. A jegyzőkönyvet Lázár Miklós II. al 
jegyző vezette. 

Elnöklő lóispáii az újév alkalmából a tago-
kat ódvözölvén, a gyűlést megnyitotta s azután 
az egyes szakelőadók olvasták fel  bavi jelen-
téseiket az általuk képviselt egyes közigazga-
tási ágak állapotáról, melyek különös fontossággal 
bíró mozzanatokat nem tartalmazván, tudomásul 
vétettek. 

Egyébként a gyűlésnek fontosaid]  tárgyai 
alig voltak, s azok közill a következőket tar-
tottuk felemlitendőkuek. 

A csíkszeredai hitelszövetkezel felebbezéssel 
élt a pénzügy-igazgatónak a szövetkezetet Ill-ad 
osztályú kereseti adóval terhelő végzése ellen, 
melyet a bizottság sz előa ló véleményétől el-
térőleg lelulilani határozott. 

Gyószenlniiklós község erdőügyi közbirto-
kossági választmánya elutasítván Sáska Kajetán 
azon kéréséi, hogy a Muncsel-Sugé patakán 
erdőkibnaználásra átengedett s általa kiépített 
Ut létesítési költségeinek leiét egy későbbi en 
gediaényes köteles legyen neki megfizetni;  Sáska 
Kajetán ezen határozat ellen felebbezéssel  élt. 
A bizottság a felebbezésnrk  nem adott helyet 
s a neheztelt határozatot helyben hagyta. 

Ferenczy Béla tusnádi jegyzőt a járási 
foszolgabiró  adóköuyveknek kellő időben való 
le nem zárásáért 60 korona birsággal sújtván, 
nevezett körjegyző fellebbezése  folytán  a bizott-
ság az 60 korona bírságot 10 koronára mér-
sékelte. 

A Csíkszereda városi anyakőeyvvezelök 
tiszteletdíjuk felemelteléséért  folyamodván,  a 
kérést a bizottság nem tartotta kellőleg indo-
koltnak. 

Kovács Barabás kilyénftlvi  anyakönyv-
vezető-helyettes részére, ki az anyakönyvvezetőt 
állásnak üresedésben léte alatt az összes anya-
könyvi teendőket csaknem 9 hónspig végezte, 
az anyakönyvvezető megtakarított tiszteletdíjából 
80 korona segély felsőbb  helyen kinlalásra 
javaslatba hozatott. 

L A P O K 

Gyószentmiklós község erdőügyi birtokos 
sága választmányának azon határozatát, melylyel 
Magyari Istvánnak épületei kijavítására 50 drb 
borona. 26 drb. töke és 26 drb léczfát  adott, 
a bizottság megsemmisítette azon indokból, mert 
Magyari Istvánnak ezelőtt három évben is 
építés czéljaira adatott fa,  melyet nagy részben 
értékesített s az által a többi jogosult birtoko 
sok érdekeit megsértette. 

Helybenhagyta a bizottság a magyar 
államvasutak igazgatósága által bemutatott azon 
jegyzőkönyvi megállapodást, mely szerint esik-
szeutkirályi Simon Ádáin s tár.-a részére lét esi 
tett párhuzamos ut átadatott. 

Szenliuirei Szántó József  felebbezéssel 
élt a megye alispánjának azon határozata ellen, 
m- lylyel kölelezle fennálló  lisztelA- és fűrészinal-
mának duzzasztó gát, vizkiviteli zsilip, felső 
inalomcsalorna, malomfő  és alsó malomcsalorná-
vsli ellátására. A bizottság az alispán határo-
zatát hagyta helyben. 

Jenőfalvi  Mózes Imre a járási főszolgabíró 
azou ítélete ellen felebbezett,  mely szerint oda-
való Kedves Tamás jogtalan záloglással elköve-
tett mezörmdöri kihágás vádja alól [elmentetelt. 
Az alaptalannak talált fellebbezés  eluusjllalolt. 

Szentimrti születésű, de jelenleg német-
baranyai kántortanítónak kivételes nősttlési 
engedély megadása hozatott javaslatba. 

A bizottság ezek s más állami és útadók 
elleni felszólamlások  l-táigya'ása után a saját 
kebelében működő bizottságokat küldötte ki. 
nevezetesen: 

a) A legyeimi választmányba Szabó Géza, 
dr. Fejér Autal, dr. Fodor Antal rendes, dr. 
Erőss Vilmos és Nagy Imiét pAttagokul; 

b) A gyámügyi Mebbvileli bizottságba, 
melynek hivatalból tagjai az alispán, árvaszéki 
elnök, fiijegy/6  és tiszlilöűgyész: dr. Csikv 
Jiizsefet  és dr. Eröss Vilmost rendes, Rsncz 
Jánost pedig póttagul; 

c) A böllönvizsgáló bizottság tagjaiul, 
melynek elnöke a főispán:  dr. Filep Sánlor, 
dr. Csiky József,  Csiky Dénes, dr. Fodor Antal. 
A bizottságnak hivatalból tagjai: Dr. Veress 
Sándor főorvos,  dr. Dubribán Antal és Hat docz 
Gyula jiuásurvosok. 

d) Az erdei kiliágási másodfokú  bíróságba : 
dr. Fejér Antal, dr. Fodor Antal, dr. Eröss 
Vilmos és dr. Csiky József  rendes, Pál G.ilio-, 
Nagy Iture, dr. Tillscher Ele és Csiky Délies 
pAttagokul; 

e) A pót- és útadó felszólamlási  bizott-
ságba : dr. llocskor Béla, Pál Gábor, dr. Csiky 
József  és dr. F-jér Antal; 

f)  A tanítók és tanítónők nyugdíjba lépé-
sének szükségét és jogo-ultságát megállapító 
bizottságba dr. Erőss Vllnio- és Fejér Sándor 
rendes, dr. Filep Sándor és Raucz János pót 
tagokul; 

g) A közigazgatási bizottság erdészeti al-
bizottsága elnökéül Becze Autal alispán, tagjaiul: 
Nagy Imre és Fodor Antal. 

h) A javító-intézetbe küldendő és feltéte-
lesen szabadságolandó fegyenczek  ügyeinek el-
látására hivatott bizultságba: Becze Antal é.' 
Bőjtby Étidre. 

i) A mezőgazdasági munkások és manka-
adók közötti jogviszonyokból származó ügyek 
Il-od fokú  elbírálására hivatott albizottságba : 
Dr. Fejér Antal, Fodor Antal, Erőss Vilmos, 
Csiky József. 

j) A megyei közegészségügyi bizottságba 
kiküldettek: Pap Domokos, Gözsv Árpád és 
Koczkás Béla. 

Ezzel az ülés déli 13 órakor véget ért. 

A OBlkvármegyei községi és körjegyzők 
1B04. óvi rendea köogyülése. 
A csikvármegyei községi és körjegyzők 

évi rendes közgyűlésüket Csíkszeredában, 1904. 
év deczember 28-án tartották meg. 

Ezen gyűlés egyike volt. a legnépesebb 
gyűléseknek, s fontos  a jegyzői karra általánosan 
kiható tárgy és tanácskozási anyaggal, melyek 
közül lényegesebb tételekre alább térek ki. 

Az igen érdekes elnöki megnyitót PálSy 
András egyleti elnök csiksomlyói körjegyző tar-
totta. mely tetszéssel fogadtatott  s határozati-
lag teljes szövegében jegyzőkönyvbe iktattatott. 
A gyűlés tárgysorozatának kimerítése után, 
délután 1 órakor véget ért. Az eluöki meg-
nyitóban felsoroltakat,  melyet, alább t-ljes szó-
vegében közlünk, a hatóságok és községek 
figyelmébe  ajánlónk, kiknek módinkban van a 
bajok s hiányokon segiteni. 

Az eluöki megnyitó a következő: 

2. szám. 

,Tisztelt  körgyölés  ! 
A mull évben tartóit gyűlés óla igen 

örvendetes esemény») el számolhatok be. 
Ugyanis a parlamenti baicz után az ország-
gyűlés a munkásság terére lépett s első 
feladatai  közé tartozott a jegyzők anyagi 
helyzetének rendezése, ez az 1904. évi 
XI. t. czikkel megoldási nyert, s ma már az 
eddigi helyzetűnkhöz képest panatsra nincs 
okunk. Méllán adózunk ezért Tisza István 
gról miniszterelnök ur önagyméltóságának, 
ki egyedüli volt minisztertársai között fel-
színre hozni és megvalósítani a jegyzők 
fizetésének  rendezését. 

Jóllehet a jegyzői kar vágya az volt, 
hogy javadalmazásának rendezése s községi 
törvény megváltoztatásának keretében szabá-
lyozlassék, ezen keretben beilleszthetők let-
tek volna a községi és körjegyzők annyi 
sokszor hangoztatott és nemcsak saját érde 
kökből, de általános közigazgatási érdekből 
is nagyfontosságú  kívánalmai, minők a szol-
gálati pragmatika, a fegyelmi  jog s a jegy. 
zök közjogi helyzetének szabályozása, a 
nyugdíjügy - omágns alaponi szervezése, s 
lehetővé tétele ann-̂ k, hogy a jegyzők a 
községtől húzott készpénzfizetésüket  az állam-
pénztáriul kapják, de tekintetlel a parla-
menti helyzetre s a rövid időre, a jegyzők 
belái halják azt, hogy szerves közigazgatási 
reformot  előterjeszteni képtelenség volt, sz 
egylet fokozott  várakozással tekint a magas 
kormány további működése elé. azon remény-
ben lévén, hogy a jegyzők illetményei szabá-
lyozásáról alkotott törvény csak kezdet, s a 
fenn  elősiirollakat egy uj községi törvény-
javaslat hamarosan követni fogja. 

Hogy az általános rendezésre rzűkség 
van. felsorolom  azon teendőket, melyeket a 
jegyző egyedül végezni kénytelen. 

Kiveti  és beszedi  az összes egyenes 
állatni adókat, s annak minden néven nevez-
hető járulékait, összeírja és nyilvántartja a 
katonákat éa népfelkelőket,  lebonyolítja a 
kisebb polgáii peres ügyeket, s mint rendőri 
hatáskörrel felruházott,  hatósági közeg, bűn-
ügyi nyomozásokat teljesít; Összeírja  és 
nyilvántartja  az iskola és óvodaköleles 
gyermekeket, ezek iskolába és óvodába jára-
tása iránt intézkedik ; foganatosítja  az ösz-
szes mezőgazdaságra vonatkozó rendelkezé-
seket, a központi statisztikai hivatalnak 
beszolgáltatja a népmozgalmi, külföldi,  ki- és 
bevándorlási, méhészeti, vásári, vadászati, 
továbbá az iskolás gyermekekre, iparos m-
nonczokra, keletkezett és megszűnt egyle-
tekre és a tüzesetekre vonatkozó statisztikai 
adatokat. 

összeírja  évenként az esküdtképes fér-
fiakat,  lovakat, ebeket, katonai férő  helyeket, 
kéményeket, hasznos háziállatokat, virilis 
képviselőket, községi választókat, községi 
közmunkát, utadókötele.seket és iparkamarai 
illeték fizetésére  kötelezetteket. 

Kimutatást  koszit  a fegyver-  és va-
dászati adói fizetőkről,  adóssági kamat ter-
hekről, ipa: o» tanonczokról, marhahús áráról, 
adóbehajtás menetéről, lűzoltószerekről. 

Számadást  készit  a községi bevételek 
és kiadásokról, munkásigazolványokról, to 
lonrzügyi kiadásokról, mezőrendőri és erdei 
kihágási pénzbüntetésekről, óvoda- és men-
házi bevételek és kiadásokról. 

Nyilvántartja  a lanilókat, adómentes 
fegyverekel,  bárgyúkat, hülyéket, elmebete-
geket, vakokat, siketnémákat, dajkaságba 
adott gyermekeket, vagyontalan kiskorúakat, 
cselédekel, mező- és eidöőröket. pásztorokat, 
rovott •mnltn egyéneket, munkaképtelen sze-
gényeket, tenyészállatokat, feltételes  szabad-
ságra bocsátott legyenczeket, politikai joguk 
felfüggesztésére  ítélteket, szemcsés kölhártya-
lobosokat, gőzkazánokat, külföldieket,  leleie-
pülteket, tolonezokat stb. stb. 

Megvizsgálja  a dögtereket, vágóhida-
,-kat, uj építkezéseket, közfogyasztásra  szánt 

ételeket ás italokat, italmérési üzleteket, 
korcsmai edényeket, mértékeket és snlyokat, 
gazdasági gépeket, jégvermeket, keoderáztaló 
helyeket és a mezei határjeleket. 

Irtja  a véiielűt, paizstetüt, apácza-
gyapooczot és számtalan hernyót. 

Gondoskodik  a kopár területek befá-
sitásáról, az utak jókarbanlartásáról, mező-
örök és pásztorok felfogadásáról  éa esketé-
séről, tüzrendőri óvintézkedésekről, vadász-
területek bérbeadásáról, községi épületek 
tűzkár elleni biztosításáról. 

Vezeti  a községi képviselőtestületi, 
erdő- és mezei birtokosság gyűlési jegyző-
könyveit és összes ügyeit. 

Végzi  az összes állami anyakönyv-
vezetést és végűi az ezrekre menő ügyira-
tokai beiktatja, betüsorozza és elintézi, el-
látja tanácscsal az ügyes-bajos embereket. 

A jegyző tevékenységét igénybe veszi 
valamennyi minisztérium, statisztikai hivatal, 
főispán,  alispán, főszolgabiró,  közigazgatási 
bizottság, tanlelügyelő, pén/Cgy igazgatóság, 
pénzügyőri biztosság, adóhivatal, törvény-
szék, járásbiréság, ügyészség, posta- és 
távirdaigazgatóság, erdőfelügyelöség,  állat-
tenyésztési felügyelőség,  hadkiegészítő és bon-
védkiegés:ilö parancsnokság, népfelkelési  já-
rásparanesnokság, faiskolafelügyelS,  kerületi 
betegsegélyző pénztár, orsz. munkás- és ese-
lédpénzlár, vármegyei gazdasági egylet, járás-
orvos, állalorvos, ut biztos, kir. közjegyző, a 
körjegyzőségnek valamennyi lakosa a a köz-
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Meghívó. A Jóxsef-fóherezeg  szans-
loriiimegyeeOlei e.ikl bölgybisottságii 1005. év 
jiouái hó li-ikóo, (vasárnap) u uj .Vigadó* 
terinribea .Thé danssm* ot m d n következő 
műsorral: I. Réaslet Rsiasiger „D Moll Trió" 
jibi l Klíedják: Dr. Koloaies Dénesné. Doms-
•janrz Péter tanár é« fla  Domanyáuca Aséráa. 
2 K"lii>méoy. ZsögSn Zolláslél. EMadja a sserzé. 
a Kvtós dal: a) Madarak bacaaja*. Mea-
del>-..lintóL k) .Szerelmi kettöa". a Búkor Jó-
zsef  .Kia alamuszi" c i ja t dalművéből. EVadják 
Win- icJ Olga és Nagy Klelka. Zongorán kWri: 
|>r K oloaie» Déneené. 4. NépdalgyiHigyok-, Da-
nii.iitöl. EMadja a- caiksemly<ii fégiasaásiam 
ls»:!'>fcépsá-iatézel  egyitlea n i r t m . Kezdete 
ttti Arakor. DrléfUlj:  I korona. Bolyért 
pi-i-rtárnál minden vei-dégnek <'g-egy raaaato-
rnmi sorsjegyet kézbesítenek. A felSlflzelésckel 
tii./ 'iiettel fogja  nyilvánosan nyugtázni a bízott 
ML- A icnét Ráduj B. Árpád tonokara szolgál-
101 j i. A aaaaaioilnail hölg> biaotlaúg tagjai: 
Pau-I Miki Ilona, elnök. Csipkéé Áipádné, Dr. 
liuiKa Lásslóné, ttiv. Márton Ferencznó, Nagy 
lmri'tié, Novoiny Mstisks, Pap Dómok osué, Pál 
líáhi-rné, öiv. Blmivr Józsefné.  Rendezők ás 
ui!"ilkeiAk.' Antolffy  Qáborué, Atiil Ödönné, 
Becze linréué, l)r, Csiky Józsefné,  Fekete 111 
diirué. Dr. Fodor Antalné, Qüzsy Arpádtté. Jnn-
koviis Viktória, Kiss Krnlné, Kornltaber Adolfné, 
|.»szlt< Uéiáké, Maraschkl Róbertné, Nagy Bé-
iiii'i1, Nobv Uyuláné, Schior Ferenczné, özv, 
DiHsr Domokosné, Bzlávik Ferencziié. Dr. Veress 
Sámli mé. Bocskor Irma. Kocakor Ilona, Hogátlty 
Ilona, czikó Emui, Csikó Ilona, Czikó Téréi, 
L'«ibv Knza, Króas Mariska, Élihes .Turtit, Fejér 
llniiki, lványi Karola, Jakab Annuska. Koncsug 
M:im.;i. Laiziua Mariska. Latzína Olga, Madár 
Irina. Mártoiiffy  Erzsi. Mihály Irina, Nagy kén, 
Orbán Irén, Sjatbaiity Ol;o. Száva Huzalka, 
SZUMIIII Zeluta, Zakariás Ilonka, Zakariás AIIIIH. 
Férfi  rendi-sók: Albert Gábor, Ambrus János, 
Áií-rt Vmuze, Barabás Károly, Bsrlslis Ágoston, 
Ilimkor Antal, dr. Bocskor Hála. Bodor Üdüli, 
Bor-ai Mór, Botár Béni, Bolár Béla, dr. Daradics 
Félix, Dóciy Kilinán, Dengysl István, 'íríss 
J-izaef,  dr. Eróss Vilmos, Upsrjsiisy Béla, Élihes 
Ziilián, Kersnciy Ernő, Fe|ér 0>ula, Fima Jíisef. 
V.nbor János. Buutvr tiésa, Jaftab  JáDOl, Janosó 
laivmi, Karda Bjla, Kia* Móies, Korcsok János, 
k'oiáic Uyárfós,  Körtvélyessy Árpád, Konca Ká-
ról). Kurcz Antal, Králl Einil, Lázár Miklós, 
Mártiin Uábor, Mállié Ambrus, .Milye Ijajos, Mol-
ii ;ir Antal, Nagy Józiof,  Nevellts Kálmán, Pop 
(Jviil, br. Rudnyánaxky Bándor, Rákosy István, 
íurúnyi üddn, Száva Antal, Thury Uyula dr. 
l'jfaliisi  Jenó, dr. Vámsa Nándor, Wrinvs öyula, 
Welmunn Sainu, dr. Zakariás Manó, Zsügiiti Zoltán. 

