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A választókhoz. 
Most, hogy javában lolyik nz egész 

országban a knpnczítálás H mikor mindenki 
a képviselőválasztásokról beszél, nem lö-
lítaleges, lia czifrn,  Úrén jelszavak helyeit 
inkább azokon az elveken gondolkodunk, 
amelyeknek meggyőződésünkre befolyás-
sal kellene lenniök. 

Érvek kellenek éa nem frázisok 
A „ törvénytiprás, Tiszahuazár, «na 

meluk. húsos fazék,  erőszak, hazaáru-
lás, szentségtörő kéz" ; hangzatos. de an-
nál llresebli szólamai bizony m-m fogják 
a magyar parlament munkaképességét 
biztosítani, neui fognak  n nemzeti |«jlő-
(lés alkalmim eszközeid! szolgálni. 

Köt még a deczember 13-a sem jelent 
seniiui nyereséget. 

Nem szUlie meg nevezetesen a ma 
gyár nemzeti álliinto». nem lett belőle 
nemzeti hadsereg ; nem lálta s bizonyo-
mul nem ia fogja  soha semmi lins/mit 
látni iinnak a magyar nenizeli erő 

Sőt az évek éta duló parlamenti 
anarchia, » végletekig fokozódott  hely-
zet, a t ö b b s é g i akarat é r v é n y e s ü l é s é -

nek minden eszközzel való akndályozásn, 
ime lelsz»buditóltH a nemzetiségi aspiră 
cziék állanibnmlusztó l'uriiiit, n.egmoz-
diilink a magyar neinzeli erőn. k ádáz 
ellenségei. 

Kenn bizalmatlanság a magyar nem-
zet iráni, lenn széthúzás, pártoskodás H H 
Hzeuvi-délyi k viharaiban hányódó nemzői 
ellen feltámadnak  a szunyádé nemzeti 
Hég*k, liogy érvényesítsék államellenes 
elveiket. 

Ez az eredménye n ki-ebbség ural-
mának. Ha a magyar ellenzék nem ismeri 
el a magyar nemzet többségének jógái 
akaratának érvény épüléséhez; miért ismer-
jék el azi a nemzetiségek ? 

A magyar nemzeti állatn kiépítésé-
hez hatalmas lépéssel vitt volna közelebb 
ii kormány állal benyújtott népoktatási 
törvény ja vaalat. 

Az ellenzéknek azonban elsőbb dolga 
volt a saját egyéni uralma vesztének meg-
boazuláaa, mint a nemzet érdeke. 

Ki meri azt állítani a magyar par-
lamentben legutóbb történtek után, hogy 
itt még elvek körül folyik  a liarcz ? 

Kormány oly rövid idő alatt annyi 
nemzeti vívmányt nem hozott, mint épen 
a jelenlegi; a népoktatási törvényjavaslat, a 
hadsereg levelezésének magyarrá tétele, 
két évea katonai azolgálat, honvédtüzér-
ség, alig egy évea kormányzás alatt. 

Teljesült régi vágyunk : liazza hoz-
zák Rákóczi hamvait. 

Persze mindezt az obstrukezió sike-
rének írják fiU. 

De hát mutassanak rá a logikai (iaz-
azelüggéwre, liiszer. as nbslrukczió elült 
volt m á r ; senki sem gondolt már rá, 
mikor ezek a vívmányok kieszközöltettek. 

És mindezek a vívmányok megvol 
lak, mikor az obatrnkczió újból kitört, s 
végre a többséget arra kényszeritette, 
Hogy akaratát érvényesítse. 

Hát a kiaebhségm k szabad n több-
ség nkarHtát meggátolni, a többségnek 
pedig nem szabad akaratát érvénye-
sítenie V 

Hiszen annak n többségnek eszeágá-
ban w-m volt. liogy a házszabályok»? 
rendkívüli módon alkalmazz», rendszere-
sen akarta a revíziót megcsinálni. hát ezt 
megakadályozni a törpe kiseMmégnek nem 
alkotmánysértés ? 

A szabudelvllpárl politikája valóban 
az alkotmány védelme, több. :i magyar 
nemzeti élet megnyilatkozásának, » ina 
gynr neinzeli akarat i'rvényesüléséliek 
védelme. 