— A .Vigadó' l o m . A draga pénzen 
f-,.'|iult  Viaadó ugylálsnik, nem felel  meg min. 
'len lekiiiletbeu a várakozásnak. Kűié-o drága 
riláüitása nem működik aVadály nélkül. E miatt 
uc.v halljuk, bogy bérléje fal  is mondotta ir.ár 
bérletet; a késs otthagyni a bi/Ioaiiéki öaazeget 
is. tlszii.ién ssjnálaók, ba ezt as agilia szakéin-
brrt a közönség elveasiiené. Uiazen minden kei-
det Tirli-i; s a megye inlé/ó körei nem zar 
t /ii.ik a jogos kérőiem elél. A baj pedig nem 
eiliaii'li italian. 

— Aa Kmke igaagató válaastmá-
nyanak IU04 decivaibvr hó 12 én isrtuti üle. 
leWu, mint asl havi érteaitéjébél olvassuk, 
a Lr.eikrzd, véimsgyéiitel különösen érdeklé 
Buy. ket tárgyalta: Oydbél'áa községnok lótosi 
ten.i állami iakolája számára megfeleld  feltéte-
lek iK-llett 4500 koronái siavasolt meg Miké 
Dali t vármagyéak féiapénja,  választmányi eleök 
|m „, ,|»g terjeailotl* fel  Csikvorebea község 
krr i. mulybeu as állaioi iskola tóikénak bu 
ker-.'-̂ ére 400 koroaa oogély' kér. A vMasit-
•an tekintettel a kósaég ayoaumnigaa vioso-
oji.K., a kén 400 kar, segélyt • égadta. A 
csik.-.imesMkk—rakoltyési Eake-iskola goad-
w>t. kéri az iskola további fentarlárál  a a 
'•ii- lizeiés pótlására 200 kor. megszavazását. 
Te. 'ettél s magyar laokölelesok elenyészi 

számára, as iskola rontarlasa egyvlére 
| 1904. és 1906. taaévro mondatik ki és 

> kor. többlet erre a tanévié klulallatik. 
Az .,kola loheléleg állaaooiiaodó. 

- Olvasókört g jü lea Ottkaomlrön. 
' tézplek, egyletek, lái>alalok éveokittl |r. 
'> ik zárni a let Sut év mérlegéi a mrgálla-

> az aj év terheit, mely alábbira az ala-
megelőzi év eredménye *iokta megadni. 

• ksomlyéi olvasAkör ia e ÜA 3-Ai) yetlp 

Ki, 
í/.i 
l'ii.-i 
put 
A t 
viu lui aii Pil Gábor ISgimnázlomi igazgató 
tuni' ..Ivinékftri  eluOk elnOkléae uielleH a mólt 

••! nlméuyérftl  ai6l6 axáiasdáat * illapilotu 
•'i! ax ex évi kOlUégiriayzalot, melyekből ki-

tint. hogy az olvaaékAr InrAbhra ia az ' (Id'gi 
kerelhi-a pi i»perAlbai. a nieglévfi  Ü9 tsgja a 
IS korona évi tagsági díj mellett elégsége* 
arra, hogy a IqailltirfgwIMri1  nwilkná 
kiadásait fedezhesse.  A számadás befeíexéae 
atia 4 4 suibaa a lapok kertivé* érvéré* alá, 

liaiáa azok elkeltek • a jilvrdelem mérve ez-
zel ísmrreiF-aé lett, a k<|taégv<-lé« állíttatott 
hn>, melyaek Miráa aiM megrendelt *tuk: 
a „Badapraii Hírlap*. .Magyarmmág*, .Kl ea 
aék-, .Az Újság-. .Hagyarállam" (ai), a ,Va-
sáraapi U|ség\ .Kaka» Mártoa*, Ctiki Lapok', 
.Criknereda*. Ujia alakíttatott azatáa a tiazii-
kar éa véla>zlmány. ElaSk lett: Pál Oálioi. 
liazteMlH-ti rlnSk: Maráayi KálmAa . alelnök: 
Kaarny Lajos, jegyzi: Palfy  AnJrá». pénztár-
a d : Amtuna Déiim. gazda: l>r. Király Hen-
rik. A választmány Ugjai lettek : Bálint Gyflrgj. 
Balog Jizrrf.  Ballá Ii>tvén. c>até János, .lakah 
Antal. 

— Válaaatásl moagalinak. Mogéiéu 
kfilt  vármegyénkben fa  a politikai élet. A kö-
selgi választásokra Olár nagyban folynak  a ké 
szilietek: Zászlók lengenek, fslragaszok  hirdetik 
a képviselőjelöltek föllépékét,  a jelöltek ksps 
Ctilálnak. tanácakotiiak. A központi válasziékerü-
lei szsbadelvüpértja Atilalffy  Uábor törvény 
aséki birót Jelölte, kinek már is igen no(iy 
pártja van a bizton reméljük, hogy hívei győze-
lemre viszik zfszléját,  mert eg>énl jeles tulaj-
donai igazán képesítik éa méltóvá teszik a ke-
rület bizalmára. Az ellenzék vole szemben 
Dr. Gy i i rgypá l Domokost léptette fol. 

A oalkkaroifahi  kerületben a sibbadelvü 
pártnak H e r ő i e n Imro a jelöHje, kiuak megér-
kezését mára várják ; mic a pyergyiij keriilpl iincy 
lelkesedéssel fogadta  K 11 o s Zsigmond kii\ tiihlni 
liiló, szsbadelvOpártl jelöltöt. - A váliiszui-i 
küzdelmek igen hevesnek ígérkeznek, de ugy ii 
jelöllek sseiiiélviségu, mint a választás országos 
czelja nem Ingy fenn  kétségei az iránt, lmgy 
ha a polgárok valódi meggyőződése megnyilat 
koihatik. a szabiddlvü pártok fognak  gió/tesen 
kikerülni. 

— A oalkizeredal iparoa MJuaág 
AnkSpa^kOre IV. évi rendes közgyűlését I 
hé B án (vasárnu|i) délután tartotta meg. Bz al 
kulouiiiiul a tisilviselók és választmáay is újra 
alakíttatott. F.lnökké luegvilasitatott: Jijknb Jó-
ssaf,  alelnökökké Kockás Béla és Halcii Fe-
renci; titkárrá Kövér Sándor; ellenőrré Fosztó 
Ézsaiás, jegyzővé Ufjalvl  László, pénstárnokká 
Gyönís Gyula, «az.lúvú Totó Károly, könyvtár 
nokká Breilnn Ferencz Választmányi tagokliá : 
Ábraháiii Márton, Adátn Jnzsef,  Ambrus Üyjrpy, 
Moldován János. Tursay Sándor. Jancsó Béla. 
Erős Béla. Borbándi János, Keresstea Márton, 
(Ijörgy Sándor, Nagy lalván, Tólh Fercccz. 
Póttagokká: Heaediia l'éler, Adler Izsák. 1.1)1.rcy 
Endre. Kerekes József.  — A titkári én pénztár-
nok! jelentések szerint a testület máris bizony-
ságot szolgáltatott életrevalóságáról; a mi leg 
fényesebb  bizonyítéka suusk, liogy valóban szük-
ség volt rá. A tagok sránylag kia megterhelése 
ellenében a lealülel igrn fonloa  előnyöket nynjl 
részükre. Különösen köxmiivelódési fontosságát 
igazolja as a tény, hogy költségvetésében 
könyyiára gyarnpitáséra 001 koronát irány-
zott «16. 

— Tűieaet. F. in> io-én dfii  is 6« i 
óra kiiziiit Csikar* redában, a Knssuth Lajos* 
ntezában levó sóraktárban tíis tán adt. Az eláru 
siló ugyanis ebédre távozván, a kályhái fával 
megrakta Ug)latszik, hogy u kályha nagyon ki 
hevüli, s a kályha mellé felakasztott  papir 
zneskók, eiiöl meg a deszkafal  éa a helyiségben 
lei6 faládak  meggyúlva, a lüs csakhamar ua 
tyobb méneket öliöit. A kitóduló fiiaire  azonban 
az arra jár. k flgyelmezlették  Petrea rendőréi 
mesteri a az tóbbedmsgával sietett a helyszínre 
a fejszével  az ajlót bvfeasitelle  s többek segit 
aégévet a beea Iev6 gyúlékony unynujt kikor' 
doliák s a tüzet teljea-n rlfnjtoiták  Hoay 
nagyobb szereueséileuség ueut lőrtéul, : s eaupán 

nappali idészaknak kőazinheté. A ke- c-ekély 
— Bátor él«tment6. Ustló Domokos, 

László L'ifiucz  helybeli iparoa III f  hó 4-i'n 
o.lo 8—V óra között ti. R. nuvü oselédleáuyt 
kútból klmenlette. A leány állilólug öngyilkos-
sági ssándékból ugrott • kútba, mely nem voll 
annyira mély. mi'il ax iljul sriv szerelme Ma-
kóit lenni. A bátor életmentének már a harm 
dik eset, hol a biztos haláltél menteit meg 
emberéletet, Ajánljuk ót as illetékes k<ir>k flgyel 
mebo. 

— Tüioltói tánoamolataig. A Csík 
várdoilalvau Diait évben alxktll tűzoltó talá-
lat szertára javára e bó 7-én, vagyia a mull 
szombaton este a gyakorló-iskola teraebrn 

láne/mnlalnágot tartóit, melyen a szomszéd 
küzségekbfil  I6t<brn vévén részi, szép sikurel 
járt a igy a kiltzött Czélt nagyban a-gilelte 
elfl.  A mn'atságot Xánta* EUk Ukuiltépaiancs-

rendezte, kinek * kt/bnwnn intézmény 
zsegalakitáaa ia kfiszftah'tó. 

— K U y i k gnrásdálkodáaa. Igazán 
aa embert felháborítja  az a aap nap után * sor-
séit szomore tapasztalat, hogy a vármegyei eb-
tartási szabályrendelet 4. S-s mennyire ügyeimen 
kivüt maiad vármegyeszerte s midőn különösen 
tapasztalja, bogy a kutyák garázdálkodása ellea 
az illetékes hatásági közegek sem tesaeek 
mit. Mér kél izbea történt meg velem, bogy 
caikmadéfalva  állomását"! kiindulva, óriási fekete 
kutyák támadlak ki; a kutyák tulajdonosai a 
esoadérlaklanya közvetlca azemazédaágéban lak-
nak éa egy cdvarrel kettő is ugiik ki az em-
berre a c-aholva Diyvlmezleiik t járó-kelői, 
hozy iit ók az urak s ha a bőrére ad bárki va-
lamit, keressen más utal. Azt biazem. Kain 
osaikában sem tűrnék meg ezt s ozlfra  kutya 
világol. Kérjük az illetékes tényesökel. hogy 
azokkal u tutyuiarlo urakkal a törvéuyek szí 
goru iilkalmuiásával is értessék meg, hogy az 
titou járókelők blzlouaága fontosabb,  mini 
privát passziók kielégítésé szolgáló dfazkinya-
iiicnizsérin. Kgyebekbiiu a o»endór>«skaszpsisat» 
nok urnák is b, fluyelinébe  ajánljuk ezen ál-
lapotot. 

A tüdővéai puaatitáia halónkban. 
kelOgyoiiniszleiittin jelentése nzrtlut 1904. 

októlier bavalian Uagyarorazágon tUdőgUmokor-
ban 467-J egyén halt el. Kblifil  a siántból vár 
megyénkre 3i< esik, tehát ka kedvezölili ia, 
mim a SÍIISAKOII fekvfl  váimegy^klien, a löiiíii 
erdélyi vármegvékhex képest még elég jelen 
lékniy; mén Hraaaimegye 17, Fogaiaa 19, 
Háromszék 33, Nnfykllkülhl  23, Udmihely  fii-
ig iisupán 22 számmal szeiepdui-k. 

A köalgsBgatáil biróaág él aa ez-
le*. Most Aluliak nyilváiinnKágia a kftzigez 
gatási liiróságnak az el !ure vonatkozó dön-
tései, melyek miisl, íingy isméi ex-lex elüli ál-
lunk, ujliól aktuálisak lettek, Ax eln5 e;ek kö-
zül kjmondia, hagy rx illeték kezelési lötvény-
lieu megállapított Meliliezési lialáridAk hz si-
lei alatt is kötelezik (20, 209/1903. P. sz.) 
Kg.l mállik (ifiülé-  szerint ax <-x lei «lall liéx-
beallelt fizetési  meghagyásokra vonatkozólag 
NI I89Ü. évi XXVI. t.-cx. 31. g-ál.au megálla-
piltilL 8 napi határidő nem a fizetési  mégha 
gyás kézbesítésétől, hamm az 1904. évi IV. 
I.-CZ. életbeléptétől (1904. mátc. 30.) számit 
(20598/1HO3. P) Egy tuásik esetben kimondta 
a kíziga/gaiasi liirónsg. Imry azok mán az 
illetékek után, amelyre né;ve a Hzetéai meg-
hagyások az •l-lt-x alall ln-zlirailtetnek, csakis 
ax 1904. áprili.-t 29 ikélől kezdve jár a tői vé 
nyes késedelmi kamat (42t>3.904. P. sz.) Ax 
FI In alatti bélyrgrBvidiléa miail f-lemelt  ille-
ték nem kiireielbetü (HIS2/90I. P sz.) Végül 
kimondja, liogy az ex lei elült esedékessé váll 
illeték otán a késedelmi kamat az (X-I'Z idő-
tartamára ia jár. 

— As oltvölgyl vlsitársulat ügy 
vesetősége. Az Olt szabályozásra alakult, 
régebb tennálló Vizitáivnlal a mult év végén 
gyttléat tartott Miké Bálint liiapáu elnöklete 
alatt, melynek löhb tá'gya a tisztviselők és 
válasz mány tagjainak újra választása volt. 
Megválasztalak.' Elnfiktll  Nikó Bálint lőiapán, 
alelnökdi: Szánté József  megyei 1 ső aljegyző, 
igazgatóul: Verebes! Kovács Gergely, a választ-
mány tagjaiul: Bálint Lajos, lncze Iguácz 
Csaló'zegiöl, Veres Józsel, Beck ferencz  Szt-
aimonról, Sáudor Gergely Sztimréiől, Nagy Imre, 
Albeti Bén iám SxtkirályrAI, Halló Lajos Z«ü-
gödröl. 

— Salnbáa mindenütt. Megyénk ne-
^ezetesehb pontjait a sziuészet veszi uralma alá. 
Uyóaztutiklnsl Továry Aulsl társulata fuglalja  el 
Csikazéprizeu egy másik lársulat szórakoztatja s 
közönségei, uáluuk meg e Zoltán Gyuláé. Csak 
aria vagyunk kíváncsiak, a három közaég illetve 
város közül melyik van a Itgjubbun megelé-
gedve ? 

Bourzel egy érdekfessiió  regényét kfzli.  Képel 
köziil megemlítjük n .6zinéi>rt" tr. ^eiabból és .A 
ráiarlos királykisasszony" ból készült eredeti felvi-
teleket Syveionnénak éa * lányának as wcz-
kép.'i. Momigacso grófné  Ureedából történt ki 
ulssilssáról három képet közöl ar újság rgy ér-
deke* erikk kíséretében. A Isp felette  szerkesz-
tője Cbolnoky Viktor. azerkesitó-ialajésitMa pe-
dig Gárdonyi Igaéez. A mulattató, leenlságo* éa 
asép beii folyóirat  éra urgytdévie 9 korona. 
Uetelvábyszámmal ssivearu azvlgát a kiadéki-
«u>l (Ruuapvei, IV. Jtkzeam-körat 7.) 

* Bainéuek. Vajda László ezeazáesiée 
drámájának a Ssinészekaek közléséi kezdte meg 

beii tartslomdaa számában a Sslnbás és Élet. 
A lap érdekes tartalmából kiemelkedik P. Már-
kus Kniilia czikke, Komlnasy Emma bájosan is-
merteti otílioeát, on.it kitiinó fel  .-étel kisér, A 
szinhá'i hét eseményeit, verset slb. is tartalmas 
az e heti szám, amelynek kiiüoő illusxtráesiói 
is elai'rangúvá teszik s lapot. A lsp egyes szá-
mának ára 24 fillér,  negyed évre 8 korona, kap-
ható uiind. o Újság elárusítanál. Szetkesslóaég és 
kisdőhivstal Budapest Baross utcza 69. 

KÖZGAZDASÁG. 

IRODALOM, MŰVÉSZET. 

* Aa i i e t (Képos Családi Lapuk) uj évi 
zárna igen gazdag és érdekes tartalommal je-

leni meg. M. Koriliss Aranka. Rudnyánssky Oy ula 
pompáa költeméoyein. Peleiéi lsiváa. Cholaoky 
Vikler aov.-llájaa <s Benkzkyné Bejza Le 
regényén kivül még egésa sereg jó közlemény 
vau n lapban — Al filat  külön mellékletül 

f-  Kereskedők a fogyasztási  nsd-
vetkesetek ellen. Az O. M. K. E. maros-
vásárhelyi kerülete karácsony má-odnspján 
H.'llllislh Sáliilot elnöki-le alall rendkívüli kóz 
gyűlésben tárgyalta a fogyasztási  szövetkezetek 
Ugyél, A kerület lagjai Marostorila-, Caik-, 
Háromszék- és Urtvmlieljváimegyéből számos 
konktél adatot terjesxtsltek elő a fogyasztási 
HXüvetkezelek visszaélései elltn, melyek egybe-
ImngxAlag igazolják, hogy vannak falusi  fogyasz-
tási szövetkezetek, amelyek alapszabályaik el-
lenére nem tagoknak ia árulnak, hogy pálinkát 
nn'tnek és a nép köziil! az iszákosságot ia ter-
jesztik. Igazgatósági tagjaik, lelkiszek éa tant-
li'.k iiefolyásukat  a szövetkezetek forgahnáaak 
emelésére érvényesítik. Ujabban a fogy  asz-
lási Sjövetkezi-lek nemcsak a kézségekbea ter-
jednek, de váro*okt-aa ia nlakalnak. Nagy a 
panasz klllöuősea a maioevásáikelyi tisztviselők 
sxttvelkezete ellen, m-ly a legjobb vevő kö/öa-
séget vonta el a kereskedőktől éa szávoa aagy 
köziéi bel viseli kereskedőt veszélyeztet. Ez az 
utóbtii szSvHkswt — amint a közgyűlésen is 
tölpana-zoliák nemcsak élelmiszereket áraait, 
bsuem féli  és uői rukaszöVe tekéi rendel én 
kü'on szabóival inkákat varrat. Borraktáit tart 
a azzal a vi ndeglfisöknsk  csinál koaknrencziát. 
a lejei tagjai részére vidéki nagy nradalmakból 
hozatja a azzal a városban megtelepWt székely 
gazdák jövedelmét rövidíti meg. — A kö/gyitéa 
élénk vila után a kővetkező határozati javas-
latot lerjeszteltK sz O. II. K. E közpoat vá-
lasztmái.yához: 

1. Szükségesnek laitja a fogyasztási  azt-
vetkezetek adózásának reformját  és pedig az 
egyenlő teherviselés elve alapién, tle addig is 
követeli, bogy a fennálló  törvények végrehaj-
tásakép adókedvezményben ne részesítenek. 

i. Sérelmesnek tartja, hogy a fogyasztási 
szövetkezetek italmérési éa dohányelárnsitási 
engedélyben részesillelnek, különösen mások 
szerzelt jogainak megséi lésével. 

S. Sérelmesnek tartja, bogy köztisztvise-
lők a fogyasztási  szövetkezetek igazgatósági 
és lelügyelöbizollságaiban helyei foglalnak  és 

forgalmának  emelése érdekében liefolyásakat 
érvényesiti. Kivételnek csak olt legyen helye, 
hol tisztán köztisztviselők alakitannk fogyasz-
tási szövetkezetet. 

4. Sérelmesnek tartja, bogy a fogyasztási 
szövetkezetek nem lúgoknak is árusítanak és 
javasolja, bogy e visszaélések törvényes aton 
egyszersinindenkorra beszüntettessenek s aki es 
ellen vét, e'üő esetben 500 kor., második esel-
beu 1000 kor. és harmadik esetben a szövet-
kezet leloszlutásávfI  büntettessék. 

fi.  Végtl sérelmesnek tartja, hogy a Hangya 
Alul alakitolt szövetkezetek szállítási kedvez-
ményeket élveznek. 

A közgyűlés e javaslatok támogatására 
fölterjeszti  a központhoz mindazon konkrét 
adatukat, amelyek egyes fogyasztási  szövetke-
zetek visszaéléseit tárják föl. 

+ Mének Mosatása. A sepsiszent-
győrgyi méntelep parancsnoksága nlá tartozó 
fedeztetési  állomásokra a igy a Csikmegyetekre 
is szánt ménlovak kiosztása Sepeíszeatgyörgyöa 
jhi (ebi sár ki 0-áa fog  Megtörténni. 
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Szegény tatár. 
Ki ne ismerné Kisfaludy  liires ver-

sét ax egyszeri magyar emberről ? Csi-
nos felesége  volt, de nagyon, nagyon 
veszekedő természet U. Történt, hogy ezt 
nz asszonyt éjnek idején ellopta egy ta-
tár. Lóháton vágtatott vele az istenadta 
s vitte, boldogan vitte zsákmányát. Mi-
kor a gazda értesUl, lóra kapott lalán, 
hogy utolérje a rablót? Dehogy, meg-
könnyebbülve felsóhajtott  és szánakozva 
jegyezte meg : Szegény tatár ! 

A függetlenségi-párt  is ilyen szegény 
tatár mostanában. Sorai közé állott Ap 
ponyi a híveivel, belépett Ugrón Gábor 
néhány követőjével. Kossuthék borzasztó 
boldogok, örülnek a gazdag zsákmány 
nak, mely által nagyon megszaporodtak. 
De van-e okuk örülni? Azt hisszük az 
ország függetlenségi  polgársága erre csak 
nemmel felelhet. 

Mert okuk az örömre akkor volna, 
ha lehetne bizni Apponyi legújabb front-
változása komolyságában Ebben azon-
ban bizni nem lehet, mert nem volt még 
Appónyinak olyan álláspontja, melyet 
homlokegyenest ellenkezőleg meg ne má-
sított volna már. Híve voll a közigazga-
tás államosításának, mégis megbuktatta 
Szapáry erre vonatkozó javaslatát. Kibon 
totta a szabadelvű egyházpolitika zászla-
ját, mégis a legelkeseredettebben küzdölt 
ellene. 1897-ben Bánffy  alatt teljesen 
megoldottnak mondotta katonai program-
ját, mégis elégedetlenkedett, mikor Tisza 
István olyan katonai reformokkal  állott 
elő, melyekről a „nemzet vezére" soha-
sem álmodott. Legújabban pedig szüksé-
gesnek vallotta a há/.szabályreviziót, de 
azért nem átalta nzt technikai obstruk-
czióval megakadályozni. Ki hiszi el ilyen 
a hasonló előzmények után, hogy épen 
a függetlenségi  álláspont az, melyet a 
nemes gróf  cserben hagyni nem log? 
Cserben fogja  azt is hagyni, csak türelem. 

De nincs okuk az örömre azért sem, 
mert a függetlenségi  progratnmbaii nem-
csak közjogi dogmák foglaltatnak,  de 
benne van a szabndelvüség is. Már pedig 
olyan naiv lelket nem fog  találni a füg-
getlenségi párt, aki elhigyje, hogy n párt 
BZHbadelvU presztizse nyert Apponyi be-
lépése által. Apponyi sohasem voll sza-
badelvű, bálványozó! sem. Avagy tekint-
hető szabadelvűnek az olyan férfin,  nki 
tüzzel-vassal opponált a liberális egyház-
politikának P Tekinthető szabadelvűnek 
az, aki agitátiójn által megteremtette Ma-
gyarországon az ultramontán szellemet, 
mely szülője lelt a felekezeti  gyűlölség 
pártjának, a néppártnak ? Tekinthető-e 
szabadelvűnek, akiről a néppárt urbi et 
orbi hirdette és hirdeti, hogy Apponyi 
véréből való vér, húsából való hus ? Már 
pedig tudja Pál, mit kaszál A néppárt 
tudja, hogy joggal állíthatja azt, mert 
Apponyi még mindig előmozdítja az ult-
ramontán szellem megerősödését 

Igazán nagyon szegény tatárrá vált 
a függetlenségi  párt. Nemcsak, hogy nem 
nyert Apponyiék, Ugronék befogadása 
állal, hanem veszített. Elvesztette azt n 
jogát, hogy komoly meggyőződésű füg-
getlenségi polgárok komolyan vegyék 
függetlenségi  mivoltát, mert csak nem 
megbízható az olyan negyvennyolcas 
gárda, melynek nagyrészét n hatvan-
hetes alap szolgálatában megvénült ele-
mek alkotják. 

De elvesztette a széllial azt a jogát, 
hogy ezentnl liberális pártnak tekintes-
sék, mert többsége nem liberális. Már 
pedig Kossuth Lajos ismételten irta és 
mondotta, hogy a függetlenségi  pártnak 

C S Í K I 

csak addig van létjogosultsága Magyar-
országon, ii inig megőrzi a legnagyobb 
48-as princ/.ipiitniot, a szabadelvüséget. 

Nem gondoljuk, nem tehetjük töl 
tehát, hogy igazi függetlenségi  polgár 
felüljön  Apponyiék negyvennyolczusdijá-
nak. Annál kevésbbé tehetjük ezt föl, 
mert gyanús,-nagyon gyanús az az idő-
pont, melyben Apponyiék a komédiát 
rendezték. Avagy ki nem vei te észre, 
hogy a koaliczióban Apponyiék nem 
kaplak volna mandátumot s Ugronék 
sem P Ki nem veszi észre, hogy a kuruez 
köpönyeget csak azért öltötték magukra, 
hogy legyen mivel mandátumokat sze-
rezni ? A ravasz számitásnak nzonban 
nem szabad sikerülnie. 

Ezzel le kell számolnia minden libe-
rális ellenzéki embernek. 

De le kell számolnia magával a 
függetlenségi  párttal is, az anyapárttal, 
mely nem röstelt Apponyiék, Ugronék 
mandátumbiztoaitó akcziójához, — elvei 
presztivse sérelmével is — segédkezet nyúj-
tani. Amely, mint ezukor a feketekávé-
ban, felolvad  a liberálizmus ellenfeleinek 
karjai között. Amely megfeledkezett  arról 
a nagy és lölemelő példáról, melyet 
1894-ben, az egyházpolitikai hnrezok 
idején maga adott, ellenzéki párt létére 
is segítségére sietvén n kormánynak, 
melyet mint most, szintén szabadelvűs"ge 
miatt lámaillak meg n reakc/.ió tudatos 
és beugratott vitézei Két tábor küzd 
most egymással. A szabadéivüeké 8 a 
reakezióé. Aki szabadelvű, kell hogy 
tudja helyét a mostani v ál osztási küzde-
lemben. A személyes gyűlölet, rövidlátás, 
melyet a reakezió maga czéljairu használ 
föl,  nem szabad, hogy diadalmaskodjék 
a liberalismus hivei fölött. 

Cstkszcrcdu, január 9. 

Vármegyénk közigazgatási bizottsága ez 
évi első illését liétfőu  tartotta meg Mikó Bálint 
főispán  elnöklet- alatt, melyen a tagok gr. Mikes 
János és dr. Tillscber Ede kivételével jelen 
voltak. A jegyzökönyvet Lázár Miklós II. al 
jegyző vezette. 

Rluöklö lőis|ián az újév alkalmából a lago-
knt üdvözölvén, a gyűlést megnyitotta s azután 
az egyes szakelőadók olvasták fel  havi jelen-
téseiket az általuk képviselt egyes közigazga-
tási ágak állapotáról, melyek külöuös fontossággal 
bíró mozzanatokat nem tartalmazván, tudomásul 
vétettek. 

Egyébként a gyűlésnek fontosabb  tárgyai 
alig voltak, s azok közlll a kővetkezőket tar-
tottuk felrmlitendőknek. 

A csíkszeredai hitelszövetkezet felebbezéssel 
élt a péuzügyigazgatóuak a szövetkezetet Ill-ad 
osztályú kereseti adóval terhelő végzése ellen, 
melyet a bizottság sz előa ló véleményétől el-
térőleg leloldani határozott. 

Gyószentniiklós község erdőügyi közbirto-
kossági választmánya eluiasitván Sáska Kajetán 
azon kéréséi, hogy a Muncsel-Sugé patakán 
erdökilinsinálásra átengedett s általa kiépített 
ul létesítési költségeinek leiét egy későbbi eu 
gedméuyes köteles legyen neki megfizetni;  Sáska 
Kajetán ezen határozat ellen felebbezéssel  éli. 
A bizottság a felebhezésnrk  nem adott helyet 
s a neheztelt határozatot helyben hagyta. 

Ferenczy Béla tusnádi jegyzőt a járási 
főszolgabíró  adókötiyveknek kellő időben való 
le nem zárásáért 50 korona bírsággal sujlváu, 
nevezett körjegyző fellebbezése  folytán  a bizott-
ság az 50 korona bírságot 10 koronára mér-
sékelte. 

A Csíkszereda városi anyaköi:yvve/.elok 
tiszteletdíjuk felemellelésééri  folyamodván,  a 
kérést a bizottság nem tartotta kellőleg indo-
koltnak. 

Kovács Barabás kilyéofalvi  anyakönyv-
vezető-helyettes részére, ki az anyakönyvvezetőt 
állásnak üresedésben léte alall az összes anya-
könyvi teendőket csaknem 9 hónapig végezte, 
az anyakönyvvezető megtakarított tiszteletdíjból 
80 korona segély felsőbb  helyen kintalásra 
javaslatba hozatott. 

L A P 0 K 
Gyószentniiklós község erdőügyi birtokos 

sága választmányának azon határozatát, melylyel 
Magyari Istvánnak épületei kijavítására 50 drb 
borona. 26 drb. lőks és 25 drb léczfát  adott, 
a bizottság megsemmisítette azon indokból, mert 
Magyari Istvánnak ezelőtt három évben is 
építés c/éljaira adatott fa,  melyet nagy részben 
értékesített s az által a többi jogosult birtoko 
sok érdekeit megsértette. 

Helybenhagyta a bizottság a magyar 
államvasutak igazgatósága által bemutatott azon 
jegyzőkönyvi megállapodást, mely szerint csík-
szentkirályi Simon Adáin s társa részére lét esi 
tett párhuzamos ut átadatott. 

Szenliuirei Szántó József  felebbezéssel 
élt a megye alispánjának azon határozata ellen, 
m- lylyel kötelezte fennálló  lisztelő- és fnrészmal-
mának duzzasztó gát, vizkivileli zsilip, (első 
malomcsatorna, malomfő  és alsó malomcsatorná-
vali ellátására. A bizottság az alispáu határo-
zatát hagyta helyben. 