A ki matf.it  bangznlos jelsziivnk ál. 
tal II lielyes Ítélettől eliérilletni engedi ; 
a ki nz érzelmi szempontokat A logikai, n 
törtéilelem és n tapasztalat tanításainál 
előbbre helyezi : nz lehet lelkes magyar 
ember, (le a nemzeti fejlődés  helyes nljiíl 
nem ismeri. 

Közel egy félszázad  alatt a sznbail 
elvjlpárt politikájának az utján ez Hz or-
szág a jólétben, a neinzeli élet orőaiit|.'sé-
ben hatalmas fejlődést  mutathat lel. 

Kiépilutte a vihar á'lal megrongált 
alapokat, s a gomlvi-elés állal kijelölt 
helyen a lőle teljesen idegen uépóriá 
sok közep.-tte l)ölr-i"sé^c meglelte azt n 
módot, melyt-ii a második ezer év liiinhi-
nieiiiiiinnit megerősíthesse. 

Deák Kerenez állal leremletl ti7 es 
állami képzőtlés egyedül alkalmasnak 
bizonyult, hogy nemzet léiét bizlo-
aitluisaii. 

Ezt az alapot kOniiyi-linllcn a pusz-
tulásnak kitenni; azt, a ini eddig az or-
szág érdekében jónak bizonyult, érzelmi 
tekintetekért egyszerre ellökni, * helyette 
egy olyan útra térni, mely a történelem 
lolyamán a nemzetre mindig romlást idé-
zett elő, körülményeink között teljesen 
indokolatlan és kárhozatna volna 

Hogy a 67-es kiegyezés a nemzeti 
élet. a magyar nemzeti állam kiépítéséhez 
alkalmas alap, azt a legközelebb mult 
eseményei ékesen bizonyítják. 

Hogy nemzet és király között az 
egyetértés lentarlása az egyedüli helyea 
ut, azt történelmünkből tudhatjuk, arról 
meggyőzhet ellenségeink nagy száma. 

Ilyen éa ezekhez hasonló gondolatok-
nak éa elveknek kell első sorban irány-
adóknak lennie abban n feladatban,  a 
melyet e banálissá vált kifejezéssel  jelöl-
nek : a nemzet itél. 

Nem Ítélet lesz HZ, hanem akaratá-
nak kinyilatkoztatás», kijelentése annak, j 
vnjjo'i akarja e, hogy a nemzet a békés 
fejlődés  utján, alkotmányos 'biztosítékai-
nak. épaégben tartása mellett tovább ha-
ladjon ; vagy nzt akarja, liogy amit 
nagynevfl  honszerető elődeink annyi sze-
retettel, annyi feláldozással  és buzgalom-
mal szereztek meg iiekllnk, » neinzeli 
életnek kohója, a nemzeti érzés fóruma, 
annyi dicső sikernek tanuja, tovább is 
az ocsmány szenvedelmek játékszere 
legyen 

Félre tehát a frázisokkal;  ne állas-

suk magunkat chilin képzeletekkel, liiu 
ábrándokkal. 

A nemzet nagyságához csak egy ut 
vezet: a munka. A békés folytonos 
haladás. 

Ezt kell első sóiban biztosítanunk 
A kormány prngrniuinju a megol-

dandó leladatokiiak < j;ész hosszú sorát 
tárja elénk A belügyi reformoknak  való-
ságos kincses háza ; a szocziális érdekek, 
a nép anyagi és szellemi életének, az ál-
lami liinkcziónáriusok sorsának javítása 
mind gondoskodása tárgya. 

Egyszóval a kormány múltja, mint 
jövője csuk egy meggyőződést érlelhet meg 
bennünk, hogy ilyen kormányt támogatni 
igazi hazafias  kötelesség 

Ne engedjük az ellenzi k terroriz-
musától, llres bázisaitól magunkat léire-
vezettetni ; nemzeti lejlüdésnek csak 
egyeden 
miinkii. 