Jenőfalvi  Mózes Imre a járási főszolgabíró 
azon Ítélete ellen felebbezell,  mely szerint oda-
való Krdves Tamás jogtalan záloglással elköve-
tett mezörmdöri kihágás vádja alól felmentetett. 
Az alaptalannak talált fellebbezés  elulasittatolt. 

Szentimri'i születésü, de jeleuleg néinet-
barsnyai kántortanítónak kivételes nősüléai 
engedély megadása hozatott javaslatba. 

A bizottság ezek s más állami és útadók 
elleni felszólamlások  letárgyalása után a saját 
kebelében működő bizottságokat küldötte ki. 
nevezetesen : 

a) A legyeimi választmányba 9zabó Géza, 
dr. Fejér Autal, dr. Fodor Antal rendes, dr. 
Erőss Vilmos és Nagy Imrét pótlagokul; 

b) A gyámügyi f-lebbriteli  bizottságba, 
melynek hivatalból tagjai az alispán, árvaszéki 
elnök, főjegyző  és tiszlifőflgyé'Z:  dr. Csikv 
Józsefet  és dr. Eröss Vilmost rendes, Bancz 
Jánost pedig póllagnl; 

c) A böllönvizsgáló bizottság lagjaiul, 
melynek elnöke a főispán:  dr. Filep Sán lur, 
dr. Csiky József,  Csiky Dénes, dr. Fodor Antal. 
A bizottságnak hivatalból tagjai: Dr. Veress 
Sándor főorvos,  dr. Dobribán Antal és Hai ilocz 
Gyula járásorvosok. 

d) Az erdei kihágási másodfokú  bíróságba : 
dr. Fejér Antal, dr. Fodor Antal, dr. Erőss 
Vilmos és dr. Csiky József  rendes, Pál U.ilio-, 
Nagy Imre, dr. Tdtscher Eia és Csiky Dénes 
pótlagokul; 

e) A pót- és ntadó felszólamlás!  bizott-
ságba : dr. Bocskor Béla, Pál Gábor, dr. Csiky 
József  és dr. Fejér Anlal; 

t) A tauitók és tanítónők nyugdíjba lépé-
sének szükségét és jogn.-ullsâgât megállapító 
bizottságba dr. Erőss és Fejér Sándor 
rendes, dr. Filep Sáudor éi Ránc/. János pót 
tagokul; 

g) A közigazgatási bizottság erdészeti al-
bizottsága elnökéül Becze Autal alispáu, tagjaiul: 
Nagy Imre és Fodor Antal. 

b) A javító-intézetbe küldendő és feltéte-
lesen szabadságolandó fegyenczek  ügyeinek el-
látására hivatott bizottságba: Becze Antal é." 
Bőjtby Endre. 

i) A mezőgazdasági munkások és manka-
adók közötti jogviszonyokból származó ügyek 
If-od  fokú  elbírálására hivatott albizottságba : 
Dr. Fejér Antal, Fodor Antal, Erőss Vilmos, 
Csiky József. 

j) A megyei közegészségügyi bizottságba 
kiküldetlek: Pap Domokos, Gözay Árpád és 
Koczkás Béla. 

Ezzel az ülés déli 13 árakor véget élt. 

A ősik vármegyei községi és körjegyzők 
1004. évi rendes közgyűlése. 
A csikvármegyei községi és körjegyzők 

évi rendes közgyűlésüket Csíkszeredában, 1904. 
év deczember 28-án tarlotlák meg. 

Ezen gyűlés egyike voll a legnépesebb 
gyűléseknek, s fontos  a jegyzői karra általánosan 
kiható tárgy és tanácskozási anyaggal, melyek 
közül lényegesebb télelekre alább térek ki. 

Az igen érdekes elnöki megnyitót Pálffy 
András egyleti elnök csiksomlyói körjegyző tar-
tolta, mely tetszéssel fogadtatott  s határozati-
lag teljes szövegében jegyzőkönyvbe iktattatott. 
A gyűlés tárgysorozatának kimeiitése után, 
délután 1 órakor véget ért. Az elnöki meg. 
nyitóban felsoroltakat,  melyet alább t-ljes szö-
vegében közlünk, a hatóságok és községek 
figyelmébe  ajánlunk, kiknek módinkban van a 
bajok a hiányokon segiteui. 

Az eluöki megnyitó a következő : 

2. azám. 

„Tisztelt  közgyűlés! 
A mult évben tartott gyűlés óta igen 

örvendetes eseményujel számolhatok be. 
Ugyanis a parlamenti hatez után az ország-
gyűlés a munkásság terére lépett s első 
feladatai  közé tartozott a jegyzők anyagi 
helyzetének rendezése, ez az 1904. évi 
XI. I. czikkel megoldást nyert, s ma már az 
eddigi helyzetünkhöz képest panaszra nincs 
okunk. Méltán adózunk ezért Tisza István 
gróf  miniszterelnök ur önagyméltóságának, 
ki egyedüli volt minisztertársai közölt fel-
színre hozni és megvalósítani a jegyzők 
fizetésének  rendezését. 

Jóllehet a jegyzői kar vágya az voll, 
hogy javadalmazásának rendezése s községi 
törvény megváltoztatásának keretében szabá-
lyozlassék, ezen keretben beilleszthetők let-
tek volna a községi és körjegyzők sunyi 
sokszor hangoztatott és nemcsak saját érde 
kökből, de általános közigazgatási érdekből 
is nagyfontosságú  kivánalmai, minők a szol-
gálati pragmatika, a fegyelmi  jog s s jegy-
zők közjogi helyzetének szabályozása, a 
nyugdíjügy országos alaponi szervezése, s 
lehetővé tétele annik, bogy a jegyzők a 
községtől huzotl készpénzfizetésüket  az állam-
pénztártól kapják, de tekintetlel a parla-
ment i helyzetre s a rövid időre, a jegyzők 
beláthatják azt. hogy szerves közigazgatási 
reformol  előterjeszteni képtelenség volt, az 
egylet fokozott  várakozással tekint a magas 
kormány további működése elé. azon remény-
ben lévén, hogy a jegyzők illetményei szabá-
lyozásáról alkotott törvény csak kezdet, s a 
fenn  elősorollakat egy uj községi törvény-
javaslat hamarosan követni fogja. 

Hogy az általános rendezésre szükség 
vsn. felsorolom  azon teendőket, melyeket s 
jegyző egyedül végezni kénytelen. 

Kiveti  és beszedi  az összes egyenes 
állami adókat, s annak minden néven nevez-
hető járulékait, összeirja és nyilvántartja a 
katonákat és népfelkelőket,  lebonyolítja a 
kisebb polgári peres ügyeket. H mint rendőri 
hatáskörrel felruházott  hatósági közeg, bűn-
ügyi nyomozásokat teljesít; összeírja  és 
nyilvántartja  az iskola és óvodaköteles 
gyermekeket, ezek iskolába és óvodába jára-
tása iránt intézkedik ; foganatosítja  az ösz-
szes mezőgazdaságra vonatkozó rendelkezé-
seket, a központi statisztikai hivatalnak 
beszolgáltatja a népmozgalmi, külföldi,  ki- és 
bevándorlási, méhészeti, vásári, vadászati, 
továbbá az iskolás gyermekekre, iparos ta-
nonezokrs, keletkezeti és megszűnt egyle. 
lekre és a tüzeselekre vonatkozó statisztikai 
adatokat. 

Összeirja évenként az esküdtképes fér-
fiakat,  lovakat, ebeket, katonai lérő helyeket, 
kéményekel, hasznos háziállatokat, virilis 
képviselőket, községi választókat, községi 
közmunkát, utadókötele.seket és iparkamarai 
illeték fizetésére  kötelezetteket. 

Kimutatást  készit  a fegyver-  és va-
dászati adót fizetőkről,  adóssági kamat ter-
hekről, ipa: os tanonczokról, marhahús áráról, 
adóbehajtás menetéről, tüzoltószerekről. 

Számadást  készit  a községi bevételek 
és kiadásokról, munkásigazolványokról, lo 
lonczügyi kiadásokról, mezőrendőri és erdei 
kihágási pénzbüntetésekről, óvoda- és men-
kázi bevételek és kiadásokról. 

Nyilvántartja  a lanitókal, adómentes 
fegyvereket,  bárgyúkat, hülyéket, elmebete-
geket, vakokat, siketnémákat, dajkaságba 
adott gyermekeket, vsgyontalan kiskorúakat, 
cselédeket, mező- és eidöőrökel. pásztorokat, 
rovott imultu egyéneket, munkaképtelen sze-
gényeket, tenyészállatokat, fellételes  szabad-
ságra bocsátott legyenczeket, politikai joguk 
felfüggesztésére  Ítélteket, szemcsés kötbártya-
lobosokat, gőzkazánokat, külföldieket,  letele-
pülteket, tolonezokat stb. stb. 

Megvizsgálja  a dögterekel, vágóbids-
_kat, uj építkezéseket, közfogyasztásra  szánt 

ételeket és italokat, italmérési üzleteket, 
korcsmai edényeket, mértékeket és súlyokat, 
gazdasági gépeket, jégvermeket, kenderáztató 
helyeket és a mezei határjeleket. 

Irtja  a vértéiül, paizstetüt, apácza-
gyaponezot és számtalan hernyói. 

Gondoskodik  a kopár területek befá-
silásáról, az utak jókarbantartásáról, mező-
örök és pásztorok félfogadásáról  és eskelé-
séröl, tüzrtndőri óvintézkedésekről, vadász-
területek bérbeadásáról, községi épületek 
tűzkár elleni biztosításáról. 

Vezeti a községi képviselőtestületi, 
erdő- és mezei birtokosság gyűlési jegyző-
könyveit és összes ügyeit. 

Végzi  az összes állami anyskönyv-
vezetésl és végül az ezrekre menő ügyira-
tokat beiktatja, belüsorozza és elintézi, el-
látja tanácscsal az ügyes-bajos embereket. 

A jegyző tevékenységét igénybe veszi 
valamennyi minisztérium, statisztikai hivatal, 
főispán,  alispán, főszolgabíró,  közigazgatási 
bizottság, tanfelügyelő,  pénzKgyigazgatóság, 
pénzügyőri biztosság, adóhivatal, törvény-
szék, járásbiréság, ügyészség, posla- és 
távirdaigazgatóság, erdőfelűgyelöség,  állat-
tenyésztési felügyelőség,  badkiegészitő ét bon-
védkiegésr.ilő parancsnokság, népfelkelési  já-
rásparancsnokság, faiskolafelügyelS,  kerületi 
beteggegélyző pénztár, orsz. munkás- és cse-
lédpénztár, vármegyei gazdasági egylet, járás-
orvos, állatorvos, ul biztos, kir. közjegyző, a 
körjegyzőségnek valamennyi lakosa s a kti-
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• • g k l v ó . A JtxMf-r«keTete« 
uíihwhíhíM e.ikl kölgykisottség* 1006. ér 
L«ár hé IMMa, (vasárnap) as aj .Vigadó» 
ttrmeibet .Thé tawil' el rssdel i' követkesé 
aborrtl: 1. Béaalet Reiasiger .D Moll TrM* 
jitM.I Medjik: Dr. Koloaieo Déaesaé. Dema-
oytuoi Péter taaii éi 0* b o n u j i u i A r i i k 
2 k'idioméay. Zsögöa Zoltántól. Előadja a u « l t . 
3 Kv'.ite dal: a) .A madarak baesejo». Men-
irl^olistól. k) .Szerelmi kettő**. a Bokor Jó-
, K I .Kia alomaosl* « ! • • dalművéből. Bl'adják 
ttla>-Í0í Oig* éa Nagy Ktolka. Zeagoréa kiséri: 
pr. Knloales Déaeiaé. 4. Hépdelfyöogyftk*.  Do-
nátitól. Elésdje *> csiktomlyói Maimnssiom 
t*i»t"képKA<4nt4>et együttes zenekara. Kfidele 
esti érakor. Belépődíj: I korooa. melyért 
pénztáráéi mladea veadégnek eg-egy Ptaoato-
tiami anr*jegy*t késkesitenek. A fetíllfltetésckel 
tiisti-nMiol /«(ja ayllváas*aa syugtétoi a bisott-
úü. A lenét Kádsj B. Árpid raaokara uolgál 
tuja. A sissatoriuml bölf>biioil*ig  tagjai: 
Pausz Mikó Horn. ólaik. Csipkés Árpádaé, Dr. 
linllya Lássüné, Sav. Márton Fereaezaé, Hagy 
Imri-aé, Novotny Maiiaka, Pap Domokeané, Pél 
lüborat, ötv. Risaaer Jétsefaé.  Hendesdk 
wgédkesök; AatalOy Gékoraé. Altéi Odiaaé, 
Becte lmriai. Dr. Csiky Jóssefsé.  Fekete Isi-, 
donié. Dr. Fodor Aatalué, Güssy Arpádui. Jsn-
tovita Viktória, Kiss Ersóné, Kornbaber Adolfué, 
Usiló Gézáké. Mareoebkl BóWrlné, Nagy Bé-
ninr. Nagy Uyuléné. Schior Perenesné, Sav. 
Siáu Domokoaai, Sslávik Fereaecoé. Dr. Veress 
áíídnrné, Bocskor Irma. Kocakor Ilona, Bogátky 
llooa, Czikó Emma, Csík* Ilona, Caikó Térés. 

I Cíiby Bilia, Krdao Muiata, Élthe* Jadit, Fejér 
llunl,.!, Iványi Karola, Jakab Anaucka. Koncoog 
llniih, Latzina liariaka. Latilaa Olga. Madár 
Inna, Marionffy  Erzsi. Mihály Irma, Nagy Ifin. 
Orbán Irén, Sssthméry Olga, Száva Knzaika, 
Síuluiu Zulms, Zakariás Ilonka, Zakariás Anus. 
Férfi  rendezők: Albert Gábor, Ambrus János. 
Ávéti Vinete, Barabás Károly, Bartalis Ágoetoa, 
lőcskor Antal, dr. Bocskor Béla, Bodor Ödön, 
Borsai Mór, Bolár Béol, Botár Bála. dr. Daradics 
Feli*, Dúeiy Kálmán, Dongyel látván, Srflsa 
Jiísef.  dr. Erőss Vilmos, Eperjessy Béla, ílthes 
Zolién, Ferenczy Ernó. Fejér Gyula, Fiola Jétsef, 
V/i6or János. Hontor Gém. Japab Jáaoa, Jancsi 
Istviiu. Kard» Bila, Kiss Mósem Korassk János, 
Kováit Uyárfás,  Körlvélyessy Árpád, Kouca Ká-
roly. Kurci Antal, Králl Emil. Láiár Miklós, 
.Márton Uábor, Málhé Ambrus, Milye Lajos, Mol-
niir Anial, Nagy Jóssef,  Nevelils Kálmán, Pop 
Ovid, br. Rudnyénssky Sáudor. Ráltosy látván. 
Surányi Üdóo, Ssáva Antal, Thary Gyala dr. 
Újfaluéi  Jeaó. dr. Vémoe Nándor, Vermet Gyala, 
U'elmanu Sama, dr. Zakariás áíaaé, Znügda Zoltán. 

— A .Vigadó" aorsa. A drága péazea 
f.:,.|.uli  Vigadó iigylálaaik, nem felel  meg min 
•len lekialelbea a virakosáoaak. Kiiié-e drága, 
filaüiiésa  nem működik akadály nélkül. E uiiatt 
u;y halljak, hogy bérlője fal  is mondotta már 
brrletel: a késs otthagyni a bútosiléti összeget 
is. Óaiii.iéa oojaálaók, ha est az agilis siskem 
k>rt s fcfiiöoség  eltealilené. Hiszen minden kos. 
iti neliAz; s a megye inténó kfirei  nem zsr 
t"»»li a jogos kérelem elöl. A baj pedig nem 
ellan'h'ilatlan. 

— As Xmke Igaagató valaaatmá-
Dyanak 1004 dectomber bó 12-én tarlutt Ble 
lebt'ti, mint azt havi értesiiőjéköl olvassak, 
a k'jtL-tkrtá, váimacj^^et különíson érdeklő 
ínyeket tárgyalta: Gyóbékás kösségaok lélcsi-
ten.l l állami iakolája ssáaára megfelelő  feltéte-
lek mellett 4&00 keroaái siavawit meg Miké 
Bálim vármegféak  főispánja,  válssitmáu)i eleök 
liatiúiolag terjesstslle fel  Csikvercbsa küiség 
ksr'tét, melyben ai állami iakola telkének bo 
kerítésére 400 korona segélyt kér, A válaul-
m:niv tekintettel a község nyomorúságot visio-
njairii, a kért 400 kor, segélyt megadta. A 
caiL-, imesbükk—rakottyési Gmke-lskola gond-
u»k-i|c« kéri as Iskola további friitarlásái  • a 
Imi;' I Hunéi pótlására 200 kor. megsiavazásái. 

ilenei a magyar laakötclesek eleuyésiő 
c.i o ly némára, ai Iskola fentarlása  egyelőre 
ci:i' aü 1804. és 1906. taaévre mondatik kl és 
> -'"l kor. többlel ure a tanévié klutaltatlk. 
Az „kols lehetőleg államosítandó. 

— Olvasokftri  grttléa OaUuomlrón. 
Km, Ilié/etek. egyleteit, társalatok éveakiul le-
«'•'Miivk zárai a letlat év mérlegét * megálla 
l'iti'ik az aj év terheit, mely alábbira aa ala-
pot a megelőző év eretaéaye szokta megadni. 
A csiksomlyéi olvasókör is s U 2-áti vetle 
vizsgálat alá Pál Oábor (ágináziami igszgaté, 
•mt ..IvasAköri elaök cMklése melleit a 
•« ei edméayérM ai*M számadást a állapította 
*>•« az ez évi költségiráayzalot, melyekből ki* 

ttot, begy •< oivasáktr laválihra ia az «ddigi 
kerribm piosprrálkat. s m i M M tagi* a 
I t keraaa évi tagsági dij arllHt eiég.é^e* 

a legszükségesebbekre szorilkozó 
kiaUsait fedezhesse.  A számadás bfhjniM 

a topok kertivé» érvéré* alá. 
miwáa azok elkeltek • a jövedelem mérve ra-
tei i*a*rM»**é lett, a kMi*égv*té« álblutolt 

lelyaek aoráa ijMI fgr t sée l f  ttek: 
i Hirlsp*. .Magyararmég*, ,Ki e« 

lék-, .Az Ojság", .Magyarállam" (aj), a .Va-
sáraapi Ojság*, .Kakas Mártaa*. Csiki Uitok", 
.Csikszereds*. Újra alakíttatott azatáa a tiaili' 
kar éa választmány. Elnök lett: Pál Gábor, 
tiszteletbeli elnök: Murányi Kálmán , alelnök 
Kassay Lajos, fegyzá:  Palfly  AnJrás, pénztár-
sok : Ambias D^es. gazda: Dr. Király Hea 

A választmány Ugjai leitek: Bálint Györgj 
Balog József,  Ballá Istváa. Csstó János, Jakab 
Antal. 

— Válaastásl moBgalinak. Magélén 
kait vármegyéokbea is a politikai élet. A kő 
selgé válaulásokra már aagyban folynak  a ké 
szülétek: Záanlók lengenek, hlragaetok hirdetik 

képviselőjelöltek föllépését,  a Jelöltek kapa 
esitálaak, tanácskoznak. A központi válasstókertt-
lel aaabadeivttpértja A n i a l f f j  Gábor törvény-
széki birót jelölte, kinek már is i|en nagy 
pártja van s bistoa reméljük, hogy hivei győze-
lemre viszik sfsiláját.  mert egyéni jeles tulaj-
donai igazán képesítik éa méltóvá testik a ke-
rület biralmárs. As ellenzék vele siemben 
Dr. György pá l Domokost léptette fel. 

A wikkarasfalvi  kerületben a MkbadelvO 
pártnak He re seg Imroa jelöltje, kiaek megér* 
keiését mára várják; mig a gyergyél kerület nagy 
lelkesedéssel fogsdta  É l t e s Zsigmond kir. láblsl 
hiló, aisbsdelvtpárll jwlöliot. — A válaaziá-l 
fc6<delmek  igen hevesnek ígérkeznek, de ugy o 
jelöllek személyisége, mint a válasstás orstágos 
ozelja sem hagy fean  kétséget as iránt, hogy 
ha a polgárok valéilt meggyőződéi* megayilat 
koibatik. a izakiddlvü pártok fognak  győztesen 
kikerülői. 

• oalksaaradal Ipara* IQsiég 
ÖDkepaWOr* IV. évi rendes ktjggytiisét f. 
hó tt-én (vasárnap) délután tartotta Heg. Ea al 
kslommal a tisstviselék éa válasstmáM is njra 
alakltlatoit. Elnökké megválssstatott i Jakab Jt 
•sef,  alelnökökkó Kootkás Béla ós Baíesl ^e 
rcnez; titkárrá Kövér Sándor; ellenőrré Foesld 
Ézsaiás, Jegyzővé Ufjaivl  Lássló, ptnitárnokká 
Gyönös Gyula, gaadává Takó Károly; kóuyvtár 
nokká Br«iiaa Ferenes Választmányi tagúkká 
Ákrakim Marion. Ádám Jóssef,  Ambrus Oyürjy, 
Moldovén János. Tsraay Sáador. Jaasaó Béla, 
Erős Béla, Borkéadi János, Kere<stea Márton, 
György Sándor, Nagy István, Tóth Ferenci. 
Póttagokká: Hegedils Péter. Adler Izsák. Uylirgy 
Endre. Kerekes József.  — A litkéri éa pénztár-
aoki jelentések aieriat a testület máris bisony-
ságot szolgáltsiott életrevalóaágérél; a mi leg-
fényesebb  bizonyítéka aanak, kogy valóbaa ssük-
ség volt rá. A tagok aránylag kia megterhelése 
ellenében a testület Igen foatos  előnyöket nyújt 
részükre. Különösen közművelődési fontosságéi 
igssolja as a lény, bogy költségvetésében 
könyytárs gyarspitáséra 001 koronát irány-
ion elő. 

— TOaeMt. F. hó 10-én déli 12 éa 
éra kölölt Ciiksx redébea. a Kossuth Lajos, 
ntciábsn levő sóraktsrbsa tüs láa sdt. Ai eléra 
siló agyanb ebédre távesvéa, a kályhát fával 
megrakta Ugylátsslk, hogy a kályha nagyon ki 
hovUlt, a a kályha inellé felakasitott  papír 
ueskéb, ellAI meg s desskafnl  éa a helyiségben 
lei 8 faládák  meggyúlva, a tiit eaakhsmsr ua 
gyobb mérveket öltön. A kitóduló rüstre aiouban 

arra jár k ftgyelmettették  Petres rendórói-
mettsri s at többedmsgávul sietett a helysiinre 

fejssével  sz ajtót befeszitette  s többek ieo-
Bégével a benn levő gyúlékony anyag jt kikor-
dották • a lüiet leljee n elfnjtoiták  Hoj:y 
nagyobb iserencsóllunaég mm történt, i s esupáu 

nappali Idénsknak köszönhető. A kár o-ekély 
— Bátor életmentő. Liatió Donmkos, 

László Lórinei helybeli iparos Ű:| f  hó 4-én 
oste 8—9 óra kdstiu S. K. aevü eseiédleányt 
kútból kimeatelle. A leány állítólag Sngyilkoe-
ságl ssándékbél ugrott a kaiba, mely nem volt 
sunyira mély, miit as ifjai  sziv szerelme «la-
kolt lenni. A bátor éieluienMoek mér a harma-
dik eset, hol a bistos háláltál uieniett meg 
emberéletet, AJáaljak At as illetékes kürík ügyel 
méke. 

— Tdaoltól tánommalatság. A Csík 
várdollalváa mait évben alakall tűzoltó tár>n 
lat szertára javára e bá 7-éu, vagyis a raült 

táacmalatságot tartott, melyea a szoawzéd 
klzségekből lövbrs vevéa részi, szép sikerrel 
járt a így a kitűzött ezélt aagybaa s.gitette 
elé. A ma'atságot Zástas Elek Mzoltéparaacs-

readexte, kiaek a kö/kssrsa ialézméay 
megalakítása is köeztakelé. 

- Kntyák garáadálkodása. Igssán 
as emkert relháboritja as a Nap asp atáa uer-

•mora lapaaxlslal, kegy a vármegyei eb-
tartási eaaWIynadelel I. (-a meeayire ügyelawa 
klvfil  mered vinacgyeaseno s wiééa kaiintcen 
lapasatalje, kogy a fcalyák  gorésdélkodésa ellea 
aa lllolAkes katóeégi kosegok sem lessaek i w -
SNl. Mér kél iskea tírtéol meg velem, hegy 
Caikmadéfalva  állomáaii..| kiiedelva. óriáM fekete 
kutyák támadtak ki; a kutyák lalajdoaosai a 
eseadórlakianya kösvotlea aaomssédságábao lak-
nak és egy cdvarrél kettő is ugtlk ki as em-
berre • csaholva flayrlmeztelik  a járó-kelői, 
hoay itt ők ss urak a ha a bőrére ad bárki va-
lamit, keressen más aut. Azt hiszem, Kam 
oeaikébaa sem tűrnék meg ezt a ssiíra kutya-
világot. Kérjük as illetékes lányosukét, hogy 
szókkal a kutyatartó urakkal a törvények szi-
gorú alkalmaiáaával is értessék meg, hogy as 
«ton Járókelők biitonságs fnalosabb,  mi 
privát paaazink kielégítési szolgáló distkutya-
meiiiiséris. Egyebekken a oaeadArasakaazpaianes-
aok urnák ia b. flayelmébe  ajánljuk esea ál-
lapotot. 

A tadővóss pnsatltáaa hasánkban. 
belügyminisztérium jelentése amint 1904. 

október havában Magyarországon tldőgümőknr-
bas 4072 egyén ball el. Ebből a számból vár 
megyéakre an esik, tehát ba kedvezőbb is, 
mint a síkságon fekvő  vármegyékben, a többi 
erdélyi vármegyékhez képest még elég jelea 
tékeny; mert Hrussómegye (7, Fagaras 19, 
Háromszék 33, Nagyküküllő 13, Udvarhely pe-

ig eanpán 22 számmal szerepelnek. 
A kösigasgataai bíróság éa aa ex 

lex. Mnst jotoltlk nyilvánosságra a közigaz. 
gatási biróságnsk az ez !>Xi-e vonatkozó dön-
tése:, melyek most, íugy ismét ez-lez elölt  ál-
lnak, újból aklaálisak lettek. Ai elsS e::ek kö-
zül kimoadja, hogy az illeték keieléei lörvéoy-
beo megállapított feleiibezési  ksláridők az ez-
lei alatt is kötelezők (20, 109/1903. P. sz.) 
J t y atájik dfintés  szerint az eX lei alali két-
besilelt fizetési  meghagyásokra voaailnnráleg 
as I89S. évi XXVI. t.-ez. 31. ( ábaa megélls 
pitott 8 sapi batáridi sem a Izetési megba 
gyáa kézbeeiUrétöl, hsaim az 1904. évi IV. 
.-ez. életbeléptétől (1904. máto. 30.) eiámil 

(WS98/IW3. P) Egy másik eset bea kimondta 
közigazgatási bíróság, hnry azok aláa az 

illetékek után, amelyre né/ve a fizetési  meg-
hagyások az >i-les alatt ke/besiUetnek, csakis 
as 1904. április 29 ikétől kezdve jár a lörvé 
ayes késedelmi kamat (4263/904. P. sz.) As 
ex let alatti bélyegröviditéa miatt felemelt  ille-
ték nem követelhető («192/901. P. n.) Végül 
kiSMHidjs, hogy az ex lel elölt esedékessé vélt 
illeték atáa a késedelmi kamat as n-lei idő-
tartamára is jár. 

— Ab oltvölgyi vis i társalat ügy 
vesetőaége. A* Olt szabályozásra alakull, 
régebb fennálló  vizitársalai a mait év végén 
gyüléat tartott Iliké Bálint főispáa  elnöklete 
alatt, melynek lAlib tá'gya a tiszt viselők és 
válsMS máay tagjaiaak újra választása voll. 
Megvál*áztattak: Elnökül Mikó Báliut löispán, 
alelnökül: Szántó Jézsef  megyei 1 *ő aljegyző, 
igazgatóul: Verebes! Kovács Gergely, a választ' 
mány lagjainl: Bálint Lajos, Incze Ignácz 
Csalószegi ől, Veres József,  Beck Ferencz Szl-
siuionról, Sándor Gergely Sztimréről, Nsgy Imre, 
Albert Béniám SztkirAlyról, Halló Lajos Zsö-
gödről. 

— BalnhAa mindenütt . Megyénk ne-
veietesehb pontjait a siiuészet veszi uralma alá. 
Uydsslmifcldal  Tuváry Antal társulata foglslja  el. 
Csikszépviieu egy másik lérsulai szórakoztatja s 
kUsöuségel, uéluuk meg a Zoltán Gyuláé. Caak 
sria vagyunk kiváscsiak, a három kütség illetve 
város kösül melyik vsa a kgjohbau megelé 
Kedve 1 

Boaraet egy éiéekfeesiiA  repéoyéi kfcti.  Képel 
közfil  megemlitjük s .Bsiaéisei* rr. i'aiekkél és .A 
rá'srto* tirálykisMKOSy" Ml kémrflt  eredeti Mvé-
leleket Syvetoaoéaak éa a láayáaak as ates-
kép*H. Meeli«eeee gtéfaé  DwtfUI  Mrléat ki 
aissitásiról kérem képei t m l sr s jdg rgy ér-
dokos ezikk kieérelébea. A Isp feleMa  eseiftcaa-
lAje Cbelnoky Viktor. «serkwHA-ialsjdeaeea pe-
dig Girdoayl Igaéce. A malatteté. laaalsága* éa 
ssép heti folyóirat  éra negyedévre 3 
Mstsiváhysiáwmsl ssivesea szolgál a 
votai (Besspe*!, IV. Mkteam-kirat 7.) 

* Ssinéaaek. v*jd* LáesH 
dréméjáaak a Sziaéesekaek kösléeét keedle meg 

keli tartelomdas stémtksa a Ssiakés és Élet. 
A Isp érdekes tanaiméból kiemelkedik P. Mer-
kee Ksiilia csikké. KemMasy Emse Wfeaaa  ia-
merteli ottborét. Sk.it kilkaé fel/étel  kieár, A 
stinhé'l hét eseményeit, vertei slk. la tartalmas 
as e heti stám, amelyaek kitüaö illassuéasiéi 
is elsi'rssguvá letiik a lapot. A lap egyea né-
mának éra 24 Allér, aegyed évre 3 keress, kap. 
ható minden Ujaég elárusítónál. 8teikeesléeég és 
kiadóhivatal Budapest Baross uteta 69. 

IRODALOM, MŰVÉSZET. 

* As í l a t (Képot Családi Lapok) aj évi 
«séma igea gazdag és érdekéé tartalommal je-
leni meg. M. Koraiaa Aranka. Kadnyáuazky Gyula 
pompás költeményein. Petelei Isivéu. Cliolaoky 
Viktor uovellájan él Besicskyué Bajsa Lenke 
regényén kivül még egéis tereg jó közlemény 

K Ö Z G A Z D A S Á G . 

+ Kereskedők a fogyaaatáal 
•e tkesetek ellen. Az O. M. K E. a 
vásárhelyi kerülete karácseay másodaapjáa 
H.'irmath Sándor elnöklete alatt readkivlli köz 
gyűlésben tárgyalta a fogyasztási  szövetkezetek 
ügyét. A kerület tagiai Marosi»rda-, Caik-, 
Háromszék- és Udvsihelyváimegyéből számos 
konkrét adatot terjesztetlek elé s fogyasztási 
szövetkezetek visszaélései elltn, melyek egybe-
hangzólag Igazolják, hogy vannak falsai  fogyasz-
tási szövetkezetek, amelyek alapszabályaik el-
lenére nem tagoknak is árainak, bogy pálinkát 
mérnek éa a nép közüli az iszákosságot ia Isr-
ieszlik. Igszgslósági lagiaik, lelkészek és tasl-

[ befolyásukat  a szövetkezetek forgahaáaak 
élésére érvényesítik. Ujabban a fogyass» 

lási siövetkezetek nemcsak s kőrségrkbeo ter-
jednek, de városokban is slakalnsk. Nagy a 
pasasz különöiea a maiosvásáibelyi ti«tlvi»*Mk 
sgtvelkezete ellea, m-ly a legjobb vévé közös-
séget voala el a kereskedőktől és számos aagy 
közleihet viselő krreskedőt veszáiyrztet. Es aa 
ateMt t r i m k w i aaúat. a közgyüléM b 
lölpsas«zellák - aeawsak éielmíiureket ármát, 
keaem fétfi  és oéi rskaszivrtekel tnér l és 
kf'oa  szakéival lakákat vsrrát. Borrsktáil tart 
• azzal a vi ndéglősökaek csiaál beakarraexiát, 
a tejet tagjai részére vidéki aagy aradslmtkbál 
hozatja s azzal a városkaa megtelepllt székely 
gszdák jövedelmét rövidíti meg. — A kö/gySlés 
élénk vita atáa a kivetkező határozati javes-
latet Ierjesztette ai O. M. K. E. ktapeat vá-
lasztmányához : 

1. Szükségesnek latija a fogyasztási  szö-
vetkezetek adózásáaak reformját  és pedig aa 
egyenlő teherviselés elve alspiáu, de addig is 
követeli, bogy a fennálló  törvények végrebaj-
táaakép adókedvezményben ae résseslljeask. 