biztos módja hazafiit" 

es a 
Az Appunyi. Ki.sstiili. U.nffy.  Kakovszky 

& t.ín, lie|egy/.etl, maii Uium i.i/.lo-jtö c/eg es 
politikai legyes kel esketles a ii.llláll választók 
Hisgbiziiitjaiiiak nigys/ebeni ejule-él is — >Hii f 
ennél lei mészf-teselili  vitlaiui ? az átkos Tisza-
kormány l-ünéiiek rA|ja fel.  A leválogatni lal>t> 
váilaktól lianţossk a koalic/iós h.-iksk. Elmond 
lék, liogy Ilii- Tisza már a neui'.etisegekkel is 
paklál a magyar nemzet -ll-n. csakhogy bizto-
síthassa l.ílnioli liiUliiiál. liogy az eniskéz 
üt sini.ii.atri kézzé veill.lt ; liogy engedménye 
kel ail »/. ul.ilioku.ik, csakhogy iiMiii luk ban-
dajat szavazainkk >1 erősítsék. I>e ha tn-iu e/ 
lenne ís az i.k. mindenképen a kormány élhe-
Let lenség ét lii/onyilja a komite Uiii szeivezke 
dése. Az lll'-g Illái ép.-n teljességgel bizonya-, 
hogy ha a politikai /.ür/avar m 'ii»lla az oláh 
agilát ni okai a cseli-kvési e, ununk széles e vi-
lágon senki és semmi mis ll-oi lehel az oka. 
mint Tisza, mert ö idézte |V| a zavart iiuzó 
kataimi érileklail. Ii;y üvölt dörgő lia-z-zn-iliaii, 
recsegü haritonbaii, énlr.s tenoilian Visiió 
diszkanihan a koaliciös kórus. 

DuliálóiIznak a hazaárulás ráilj.tval is, .1-
ezt már csak köiniiiiilonl köriilirá-sal, saml.i 
fenntarlással  teszik oly formán,  hogy a sorok 
közül még is csak azt olvassa ki a naiv olvasó, 
hogy de bizony eladja Tisza a hazát az ol.ihn tk. 

Aposztrofálják  azaláo a kormány!, hogy 
mulassa meg, mit iu<l; li.nl'l las-nk azt a hí-
res eiöi kezel, mint >u>t le a merénylőkie! 

Nos i. arak a koahcziöliau, a- izgas 
sAk tel lusgakat a liiVg ne izgassák n kónnyeii 
hívő uépel. Szívják vissza vádjaikat, ilil-ék I. 
a kórust és fujjauak  le az egész voiialou. 

Mert a kormány n.'in paktál seul az olahok-
kal, sem a lAbbi tiem/< tiségekkrl. Mert a kor-
mány éberen őrköilik a aiagyar nemzet éiilrkei 
és igazai tolötl. 

Meri a politikai ziiizavsit mm a kor 
máoy okozza, mely i pm a reuil érilekelish vivia 
a titánok harczál, hanem okozza az .ili>lrukt-/íó 
és isiApolja ennek io"zsztlötle, a koalíció, 
amint ezt önök sokkal loMian tüiljék. nnal mi. 
csak bevallani lösielik. 

Ugy legyek szivükre a kezüket s niouil-
|ák meg, nem Tisza volt-e az, aki egy mérsé-
keli házszabály liióilosilással lehetetlenné akarta 
tenni a lediuikaí (ili.vlrnkcziél, és nem szegez-
ték-e önök Tisza e terve ellen a jotiklimoi és 
aeui olisrnálták e meg Tisza tervit? 

Pedig ime épen a nemzetiségek legújabb 
mozgolódása mily fényesen  igazolja Tisza illám 
férllei  előrelátását, melylyel a házszabály mó-

il.isitást égetiil.l. szükségnek ismerte (öl a vá-
lasztói jog kiterjesztésénél. Helyes logikai sor-
leiül és politikai szükség szerint előbb a ház-
szabályukat kell módosítani, hogy azután a vá-
lasztói |og kiterjesztésével mindenesetre na-
gyobb számmal megjelenő nemzetiségi képvise-
lők tecbaik.ii obsrskezMtit lehetellrnaé l-U*s-
sllk. Meri jól eltannlták ám a nemzetiségi aci-
lálorok önöktél, szabadalmazott honfiak,  hogy 
Iliéit liáuianak el pl. a Berzevic/.y-fele  népisko-
lai javaslattal, lia oak Uíy 2u — U5en l.rjnt 
nak a képviselőházba. 