5. 8érelmesnek tartja, bogy a fogyasztási 
sxövel kezetek ilslmérési éa dohányelármsitási 
engedélyben részesittetnek, különösen mások 
szern-tt jogainak 01 egséi lésével. 

8. Sérelmesnek tartja, hogy köztisztvise-
lők a fogyasztási  szövetkezetek igsigatisági 
és lelügyelőbizoltságaibaa helyet foglálosk  és 
s forgalmának  emelése érdekébea befolyásaiul 
érvényesíti. Kivételnek csak olt legyes helye, 
hol tisztán köitisztvitelők alakítanak fogyasz-
tási szövetkezetet. 

4. Sérelmesnek tartja, fiogy  a fogyasztási 
szövetkezetek nem tagokssk is árasilaask és 
javasolja, hogy e visszaélések törvényes atoa 
egyszersmiadenkorra bessünteltessKek s aki es 
ellen vél, e'aő esetben R00 kor,, mésotUk eset-
ben 1000 kor. és harmsdik ssslbeo a szövet-
kezet leloszlatásávrl bünteltemék. 

6. Végül sérelmesnek tartja, bogy s Hangya 
által slakitolt szövetkezetek szállítási kedvez 
ményekel élveznek. 

A közgyűlés a javaslatok támogatására 
fölterjeszli  a központhoz mindazoa konkrét 
adatokat, amelyek egyes fogyasztási  szövetke-
zetek visszaéléseit tárják Al. 

+ Kének M o n t é n . A sepsiszent-
györgyi méntelep parasesaokséga alá tartozó 
fedeztet  ési állomásokra s így s Csikmegyeiekre 
is szánt ménlovak kiosztása Sepsiszentgyörgyön 
jövő felnaár  bó 8-én fog  megtörténni. 

szombatos este a gyakorló-iskola termében | vsa s lapban — As llet külön mellékletül 



Jaaaár li. 
•égbe* megforduló  minden rendi és rangú 
állampolgár. 

A jegyzőnek el kell olvasni a vár-
•egyei hivatalos lepni. Belügyi. Pénzügjl, 
Rendőri Közlönyt. Magyar közigazgatást, 
anyakönyvi közleményeket, Pöldmtvelési fcr-
tesilőt, GyűmOlc-kertészl, Néplapot, ezen-
kifli  valamennyi tOt vényt éa miniszteri ren^ 
di-letel. 

Nem csoda l*bái. kedve* kaitáraak, ily 
•nnkn halmaz közepette. ha rendbirságnlás, 
Mntelópo-ia, fegyelmi  eljáráe jut oszlályr4<zll. 

Beá l e H e tehát fugái  ily viszonyok 
kösötl, bogy Tmza latváu gréf  miniszterelnök 
ar azon törvényjavaslata. m-lyet a jegyzik 
fizetésének  rendezéséről alkotott, csak kor 
teajavaslat, — a ki est hiszi, az önmaga 
ellea vétkezik. 

Mindezeket lekiatetbe vére kétségtelen, 
bogy ill nem lehet tovább kia'rleieznl, hanem 
addig ia, míg a közigazgatás általános ren 
dezéan bekövetkezik, segéderők alkalmazá-
sáról kell gondoskodni. 

Vármegyénk törvényhatósága az, ahon-
nnn mi támaszt és segítség, t remélduk, mert 
mindenkinek látnia kell azt, hogy a jegyzők 
ma valóságos rabszolgái a közigazgatásnak, 
gépek, a kikből az idegölő Irodai manka 
kiölte anemeerbb ambirzlóit s a népéirt á|ai 
Mea és fejlesztése  irâşti hajlandóságot. 

Értsen érezzük mi azon ferde  hely-
ietet, amelybe a rosszul alkalmazott kor-
mányzati intézkedéaek következtében islot-
laik, nemcsak a magánk, hanem a község s 
a falnsi  táisadalmi élet szempontjából is, 
amely elveszítette bennünk egyik vezeló szel-
lemét s érdekei igaz istápolóját. Nagy érde-
kek flződnek  abhoz, bogy a jegyző mlajdon-
képeni hivatásának visszaadassék, * neklnk 
kik ezen érdekek csorbulását közvetlen!! 
tapasztaljak, hazafias  kötelességünk mindent 
megtenni arra nézve, hogy azok kielégítést 
nyerjenek. — Mindenekelőtt követelniük kell 
tehát a szükséges és szakképzett segéderő 
szervezését, még pedig nem a községektől, 
ahol minden ilyen kérdés a jegyző veresé-
gével végződik, hanem a törvényhatóság el-ő 
tisztviselőjétől, aki ezt a közaégl törvény 
67. 8 a alapján meg te keli. 

Minden, legalább l&OO lelket számláló 
körben az adminlazlrátió végzésére a segéd-
erő feltétlen  szükségességét számszerű áÜS" 
tokkal bizoayitva, arra törekszünk, hogy agy 
a közönség, mint az állam érdekeit kielégít-
heaslk. 

De nyilvánulni log jótékony hatása a 
községi Igyek hathatósabb gondozása, s a 
lalnsi társadalmi és gazdisági élet fellendülésé-
ben, ahol ma a l-nyügózöil jegyzőre nagy és 
fontos  feladat  vár. 

A segédjegyzfii  állások l!.UMnaa-kaW 
elein,—«wénnemttWn bajokat nagyban 
euyhiteaé, s addig ia mig a mai rendezetlen 
állapoton segítve nem lesz, a jegyzők hely-
setét tűrhetőbbé tenné 

Bajinak van tehát a sor, bogy a kez-
deményezés terére lépjünk. 

Bendeseadők volnának még a jegyzők 
is segédjegyzők lakáslgye, a hivatalos helyi-
ségek, napi éa fuvardíjak  kérdése. 

A községházak éa irodahelyiségek leg-
többjei szánalmas kinézéslek, nedvesek és 
sötétek s kezdetleges berendezéseikkel n 
mai kor igényeinek nem felelnek  meg. 

Számtalan feladat  vár még m- goldásra, 
melyet csak ngy látok megoldhatónak, ha 
mindenik jegyző zászlójárs írja e jelszót: 
„egysígben as erő" s mindenik az egylet 
munkásságából oszUlyiészét kiveszi és saját 
Ogyének érvényre jattalását nem néxi tovább 
megvetett közönynyel. 

Ezekben voltam bátor elntki jelentése-
met megtenni, midőn annak tadomásnl vé-
telét kérem, a negjelent tagtárs arakat 
IdvBsMa a a közgytlést megnyitom, 

As elnöki megnyitó atán a tárgyal fel-
vett tételek a válaastmány által tett javaslatok 
alapján gylléa által tárgyaltattak. 

8 ik pontnál n mait gjllés jegyzőkönyv 
hitelesíttetett. 

3-lk pont alatt n jegyzői nyagdljsznbáljr-
zat módosításától készitrtt Javaslattervezet ol-
vaatatik, mely sierint a nyugdijjogosultak közé 
felvétettek,  eltérve az eddigi azabályrendelet 
intézkedésétől, agy Csíkszereda város jegyzője, 
•int a rendszeresített állásokba megválasztott 
a képesítéssel bir A segéd jegyzik. 

A jegyzői szigorlati dijak- egyszersmiadea 
korra járd 10 kor. díjnak meglzetésére köte-
leztették azon jegyzők is, kik nen ín szigor-
latozlak. vagy tanfolyamot  végxettek. Ezen 
összeg belépési díj czimen tsetendő. 

A nyugdíjalaphoz való járulás következő 
módozatokkal javasoltatik: 

a) C-ikszereda város, valamint Calkvár-
megyének aagy és kisközségei tartoznak a 
jegysSi nyngdijalap javára az egyenes állami 
adók 1 (egy) «/«-ti évrnklnt befizetni; 

b) Csikváraegye területén jelenleg hira 
tálban lérő községi kör- és segédjegysAh Csik-
•sereda város jegyzője, jelen módosított szabály-
rendelet jogerőre emelkedése ntán a jövőben 
festi  ez ímeken hivntalbn lépd jegyzők pedig 
megválasztatásnkat körető kónsp ltól különb 
sdg aélkll az 1904. évi XI. t.-ez. alapján ren-
desed fizetéseik  éa karpótlékaik ásna réssé 
«ián, mely mint fizetésjaviiás  ntallstlk, n követ 
kézileg kötelesek hozzá járulni: 

1. As 1990. jaaaár 1-ét megelőzőleg vá-

lasztott « jelenítg la tényleges szolgál»! bsn 
lévő jegyzők Izetésjaviláa és 5 ödévre koprót-
lék czimen nyeit ősszegnek egyszersmind* n-
korra 100 (száz) «/o át. 

II. As 1890. jannér 1 Je nláa megválaas 
toll lényleges szolgálatban levő jegyzők és se-
gédjegyzők ngyanezeu ezimen nyert fizeté-eik-
nek egyszersmíndenkorra 50»/o-át egy év alatt 
a jegyzői nyugdíjalapba befizetni.  Ezen felül 
minden községi-, kör-, város és segédjegyző 
kfllönibaég  nélkll köteles jegyzői minőségének 
első 6 éren ál összes ízeién és korpótlék 
czimen elnevezett járandóságának lO°/o át, 6 
éven tal pedig ő'/o-át évi jegyzői nyugdíjjárulék 
czimen mindaddig fizetni,  míg ss alap ezen °/o 
mérnék lését megengedi. 

III. A korábban lendszeresilell állásokrs 
megrálasziolt segédjegyzők alkalma, tatásuk 
idejéig visszamrnSIeg kötelesek 6 év. u lielül 
fizetéseik  10»/o-át, az 1904. évi XI. t. cz. alap-
ján felemelt  fizetéseik  BO°/o-At pótlólag befi-
zetni, ha ezen segédjegyzők rendes községi 
vagy köriegyzónek választatnak meg, az ezen 
előléptetéssel nyerendő fizetéstöbblet  50«/o-a 
egyszersmíndeokorra szintén befizetendő,  a fenll 
pontban dvi jámlék czimen megállapított fize-
tési kötelezettségen kívül. 

A nyugdíjigény 10 betöltőit szolgálali év 
ntán kezdődik. 

As évi nyugdíj 10 évi jegy tői  beszámít-
hald szolgálati idő alán 40V,al azon évi fl/etés 
ntán állapiltalik meg, uiely ntán az illelő 
jegyző a szabályszrifl  évi járulékokat uyugdi-
lazlatása utolsó évélen fizette.  be«záinitra az 
b őd éves korpól lékokai is. 

A nyagdijösszeg lis éven leiül a fenn 
kltrlliil alapnak évenként 2°/o árai em-lkedik 
mindaddig, mlg a 40 éri szolgálali idő be'elik 

ekkor a nyngdi) a fizetés  teljes egészéi 
képezi. 

A nyugdíjigény e<ak 1872. évig azániil-
ható lie. 

Az özvegyek a lérj állal igényelhető nyűg 
díjösszeg 60°/« ára jogosaltak. 

Az özvegygyei maradó árvák, fiuk  20, 
leányok Itt éves életkoiig, utóbbiak 1-ijliez 
meuetelftkig  lejenként 150 K. taniltatási segélyre 
bírnak jogosallsággsl, mely segélyösszeg azon-
ban több gyereknél nem mehet többié, mint a 
mennyire a lérj nyugdijjngosultFága terjed, 1« 
számítva itt az özvegy részét is. 

A teljesen apa és anya nélkül maradó 
árvák ily segély czíméu kébseres ftffwrgre 
jogosaltak, azintén az apa állal igényelhető 
nyugdijöeszeg erejéig. 

A nyngdijképességet el nem ért jegyzők 
ó évi szolgálati idejük u'án, ba munkaképtele-
nekké váluk, utóbbi évökheti élvezett fizetések-
kel végkislégiltetnek, kevesebb szolgálali idő 
alán nem marad feun  semmi igény. Hy raettmr 
•a^htrrgyek nyigdil, vagy végkielégítésre nem 
számíthatnak, de ba kiskora árvák maradtak, 
ngy a fentiekben  Mztosiloll neveltetési díj fele-
része folyósiltatik  az özvegy [érjhezmeneteléig. 

Munkaképes, vagy más JOvedelme/ö állást 
b> tölteni tndó egyén, ha megszűnik a nyugdij-
alap tsgia lenni, akkor, midőn már nyugdíj 
jogosultságot ért 10 íven felül  szolgált, annak 
nyogdjiöaszege a kilépéskor megállapíitstik, dr 
folyósítva  csak a teljes munkaképtelenség 
beálltával lesz, azelőtt ezen alap összeget nem 
fizet  ki. 

á nyugdíj jogosultságba a jegyzők részére 
vármegyékben ellőllOtt jegyzői szolgálati 

évek is beszámíttatnak, ha ezen évekre vnsza-
enöleg az éri já'alékokat pontosan befizeti. 

Ezek főbb  pontjai a nyugdíjszabAly módo-
sításáról javaslatba hozott tervezetnek, melyet 
a gylléa egybangalag határozatilag elfogadott. 

Folytatólagosan felolvastatlak  éa jóvá-
bagyattak az egylet költségelőirányzata, száma-
dása, melylyel kapcsolatosan a 812 kor, 18 
flll.  összeget tevő egyleti bálrálékok szigora 
behajtása mondatott ki. 

A jegyzői fizetések  vármegyei kezelése, a 
zagirássat megakadályozása, az 1904. évre járd 
flzeti'stöbblel  gyors utalványozása, a vármegye 
által ezen alapnak ígért ősszegből hátralevő 
résznek egy újszegben leendő kifizetése  tárgyé 
ban eluBk atasilva lett a kellő lépések meg-
tételére. 

As egyleti alapssabály módosításánál ki 
mondatott, hogy minden tag köteles ngy a ren 
des, mint a rendkívüli gyűléseken megjelenni, 
ki indokolatlanul elmarad, nzon tag minden 
esetben tartozik az egylet pénztárába b (fit) 
korona dijat fizetni,  nely dij közigazgatási aton 
hajtandó be. 

A 12 §. hiegészittetell azzal, bogy ezen 
egylet rendkívüli gyűléseket, a közgyűlés elő 
setes határozata alapján Csíkszereda székhelyen 
kivlli pontokon Is tailbai. 

Az indítványok során azon kérdésre, bogy 
a jegyzői nyagdijiogosaltak sorába C-ikszereda 
város tisztviselői kara is vétessék be, kimon 
datotl, higy ezen felvetett  eszmével tl/etesen 
tárgyalásba bocsátkozni hajlandó az egylet, ba 
k'lálásba helyeztetik ax. hogy a váimegye, 
mint a város az alaphoz s ennek gyarapításé 
hoz egy-egy tekintélyesebb ősszeggel jái ul. 

Kivonatosan fentiekben  megtéve közlé-
sieket, az olvasók csoportját üdvözölve vagyunk 

Csíkszeredán, 1906. január 7 én. 
Pálffy  András, 

•«rlMI elsők. 
Fereoaar Béla, 

ktim I v t 

e K 
S z í n h á z . 

Zoltán Gyula táreulnta iránt a két első 
előadás után megcsappant a közönség érdek-
lődése. A publikum ugyanis fizik,  mert hogy 
fázzék,  a fűtésben  beállott zavarokon kivUl 
egyéb oka is lehet Mindazonáltal as ujabb 
előadások alatt Bierzett élvezetért első sor-
ban Lomniczynek tartozunk hálával. Drámában, 
operettben, vígjátékban egyaránt jelesen meg-
állja- helyét. Valóban ó a társulat legügyesebb, 
tehetségesebb és legbuzgóbli tagja. 

Kiemelkedett az előadásokból a Takarodó 
és Falu rossza színre hozatala. 

Beyerlein színmüvében vnlódt miivészi 
alakítási nyújtott Volkliardt őrmester szereke-
ben Lomnlczy Béla. Otthonosan mozog a szín-
padon, szerepével teljesen ismerős, indulatok 
kifejezésére  igaz hangjai vannak ; mellette jó 
volt Qui'isz szakaszvezető személyesitője Nagy 
K., bár organuma a teljes siker kivívásában 
gátolja. Klári szerepében Zoltánná jeleskedett. 