Kméleljilk. a kormány iiem paklál a nem-
zeliségekkel, nemcsak, hanem a legeiélyrsrb'.i 
elbáitá-ssal lógja kezelni a ueniz-lellenes törek-
vések amiden megnyilatkozását, a Isgerélyeseli-
l en visszantasiiváti, síit ntéü c>nájukban ellop-
ván azokat. A legillelékesel li helyről nyer már 
legközelebb illegni ugtnlást e lek lltetl'-n a köz-
Vélslllélly, 

Kz az egé'/, paklaoiliislin ia usak az obsit uk-
iv.ió é.nl-iii-, kimluv.iú lovasa és ha annak csak-
uuynti vall kézzelfogható  alspja, akkor keresked-
ik x t knaliczió a maga háza láiékán. Mert lia 
s/.atiad kérile/nünk. kinek ajánlollak lel kilz-
ri-niukiiilésttkel az aktivisták a kortnányuak, 
VHÜV a kusl eziiuiak ? 

Miiiilanu tíiniéiilel-'ij váil tsliál, nteljet 
e/, alkaliiinliiil a kormány és föl.g  annak elnöke 
ellen knvae-oliak, lokoxott sulylyal száll vissza 
az egye-iilt illett/ék léiére. 

S'.égvl ék magukat és mondják el a mea 
culpa-l! 

A képviselöválasztókhoz. 
Mint lapunk más helyén olvaghaté a központi 

választ anin), ii képviselőválasztás határnapjául 
HZ euész vármegye leriilelóre 1 tlll.'i. jauuár hó 
•»•.-,11 lil/!e Ki. 

A paitok aaay-iaii késziilédnek a döntő 
iitkozi-tr... 

A korinán) o> ilt. óazinte. liazaliaa programm-
já\al szeiiilien az ellenzék érzelmi jelszavakkal, 
a uéplexliiA czifra  frázi-okkal  inezy a küzdelembe. 

I).» a pártok eh i alláapoiitjan kiviil talán egyéb 
i.-tini.-lek is vannak, amelyek ineayénk kerüle-
t.-ben föllépett  szabailelvii jelöllek melleit a vá-
la>zt.>k mei!i£\ó/édesének kialakulssábaii szintén 
ízen f.tnios  téiiyezéként kell. Iioay szor.-puljeuek 
s iiiiielyi-kre a válaaztópiilxárság figyelmét  jó 
előre j'Mink táljuk felhivni. 

j') szea-poiltok réazinl a székelynép ea vár-
ineuveiik specziiilis érdekeivel függenek  össze, 
részint egyéni tulajdonokon épülnek fel. 

Kétszer ta meg kell gondolnunk, hogy inoat 
van a legkedvezőbb alkalom arra. hogy befolyá-
sunkat képxiselóllk uljiin ott érvéllyesiillessük. 
ttbol eituvk a legtöbb eredinénie lehel. 

A szekelynépiiek számtalan haja, orvos-
lásra \árö sebe van. 

Az orvosságot azonban c-ak ott fenu  adhat-
ják meg. 

Kz a kormány megmututta, hogy ami ügy iiuk 
szivén fekszik,  megtelte azi, hogy mindjárt kor-
mányzat., elején, kiensközölte a azékelyvaaut 
«gisz hunyó fővonalának  kiépítését. 

Kilót a korniánytol tehát ínég többet ia 
vAiliaiunk. lia iiayeink pártfogójául  olyan egyé-
neket n> erünk meg, kiknek tekiutélye. komoly 
politikai me<gyóz.'déKe, egyéni sulys, érett meg-
fontolása  és politikai nézetei biztosítanak arról, 
liouy sznvok meghallgatási a fog  találni. 

Senkit kisebbíteni uein akarunk; de iti 
végre ia az általános közérdek mellett a székely, 
nép érdekeiről van sz..; utat éa módot kell ke-
resiiiiuk, hogy azok a káros buful,  ápok, melyek 
a székelynép nyomorúságát előidézik, melyek a 
hajdani oly virágzó, kimagnsló néptörzset kíván 
dorlásra kényszerítik, s a szegénység lejléjéo 
miné! lejebb és lejebb taaziiják, niegazüutettea-
senek. 

Ki moine a'.on kételkedni, liogy a ssabad-
elviipárt jelöltjei erre kiválóan alkalmasak. 

A központi kerület képviselőjelöltje AulalfTy 
(iábor. az ősi székely csá'ádokuak egy kiválóan 
előkelő sarja. 

Az érzelmi érdekek ezerféle  szálai ide-
kapcsolják ; e földnek  szülötte; érdemmel meg 
ru'oti bírói pályáján bőségesen volt alkalma arra, 
hogy a székelynép ügyeivel, bajaival magia-
merkedhessék. 
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lanuri kerületének minden köiségét. • an-
nak minden íbsjtását; lud ia. akar ia lenni « 
a ép  helyielének sssnátAsa végett. 

Ugyanéit mosdhatják el a gyergyól kerü-
let aiabarielviipárti jelöltjéről. 

Éltei Zstgoiuad inár eddig ia megmutatta 
bog/ ' gy»W»' koiségek érdebe stivén feksiik, 
megvédte aiob érdekeit olyan alkalommal, a 
mikor igen «ok forgott  a booikáo. 

Ki sí, ki vele ntembeu bizalmatokra pályt-
aik gyergyói polgárok 1 teljiaen idegen hoizitok 
érzéaben, érdekrkbeu ; nem füsib  aemmi érzelmi 
tekintetek holtatok. csupán egy. a mandátum. 

A másik kel jebilt a ciikksrcifalvi  kerü 
létben Herczegh Imre. a esikisentmártonihan 
Örley KAImán iámért tehetségüknél éa különösen 
politikai megsyözddéaiiknél fogva  teljea mérték-
bán megérdemlik a polgárság biialmát. 

VVlufc  szembon a koalieiióa ellenaék-
jelnltiei egyéb're beburkoloznak as „egyesüli" 
jeltó alá. 

Majd megválik székelyem, vajion as egyesült 
mikor váiik nem egyesültté, s akkor bámulni 
fogas,  hogy olyannak taszítottad a aiekerét, ki 
arra érdemeilon volt. 

Különösön a Bánffypárii  jelölt urak nem 
mernek síint vallani, inert tudják, hogy estei 
rlvetiiteuék a polaárok nagy réstánek bizalmat. 

Minden vslasttóoak Astiiiléo a figyelmébe 
ajánljuk s bövutbetó sérelmeinket: 

1.Életbevágó síükségét képezi Cslkaseredának 
és a körülötte lévA községeknek, hogy s vasúti 
állomásul Madéfalva  helyett Csikatereila rendez 
teasék be; 

2. a föld  termőképességének korlátolt volta 
miatt iparvállalatok voluáuak létesítendők állami 
támogatásssl; 

3 a blrtokviatouyok rendelése végett fel-
tétlenül szübaégea volna a tényleges allapotol 
a tlkvvol öaatbangaásba lioini ; 

4. a eaikaomlyói gimnásiumot állami se-
gély ly el helyezzék ál Csíkszeredába; vagv lm 
os a Statua miatt nein lehel, létesineaséb Csik-
sseredában egy liöaépisbola. 

Ezek és ehez hasonló, a j:ivóben elófor-
dulé bivánsAgainb uiegvalnsiiasára ki fog  több 
erélylyel, képességgel éa szorgalommal rendel-
kesni. at sem lehel s jó székely elölt érdektelen 
meggyőződése kialakuliaában. 

• képviselőválasztások Iránti in-
tézkedés. 

A megyei közpon'i választmány a kir. le 
iratot kihirdető törvényhatósAgi közgyűlés titán 
mAsusp, azaz e bó 13-án illési tartván, a kép-
viselőválasztásuk ideje és módjára nézve hatá-
rozott a aunak alapiáu a kővetkező hirdetményt 
tette közzé: 

. 0 császári és spostoli királyi Felsége 
által aa 1905—1910-ik évre legkegyelmesebben 
egybehívott országgyűlésre küldendő képviselők 
megválasztása czél|ábAI C'síkvAi negye központi 
választmány* állal a v á l a s z t á s mind a 
négy választókerületben a folyó  1905. évi ja-
i. ár 2&-ik napjára Ifizetett  ki, mely napo:i 
a választás GyergyAszenlinikló", Csikkaieztalva, 
Csíkszereda és CsikszentmátIonon, mint a vA 
laszlókerületek székhelyein reggeli 8 Arakor 
verndi kezdetét. 