A többi szereplők is megállották helyü-
ket, bár Kiss Sándor alakítása elmosodó; Si-
ménfalvíé  pedig igen gyönge volt; a sznpad 
teljesen idegen rá nézve. 

A „Mintaférj"  valódi összevágó előadásban 
keríllt színre. Végre Zoltánné is egy igazán 
neki való szerephez jutott (Klementina). Kívüle 
még Loraniezy emelkedett különösen ki. 

Mindezen, mind a későbbi előadásokból 
azonban korábban liaugoztntott kifogásunk  nyert 
újból belgazolást. Hogy a társulat reurikivül 
hiányos. Az igazgató jelentésében jelzett sze-
mélyeknek alig n fele  van meg. 

Az ilyen események végre megmozdítják 
társadalmat is. Mozgalom indult meg egy 

szÍDiigyi bizottság megalakítására, amely a 
társulatokat ellenőrizze, s n játszásra csuk 
azoknak adja meg az engedélyt, akik való-
ban megérdemlik u közönség pártfogását. 

Üdvözöljük és méltányoljuk az eszmét, 
8 kívánjuk, bogy minél előbb öltsön testet. 

Legújabb. 
A VCalkl Lapok" eredeti táviratai. 

BolUpeat, jan. 10. d. a. 2 óra 20 perez. 
CgUszoreda, jan. 10. d. a. 9 óra 55 perez. 

Jofesef  f ö h e r c z e g  á l l a p o t a . 
Fiumei táviratok szerint József  fő 

herczeg az éjszakát nyiigtalnnul töltötte. 
Álmát gyakran köhögési roliaui zavarta 
meg. E r ő á l l a p o t a é s t á p I A I k o 
z á s n k e v é s b b é k i e l é g í t ő . 

A miniszterelnök üdvözlése. 
A miniszterelnökhöz a mai nap lo-

lyamán Abrudbányáról, VnjdahunyadrtM, 
Nagyváradról, Boszlerczebár.yáról, Zilált-
ról, Kurponáról, Sepsiszentgyörgyről ér-
keztek üdvözlő táviratok. 

A miniszterelnök valamennyire szi-
vén hangon válaszolt. 

Elitélt varróleány. 
A budapesti lillntető törvényszék ma 

Horváth Júlia varróleányt két évi fegy-
házra Ítélte, mert féltékenységből  vitriol-
merényletet követett el Lindenbnchcr 
Sándor volt közön hadseregbeli had-
nagy ellen. 

Gyilkosság és öngyilkosság. 
Jaroszliiwban Domniei Antal nyu-

galmazott állami tisztviselő hirtelen meg-
őrült ; fe.leségére  rohant a megfojtotta; 
azutiSn leánygyermekét gyilkolta meg. E 
kettős gyilkosság ulán harmadik emeleti 
lakásáról nz tito/a kövezetére vetette ma-
gát h ott szörnyet linlt. 

Port-Artúr átadása. 
Londonból táviratozzák, hogy Nogi 

tábornok iőhadi szállásáról érkexett je-
lentések szerint a port-arturi orosz csa-
patokat Dalinba szállították. A foglyok 
megható látványt nyujtotiak. Először ér-
keztek négy kocsiban a törzstisztek. 

Ugy a tiszteken, uiint a legénységen 
meglátszanak a k i á 11 o 11 szenvedések 
nyomai. 

A japán katonák az oroszokat sör-
rel, élelemmel éa szivarokkal kínálták 
meg. 

KÜLÖ N_F É L É K. 
— Kineveaés. A vallás- és kőzokt̂  

ügyi m. kir. in niszter Műller Lajos g». 
ilitrói és Bárány Imre gyergyószent 
lami polgári segédtanitókát a X. fi/.eié^ 
tálytia rendes tanítókká nevezte ki. 

— Pőssolgabiró helyettesítés. 
megye főispánj«  a most már nyugdíjazod | 
Li'ai .(..nos gyeigyös/lnnklósi fÖHzol̂ ntq̂ | 
lyére a ffiszoL-aliiiói  állásnak a tavaszi 
lésen választás utján leendő betöltésig 
Lajos főszolgabírói  helyettesítette. 

— Eljegyzes. Xyujtódi Ruu 
esikszen:máitoui kir. járásbirósági nljtcyíj ^ 
uapjáu tartotta eljegyzését Kovács Aranka tkţ 
szonynyal Kézdi vásárhelyen. 

— Dr. Novak Albert gyisztmî  
kir. albiró, iniiit értesülünk, ulláanról vul.'i 
dáiút f.  Iiö 3-uu beadta. Ügyvédi irodáját w 
e hó 21-én nyitja uieg. 

— Hodosi papválasztág MUI, , 
29-én volt Hodos községében « papválnsiî  
hívek cNó liely ro Molnár UiklÓB ^yen-y.-î  
miklúbi segédlelkészt választották inee. 

Uj évi tiaatelgéaek. Bégi szuU,, 
hogy minden uj év alkalmával rokonuk, jób« 
tok, ismerősök egymást kölcsőoöseu uilv6ts 
szei'rucsekivánataikat kicserélik, amelj hkA 
meg van a testületek és társulatok Ul.s^, 
is, ami auuál inkább érthető, mén e/ekm 
köztevékenység az a kspucs, mely a niioáJ 
napi folytonos  érintkezés állal cmki.ni. ie>u 
ries együttérzési involvál. A váruiig)e ijM; 
kara valamint máskor, ugy ezúttal is |). 
napján délelőtt 10 órakor Fejér Sátidui l.i|eţi| 
vezetése alall a szeredai járás és Széledi t, 
ros tisztviselőivel egyetemben teslQleiikg i^S 
lelgell Becze Aulai alispán, mmt a vArmegj 
első liazlviselójéuél. A tisztikar s/er.i csfluJ 
ualail a lőjegyző ékessSavakban lo'in»csqiJ 
felemlítvén  egyúttal a politikai életnek « kJ 
évben is felszínen  volt azt ax al iimuiiláiJ 
mely hazánk közállapotait >ul)osan éiiiitellt) 
amely ax év végével (elmerüli pai lanienii i-
azonyuk folytán  az uj évet még siváial.b Itt) 
heu vázolja elénk. A szép üdvözlő l.r-zédtt 
tisztikar leMies él|en:ése követte, unt az alá 
pán azives szavakban köszöni tneg s roeltţt 
viszonozta az egyfitles  jóbivánatot a/un biu 
Iont kifejezése  mellett, liogy a tisztikar jővöbn 
is azon Igyekezettel fogja  kötele.sséaeil trljsj 
síleni, unni »zl a múltban tette s (..ként i 
most mutatkozó súlyos viszonjok kő/ölt e 
vállvelve fog  közreműködni aira, liogy ?. ta>-
érdek megvédessék. A tisztikar szerencsskin 
natait a megye főispánjánál,  annak zsi.güdi li-
kásáu az alispáu és lőjegyző tolmácsolta. 

— Szerkesztő változás. A D.oö-ii-
márloubsn megjeleuö „Ktskttküilő' czmiu Leti-
lapnak töüb nnut négy éven keres2tüi c-ikwmi-
d.imokosi születésű Kedves József  t. J-.-zulga-
biró, váiuiegyei aljegyző voll lelelós -z.ikrti-
lője. Ex idő alatt gondos és szorgalm.i* nyal-
kájával bizonyságot lett arról, bogy a vidéki 
sajtónak egy derék muukása. Knnek darzin, 
mini éi lesülünk uj évtől kezdve e lap ,-zwkrii-
lésétűi visszalépett, de bizonyára nem Bzél, 
hogy tehetst gél pai lagon hevertesse; waél-
jük és tudjuk, hogy a hirlapirás hálátiau utjáa 
nem sokára találkozunk vele. 

— Kaszinói közgyűlés. Foly ' bó iS es 
este 5 ótakor a/, uri kaszinó ns|!>'eiB«beu 
közgyűlés fog  láttatni, hová a kasz:nú taţi» 
meghívatnak. 

— Törvényhatósági közgyűlés. A 
hasznos munkára képtelenné váll uw ^íül* 
feloszlatását  és az uj választások eii. mMá*1 

tárgyszó, az ország valammnyí toi iHiţlialii-
ságaihoz szétküldött legfelsőbb  kiral.. ^11''1 

felolvasása  és ktbiidetése czéljából vátin-syéjk 
főispáuja  a törvényhatósági bizottság t-..'jut' 
hó 12-én a vármegyeitiWban tart ml" :-nilti-
vüli közgyűlésre egybehívta. 

— A képviselőválasztások elren-
delése. Gról Tisza Isiván miniszterein"ui»' 
egyúttal belügyminiszter a képriselőliá/imk > 
király Ö felsége  által e hó 4-én lelt To "I* 
tása lolyláii a képviselSválaaztások uiec.jtfc' 
iránt az ország valamennyi vármegyéjén, k köz-
ponti választmányaihoz e lió 4-iül 29-'. 
alatt rendele'.el bocsátott ki, melyben az« 
választások megejiéséie folyó  január liú -1'-'11 

lebruár hó 4-ig terjedő 10 napi határidőt iiitt< 
ki s részletes, n intézkedett azon leendők 
melyek a központi választmánynak lel.vlnti' 
képezik. A központi választmánynak a hat-"'1'' 
kitűzését s a küldöttségek megalakításai i<r* 
gyasó intézkedéséről annak idején adauk ér-
tesítést. 
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SzerlcMztâl t lzanwt 
Ceiki. A köleölt holmikért köszönet. Lát-

hatja. hogy f.  Ihasználtuk. Szívesen látjuk éa 
kérjük, látogasson el honánk tbbba/ör la A 
saépirodalom kóréból • prósai dolgoknak még 
inkább örlilnénk. Vdvüiletét hasonlóval viszo-
nozzuk. 

Sz. 13404/904. tkvi. 

Árverési Mrdetaéay éa fettételek  kivonata. 
Jancaé Mézes (István fU)-nak  ífj.  Vaigyas 

Péter, Vargyas István, Kánya János, Teréz. 
Dorbára éa Hál Károly caiksztgySrgyi lakosok 
elleni végrehajtási» Bgyében. a kérelem követ 
keztében a végrehajtási árverés 600 kor. tőke 
és járulékai erejéig a csíkszeredai kir. törvény-
•zék, a caiksztmártoni kir. jbiróság területén 
lévő, a CsikaztgyOrgy küzség határán lekvn, a 
csiksztgyörgyi 1. re„dsz. 356. sz. tjkvben A f 
1317. brsz. ingatlanra 320 kor. 9!I94. hisz. 
ingatlanra 8 kor., 4919. brsz. ingatlanra 8 
kor.. 4!)87. hraz. ingatlanra 3 kor.. 7138. brsz. 
ingatlanra 18 kor., 10081. brsz. ingatlanra I 
kor.. — a 849. száma tjkvben (elvett A + 
7191-7123. brsz. ingatlanra 67 kor.. 7147 7148. 
brsz. ingatlanra 71 kor., 7158—7160 hrss. 
ingatlanra 64 kor., — az 1340. sz. tikvben 
lelvett A f  1733. hrsz. ingatlanra 98 kor., 
l43ö. hrsz. ingatlanra 16 kor., — 384. szánm 
tjkvben Mveit A f  1988. brsz. ingatlanra 39 
kor., 1309., 1304. brsz ingatlanra 326 kor, 
1376 lirsz. ingatlanra 18 kor., 1381 hrsz. in-
gatlanra 10 kor., 1473. hrsz. ingatlanra 160 
kor., 5190., 5194. brsz. ingatlanra 26 kor., 
6339, 5333. brsz. ingatlanra 39 kor., 5770. 
hrsz. ingatlanra 96 kor., 8091. hrsz. ingatlanra 
lö kor., 6IG9. hrsz. ingatlanra 92 kor, 6189. 
hrsz. ingatlanra 10 kor., 7233., 7934. hrsz. 
ingstlama 75 kor.. 7941. hrsz. ingallsura 33 
kor., 7349/2., 7350. brsz. ingatlanra 52 kor., 
7699. Itrst. ingatlanra 188 kor., 8092. brsz. 
ingntlsnra 13 kor., 8690. hrsz. ingatlanra 36 
kor., 9702. brsz. ingatlanra 28 kor., 9881. 
brsz. ingatlanra 10 kor., 10294. brsz. ingat 
lanra 2 kor., 10699. hrsz. ingatlanra 13 kor., 
— az II10. sz. tjkvben lelvett A f  9718. 
9719. hrsz. ingatlanra 27 kor., — az 119». 
sz. tjkvben felvett  A f  1378. brsz. ingatlanra 
15 kor., — a 2234. sz. tjkvben felvett  a f 
9700. hrsz. ingatlanra 10 kor., — az 1200. 
sz. tjkvben lelvelt A -jr 6771. Iirsz. ingatlanra 
26 kor.. 10295. brsz. ingatlanra 2 kor., 1248/9. 
brsz. ingatlanra 2 kor., 1262. hrsz. ingat lanra 
18 kor.. 1U2I. hrsz. ingatlanra 32 kor., 10064. 
brsz. ingatlanra 2 kor., 10091. hrsz. ingatlanra 
5 kor., 10269. hrsz. ingatlanra 1 kor.. 1439. 
brsz. ingatlanra 4 kor.. 8t>99. hrsz. ingatlanra 
47 kor.. 1324., 1396. brsz. ingatlanra 340 kor., 
8696. brsz. iugallanra 87 koronábau ezennel 
megállapított kikiáltási árban a 2234. sz. tjkvi 
C. I. a. Bocskor István, a 849. az. tjkvbrn 
C I. a. Nyiri Antal, C. 2. a. ilj. Kánya Jó-
zsefné  zatalai, C. 3, iii. C. 3. id. Vaigyas 
Péter, és a 356. sz. tjkvben C. I. a ifj. 
Kánya JAzsrfné  zatalai. C 3. a. id. Vargyas 
Péter javára bekeretezett haszonélvezeti jogok 
sérelme sélkttl elrendeltetik. 

A kérés a 366. sz. tjkvbeu lelvett A f 
1222., 1305. hrsz. ingatlanokra vonatkozóan, 
mert adójak nincs kitüntetve éa a 8192. hrsz. 
ingatlanra vonatkozóan, mert nem adósok tulaj 
iiona elntasittalik. 

1. Az árverési határnapul 1806. évi 
mároaiua hó 9-ik napjának d. e. 9 órája 
CsikszlgyArgy kézség házához tüzelik ki. 

2. Árverezni szándékozók tartoznak min-
den egyes ingatlan kikiáltási árának IO*/,-át 
készpénzben, vagy ovadékképes értékpapírban 
a kiküldött kezéhez letenni. 

A kir. jbirAság, mint tkvi balóság. 
Csiksztmárton, 1904. deczember 16. 

Qöxsy Péter, 
kir. alblró. 

Sz. 13405/904. tlkvi. 

Árverési hirdetmény is fettételek  k tv tasta. 
Kövér Sándor tanár újpesti lakosnak 

Balása Sándorod szül. Kövér Esztike elleni 
végrehajtáson Bgyében a kérelem következtében 
a végrehajtási árverés 500 kor. töke a jár. 
erejéig a csíkszeredai kir. tOrvényssék, s esik-
sztmártoni kir. járásbiióság területén levő, a 
K.-impér és K.-allis községek határán takvG 
k. impéri 89. ss. tjkvben lelvett A f  170. brsz. 
ingatlanra 8 kor., 679—681. brsz. ingatlanra 
62 kor., 718—790. brsz. ingatlanra 61 kor., 
1966, 1267 brsz. iugallanra 98 kor., 2442. 
brsz. ingatlanra 6 kor., 2508. hrsz. ingatlanra 
3 kor., 3991. brsz. ingatlanra 29 kor., 3376. 
hrsz. ingntlsnra 14 kor., 3701., 3709/2. brsz. 
ingatlanra 126 kor., 4731. Iirsz. ingatlanra 8 
kor., 4965. hrsz. ingatlanra 2 kor., 5113. hrsz. 
ingatlanra 4 kor., 5238—5241. hrsz. ingatlanra 
99 kor., 5505. hrsz. ingatlanra 46 kor., 6771. 
hrss. ingatlanra 8 kor., 6609. hrsz. ingatlanra 
3 kor., 7158. hrsz. ingatlanra 38 kor., 7421. 
brsz. ingatlanra 7 kor., 424—426. hrss. ingat 
lanrn 341 kor., 695—697. hraz. ingatlanra 57 
kor., 1019. hrsz. ingatlanra 9 kor., 1779. hrsz. 
ingatlaera 9 kor., 2418. hrsz Ingatlanra 3 

kor„ 2609. hrss ingatlanra 5 hor., 9313. hrss. 
ingatlanra 6 kor., 3606., 3505. hrsz ingatlanra 
6 kor., 4004. hraz. ingatlanra 12 kor.. 4890. 
hrsz. inratlanra 31 kor., 6059. brsz. ingatlanra 
8 kor., 5237 hrsz. ingatlanra 96 kor., 6488. 
hm. ingatlanra 30 kor.. 6712. brsz. ingatlanra 
19 kor.. 6959/9. hrsz. ingatlanra I kor., 
6828/3. hrsz. ingatlanra 7 kor, 7420. hraz. 
ingatlanra 7 kor., 1962. brsz. ingatlanra 10 
kor., 9639/1. brsz. ingatlanra 14 kor, 668., 
6G9. brsz. ingatlanra 1 kor., — a 2669. sz. 
tjkvben A f  9957., 9958. hisz. ingatlanra 58 
kor., — a 9637. az. tjkvben A f  1144. hrsz. 
ingatlanra 12 kor. — A k.-al- éa frltizi  445. 
sz. tjkvben A f  4389. brsz. ingatlanra 19 kor., 
az 605. brsz. ingatlanra 24 kor. ezennel meg-
állapított kikiáltási árban k.-al- és fellizi  445. 
száinu tjkvben C. I. a a k.-impéri 2569. sz. 
tjkvben C. I. a. éa a 89. sz. tikvben C. 3. és 
C. 7. a. haszonélvezeti jogok sérelme nélkül 
elrendeltetik. 