A választások vezetése, illetve a szHva-
zatszedő küldöttségek az 1874. évi XXXIII 
t.-cz. 69 g ának 2. bekezdésének alkalma/.áaá-
val az egyes kerületekre nézve az alábbiak 
szerint alskittstnak meg és azok közölt a köz-
ségek szavazás végeit a fii.  g. értelmébeu s 
következő soi rend szeiint osztatnak be.* u. ni.: 

1. 
A g j ergyósaentmlklóal válasstókerfiletben. 

Az első küldöttségnél: Választási és sza-
Vazatszeiló kflldöttségi  elnök: Dr. Bocskor 
Béla, jegyző: Zathureczki  llálint. 

A 2-ik köldöltségnél: Szavazatszedő Uill 
•l"f'  'K Inök: Lázár Miklós,  p-gyzö: Nyer-
ge* a. 

Helyettes elnökök : Szatmári  János  és 
Lőrincz  Vilmos.  Helyettes jegyzők: Kénosi 
Géza remeiéi és Simon Endre  varhegyi. 

A községek következő sorrend szerint 
szavaznak és pedig : 

Az 1-afi  küldöttségnél Gyergyószentmiklós, 
DitrA, Várhegy, Holló és Bélbur. 

A l ik küldöttségnél Szárhegy. Allaln, 
Remete. Salamás. Borszék, Tölgyes és Békás. 

II. 
A ostkkarosfalvt  Tálaastókerületben. 
Az l-si küldöttségnél; Válas/tási és sza 

vazatszedő kdldötlségi elnök : Dr. Lázár Já-
nos, jegyző: Mánva  Antal. 

A 8-ik küldöttségnél: Választási és sza 
vazatszedő küldőttségi elnök : Szántó  József, 
jegyző: Arpa Lajos. 

Helyettea elnökök : Bara János  és Dá-
niel József. 

Helyettes jegyzők: Ferenci  József  és 
Mihály  Mátyás. 

A községek következő sorrend szerint 
szavaznak : 

Az I-ső küldöttségnél: Karczfalva,  Szent-
tamás, Szépviz. Göröcafalva,  S/enlmibály, Qyó. 
kilyénfalva.  Tek élőpatak és Osomafalvs. 

A Il ik küldöttségnél: Joilalva, Szenl 
doinokos. Danfalva,  BAko», Vaesárcsi. Oyimes-
felsőlok,  Gyimesközéplok, Gyimesbükk, Vasláb 
és Gyó. 0|faln. 

III. 
A ostksseredal választókerületben. 

Az I-ső kül lőil-égnél: Választási és sza-
vazatszed" küldőttségi elnök : T.  Nagy  Imre 
jegyző; Uodó  József. 

A 2 ik küldöttségnél: Szava/alszedő kül 
ilöttségi elnök: Dájbakát  Jakab,  j-'gyző: 
Pálfy  András. 

Helyettes elnökök: Lázár Miklós  és 
dr.  Filep  Sándor. 

Helyettes jegyzők : Tompos  Károly  és 
Kelemen  Józset. 

A községek a következő sin rend szerint* , 
szavaznak : 

Az I-ső küldöttségnél: Csíkszereda. Vár-
dotfalva.  Z«ögöd. Szentkirály, Mindszent, Pál-
falva  éa Hadéfalva. 

A Ü ik küldöttségnél: Taplocza. Csobol-
falva.  Csoinortán, Szentlélek, Csicsó, DJln-, 
Borzsova, ^/.entmiklós, Szentimre, Szentsimon, 
Csatószeg. 

IV. 
A ostkasentmártoni válaaatókerfiletben 
Az 1 SŐ küldöttségnél: Választási és sza-

vazatszedő küldőttségi elnök : Fejér  Sándor. 
jegyző : Kömény  Ist  van. 

A 2 ik küldöttségnél: Szavszatszedö kill 
döttségi elnök: Dr. Csiszér  Miklós,  jegizii: 
Puskás  Lajos 

H-lyetles elnökök : András  Lajos és 
Tompos  János. 