Kllenben a kérés a 89. sz. tjkvben felveti 
A 643. brsz. ingatlan részletté vonatkozóan 
elatasilialik. 

I. Az árverésre határnapul 1806. évi 
mározius hó 10. napjának d. e. 8 órája 
K.-impér éa folytatva  K.-alliz köz-égbázához 
tüzelik ki. 

9. Árverezni szándékozók larloznak min-
den egyes ingatlan kikiáltási árának 10% át 
készpénzben, vagy óvadékképes értékpapírban 
a kiküldölt kezéhez letenni. 

A kir. járásbíróság tlkvi haiósága. 
C*iks>eulmárton, 1904. deczember 16-án. 

Oössy Peter, 
blr. albiró. 

Meghívó. 
A ntantiiUH JüpW rraréiytárcisái 

Gys/euitniklóaon, saját üzleti helyiségeiben 
1905. évi jsnaár hé 29-én délután 4 érakor 

tartja 

Xll-ik rendes közgyűlését, 
melyre a t. részvényesek meghívatnak. 

TÁRGYSOROZAT: 
1. Az 1U04 évi zárszámadás és igaz-

gatósági jelentés bemutatása, s az igaz-
gatósági indítványok tárgyalása. 

2. A lelUgyelőbizottságiuik jelentésű. 
3. Alapszabályok módosítása. 
4. A ielinentvény megadása. 
5. Tiszteletdíjuk, feloszlása 
6. Hat igazgatósági tag választása. 
7. Hárout felUgyeMbizottsági  Ing vá-

lasztása. 
8. Tisztviselők éa Ügyész választása. 
9. As alapszabályok értelmében beér-

kező indítványok tárgyalása 
GyószentniiklAson, 1906. jau. V. 
S/avazali jogok csak személyesen, vagy 

meghatalmazott részvéuyes állal a részvénykönyv 
«zeriut részvénybemniaiás nélkül gyakorolhatók. 

Tiszteieltel : Az igazgatóság. 

Sz. 13403/904. tlkvi. 
Árverési hirdetmény is feltételek  kivonata. 

Székely népbank részvény társaság Atnbin* 
József  és neje sz. Kállai Jo/.éla k. jakablnlvi 
lakosok eleni végrehajtásit* ügyébe?, a kérelem 
kBvetke/.lében a végrehajtási árverés 2000 
kor. lóké és járulékai erejéig a csíkszeredai 
kir. törvényszék, a caiksztmártoni kir. jlnróság 
területén lévő, K.-jaksbfalva  község határán 
fekvő,  a kászonjakahfalvi  I. rend. 44. száma 
tjkvben A t 847- hrsz. iugallanra 7 kor., 919 
hrsz. ingatlaera 11 kor,, 1979. hrsz. ingatlanra 
14 kor., 18422., 18462. hrsz. ingatlanra 26 
kor., 2902, hrsz. ingatlanra 6 kor., 4444/2. 
hrsz. ingatlanra 12 kor., 4991. hisz. ingatlanra 
6 kor., 5001., 5002. hrsz. ingatlanra 93 kor., 
6660—5664. brsz. ingatlanra 32 kot.. 5692-, 
5693., 6704—5711. brsz. ingatlanra 63 kor., 
6786. hrsz. iugallanra 4 kor., 6391/2. hrsz. 
ingatlanra 40 kor., 6543., 6644. hrsz. iugal-
lanra 27 kor., 6770. hrsz. ingatlanra 8 kor., 
7316. hrsz. ingatlanra 4 kor., 7691/2., 7C92/1. 
brsz. ingatlanra 6 kor., 7851. hrsz. ingatlanra 
2 kor., 8119—8122. hr.-z. ingatlanra 48 kor., 
8811. brsz. ingatlanra 25 kor,, 8515. Itrsz. in-
gatlanra 20 kor., 9023/1. hrsz, ingatl inra 17 
kor., 9363—9396 hrsz. ingatlanra 33 kor., 
10128. brsz. iugallanra 27 kor,, 10264. Iirsz. 
ingatlanra 16 kor., 10785. hisz. ingatlanra 5 
kor., — a 668. számú lelekjfgyzökfinyvb»n  A f 
160. hrsz. ingatlanra 24 kur., 4337.. 4338. 
brsz. iugallanra 160 kur., 8767, 8708. hrsz. 
ingatlanra 59 kor., — a 296. sz. ilikvbeu A 
-f  146/9., 147. hrsz. ingatlanra 160 kor., — az 
639. sz. Ujkvben A f  2821., 2822. hisz. in-
gatlanra 19 kur., 3118—8120. brsz. iugatlanru 
4 kor., 5271. hrsz. iugallanra 2 kor.. 6100., 
6101. hrsz. ingatlanra 8 kor., 8824. hrsz. in 
gatlanra 16 kor, 9196., 9197/1. hrsz. ingat-
laora 90 kor., — a 377. sz. Ujkvben A f 
1435. brsz. iugallanra 10 kor., 6260/1. brsz. 
iugallanra 2 kor.. 8206/2. hrsz. ingatlanra 6 
kor., 9205. hrss. ingatlanra 1 kur., 10649/1. 

brsz. ingatlanra 12 ko;., — 166. sz. tljkvben 
A f  399. brsz. ingatlanra 12 kor.. 3171—3173. 
brs/. ingatlanra 17 kor., 3791/2. hrsz. iugal-
lanra 27 kor., 4239/2. hraz. iugallanra 3 kor.. 
4307. hrsz. ingatlanra 18 kor., 5209., 5910. 
brsz. ingatlanra 5 kor, 5253. hrsz. ingatlanra 
3 kor.. 6420. hrsz. ingall.nra 5 kor.. 6469.. 
6463. brsz ingatlanra 11 kor., 6529. hrsz. in-
gatlanra 2 kor.. 7435.. 7436. hrsz. ingatlanra 
26 kor., 7777. hrsz. iugallanra 5 kor., 7985.. 
8033 hrsz. ingatlanra 132 ko-.-.. »063—»06V 
hrsz. ingatlanra 11 kor.. 9090. brsz. ingatlanra 
4 kor.. 9204. hrsz. ingatlanra 4 kor., »437.. 
9438. brsz. ingatlanra 27 kor.. 9516. hisz. ia 
gatlanra 8 kor., 9837—9889 hrsz. ingatlanra 
II koronában ezennel m-gállapiloll kikiáltási 
árbaa elrendeltetik. 

Kllenben a kérés a 44. sz. tljkvben telvell 
A -j- 86., 87. brsz. ingatlanra vonatkozóan a 
végrehajtási törvény 137. §. 2 ik bekezdése 
alapján, meit a 86. hrsz. ingatlanrészletre 
tulajdonjog elő jegy» és van, s erre rsak a tórlé>t 
elreude.ö végzés jogerőre emelkedése után ren 
•lelhető el az árverés az 1901. hrsz. iugallanra, 
mert adója nem tiliileiietelt ki, a 4869/2. hraz. 
ingatlanra, m-rt hitelező erre jogot nem szer-
zett, és a 456 sz. tljkvben felveit  A f  16 
rendsz. 1K87.2. brsz. Ingatlanokra Vonatkozóan 
pedig, nwil adó lik együtt lünteltetell ki, 
elnlasillalik. 

1. Az árverési határnapul 1806. évi már-
osius 8. napjának d. e. 8 órája Kászon-
jakalitalva községházához tüzelik ki. 

2. Az árverezni szándékozók tartoznak 
minden egyes ingatlan kikiáltási árának 10° át 
készpétizl-eii. vagy ovadékképes értékpapírban 
a kiküldőit kezéhez let.-mii. 

A kir. jbirőság, mint tlkvi halóság. 
Csikszlmárlou, 1904. d-czember 15 én. 

Gözsy Péter. 
kir. ullöró. 

Kikiáltási ár 16 korona, melynek 
IO" o-a az árverés megkezdése előtt bánat-
pénzül leteendő. 

Kfizeleblii  feltételek  a liivataloa órák 
alait a crtikazentinárloni körjegyzői irodán 
beti-kiiitlii-tők. 

Csiksientmárton, 1903. évi január 
lió 7-í'n. 
Éltes Mózes, 

li.-jojrysó. 
Salamon Mihály, 

t :t k. bíró. 

Árverési hirdetmény. 
Csikvármegye árvaszékinek enge-

délye lnlytán a csikszépvm 22B3 sztjkv-
ben A f  441. 442, 443 hrsz. belső te-
lek a rajta levő éptlletekkel és az I433'i. 
1483 :- lir-ra. kuszáié Csikszépviz község-
házánál 1905. év január 16-án d. e. 
10 órakor a legiobb r-t iférőnek  ello^ 
adni ni. Kikiáltási ár 2000 kor. Árverező 
A kikiáltási ár 10-át kliteles árvereztél!) 
kezéhez lefizetni.  A vevő köteles a vé-
telárt .íz árveréstől számítva l.r) nap alalt 
alulírott kezéhez lefizetni. 

Csikszépviz, 1905. január 3-án. 
Antal Domokos, 

Sz. I74H-904. mj. 

Faeladási hirdetmény. 
Közhírré tétetik, lmgy a Osikszent-

Mliliály község tulajdonút kép.-ző „liánd" 
ei'dőréazheii n i-uilt évben iiiegperzselődütt 
10-1 ől GO czciitiinéler vastajfsá^gal  biró 
1129 drb mintegy 47!) kübmtr lenyő 
linszoiila folyó  évi január hó 30-án 
d. 6. 10 órakor Csikszeiitiiiíliály köz-
ségházánál nyílt Hzólieli éa zárt Írásbeli 
árverésen el fog  adatni. 

Kikiáltási ár 12tfG  korona. 
Árverezni kívánok kötelesek nz ár-

verezés megkezdése elölt ti kikiáltási ár 
10" <i át 130 koronát bánatpénz képen le-
tenni nz árverési biztos kezéhez, 

Uioajáillntok nem touudlnlimk el 
A fatönieg  becsárint alól nem fog 

eladatni. 
Az enlőré.sz a küzéploki állomástól 

mintegy 3 kilométerre fekszik,  minden 
belektetés nélkül kihasználható. 

Erről árverezni kivánók azznl ér le-
shetnek, hogy nz árverezési feltételeket  és 
becslési kimtilntást megtekinthetik n csik-
szentiniliályi községi bitónál. 

Csikszentmihály, 190'). január 9-én. 
Sófalvi  Jóssef. 

körjegyző. 
Sándor András. 

1 -,'< k. Inni 

27—905. 

Árverési hirdetmény. 
Az alolirt község elöljárósága köz-

li irré leszi, liogy Csikcsoinortúii közbír-
tokosság tulajdonát képező Egres havas, 
Filága, Kőrfisviilgy,  keinefe  fején  levő 
kaszálókat egy évi időtartamra 1 9 0 5 . 
január 21-én d. e. 9 órakor Caik-
csoinortán községházánál n legtöbbet 
ígérőnek nyilvános szóbeli árverés utján 
haszonbérbe ailja. 

Az árverési feltételek  nz elöljáróság-
nál betekintlielők. 

Utóiijáulatok nem fogadtatnak  el. 
Csikcsotuortán, 1905. január 3-áu. 

Pálffy  András, 
a.-jcKyzö 

Bakó Elek, 
hirü 

Árverési hirdetmény. 
Caikszeiitmárton-Csekefalvu  községek 

közbirtokossága tulajdonát képező vudá-
szatijog a folyó  évi február  hó 18-án 
délelőtt 9 Órakor Cazikszentinárton 
községházánál nyilvános szóbeli árveré-
sen — 6 — egymásután következő évre 
haszonbérbe fog  adatni. 

Bérlet tárgyát képezi, ugy Csikszt-
márton mint Caekefalva  községeknek I ső 
rész erdejében gyakorolható vadászatijog. 

Pályázati hirdetmény. 
1880 904 szám. Az alulírott in. 

kir. állnini erdőliivutal Csikvármegye köz-
igazgatási erd. bizottságának 132f>  904. 
számit határoznia lolyt/in a megüresedett 
csikszentgyöriryi és esikszentdoinokosi 6r-
járás II. osztályú hatósági t nlőőri állásaira, 
elolilii Csikszeiilgyíirgy. utóbbi (Jsikszeilt-
(loniokos székhelyivel, 400 —400 kornnii 

vi javadalinazáisnl és az üzemterv sze-
rint esedékes legközelebbi vágásból kiter-
melhető kereskedelmi vn.ry épllleli czélra 
fel  nem liaszuálliató 30 iii'in. tilzifa  illet-
ménnyel és 4 koron» évi iroila útaláiiy-
uyul pályázsilnl hirdet. 

Pályázók felliiviituak,  ho<ry az erdő-
törvény 37. g áliiiu előír! íiiinősitésUket, 
ép és egészséges testalkatukat kifogásta-
lan lin'.ló, látó és beszélő képességüket, 
életkoruk»', feddlietlcu  előéletüket és ed-
ili<;i alkalninztatásukat igazoló okmányaik-
kal felszerelt.  I koronás bélyeggel ellá-
tott, saját kezűleg irl kérvényeiket folyó 
évi február  hó 1-éig ide nyújtsák be. 

Az elkésel), vagy kellően lel nem 
szerelt kérvények litfyelmcn  kivdl ha-
gyatnak. 

Csikszei'e-];!, 190"). évi január 3 «II. 
A m. kir. erdöhlvatal. 

MEGHÍVÓ. 

m alcsiki bank részvénytársaság 
XIII. ÉVI 

RENDES KÖZ6Y0LÉSÉT 
1906. február  2-án d. e. 9 óra-
korsaját üzlethelyiségében tartja meg. 
melyre a t. részvényesek tisztelettel 

meghívatnak. 
Tárgysorozat: 

1, bizottságuk választása a szavazatok 
számbavételére és jegyzökfinyv  hitelesítésére. 

2. Az 1 {104. évről szerkesztett zárszá-
madásuk, nz igazgatósági és lelügyelö bízott-
*á|.i jelentések előteljesítése, az évi mérleg 
inegálla|iitása, a nyereség felosztása  feletti  ha-
lálozás é- a felment  vények megadása. 

3 Három felügyelő  bizottsági tag megvá-
lasztása. 

4. Alapszabály módosítás, 
5 E<el leg beérkezendő indítványok tár-

gyalása. 
Alapssabály kivonat. 

A közgyűlésen minden részvényes vagy sze-
mélyesen. viî ry im-gliuUlinuzotljn iiltal, kiuck uzou-
IJUO sziiilén reszványusnek kell leniül'. gyakorolhatja 
szuvazuli jo^át, Lötcli's azonlmn minden részvényes 
a gyűlés megiiyitâsHiţ> részvényeit szelvényeivel 
együtt a péoztáruál elismervény mellett letenni. 

.Szavazásnál ininilcn részvény egy-egy szava-
zattal l>ir, dc lia viilHiiu-lvik részvényesnek tíznél 
több részvénye van: minden további ö részvény 
rsak cpy szavuzutra jogosil, u/onban sem saját aze-
mclyébcn, sem más által képviselve, sem vógro má-
soknak képviseletében, avagy mindhárom niódou 
egyi'itl véve 20 szavazatnál töbl.et senki sem gya-
korolhat. 

Aa igaagatóaág. 