Helyettes jegyzők : Zöld  Antal  és Bocs-
kor  Béla Kászonaltiz. 

A községek a i-öveikezö sorrendben sza-
vaznak : 

Az I• ső küldöttségnél: Szentmártou, Szent-
György, Lázárfalva,  Kászonfeltiz,  Kászonnjfalu 
és Hens.ság. 

A i ik küldöttségnél: Cseketalva. Verebei), 
Kozmás, Káazonjakabfnlva,  Kászoniiupér, Ká-
ssonaltiz éa Tusnád. 

A választásnál szavazati joggal csak azok 
birnak, kik az országgyűlési képviselőválaszlók 
1905. évi állandó névjegyzékében benfoglaltat-
nak s csak azon választókerületben birnak 
szavazati joggal, melyben összei-va vannak. 

A szavazás nyilvánosan élőszóval törléuik. 
A községek a fennebbi  sorrendben n az 

egy kö'ségből való választók a szerint, aminl 
egyik vagy másik jelöltre szavaznak, bocsát-
tatnak szavazásra. Az első községnél s küldőit 
ségi elnök által kihúzott sors dönt a Mell, 
melyik jelöltre szavazók bocsáttatnak először s 
szavazáshoz. Az uláin következő községeknél 
felváltva  illeti sz egy jelöltre szavszókst az 
elsőség. 

Azon választók, kik akkor szavazásra 
nem jelentkeztek. mikor a fennebbi  sorrend 
szei int szavazni következtek volna, a sorrend-
ben következő löbbi választóknak szavazása 
mán szavazhatnak. 

Az 1874 évi XXXIII I. cz. 75. éa az 
1899 évi XV. t.-cz. 159. g-aihan foglalt  rrn 
delkezéseknek szemelőtt tartása melleit, mia'án 
minden község a megállapított soi re„d szerint 
szavazott és szavaztak, vagy a szavazásra (el-
hivatlak azon községek is, melyek a megálla-
pított sorrendben nem jelentek meg, a válasz-
tási illetve küldőttségi elnökök legalább egy 
óra és kél órán tal nem terjedő határidőt tűz-
nek ki, melynek lelolyása után többé szavazat 
el nem fngadlalik. 

A választóknak a választásnál semmi-
nemű fegyverrel,  vagy bottal megjelenni nem 
szabad (1874. évi XXXIII, t. c/. 68. g) 

A választók a szavazásnál iránysdólsg 
útbaigazítani, vagy rábeszélni nem szibad 
Kérdést a választókhoz, csak a szavazaUzedő 
küldőttségi elnök intézhet. 

A szavazó belyiségbtu csak a szavazat-
szedő küldöttség tagjsi, a bizalmi féiflak,  a 
közigazgatási tisztviselő és a jegyző mellé ren 
deli írnokok lehetnek jelen, ezeken Mfll  mind-
addig, mig azon község választói szsvazusk. a 
község elöljáróság kiküldölt tagjai és a jelöl 
lek bizalmi félflai  által megjelölt községi lakos 
és végre a szavazásra beszólított választók. 

A választók személyazonosságának ellen-
őrzésére városokban â tanács két megbízott 

tagja, községekben pedig s községi bíró, vsgy 
helyettessé és valamelyik községi esküdt vas-
nak hivatva, kik e czélböl a választás helyén 
megjelenni s a zárArs alatt is jelealulini latioz-
nak. (1899. évi XV. t.-cz. 163 g) 

Ezen k vül minden jelöltnek bizalmi fér 
tai is joggal birnak arra. hogy akkor, midőn 
valamely községre, vsgy városra a szavazás 
sors reá kerül, azon városból vsgy községből 
egy-egy lakost, mint azonossági lanot jelölje 
nek meg, kik mindaddig, mig szon várna, vagy 
község választói szavaznak, a választók sze 
mélyazonosságát ellenőrzik. 

Az összes azonossági tanok a szavazat-
szedő küldöttség,k sziue elölt esküt tartozn ik 
tenni (188». évi XV. t-cz. 153. g.) 

Az elöljáróság köteles ezen hirdetményt 
niinen községben legalább 3 nappal a válasz-
tás előtt a szokásos módon közzétenni, a vá-
lasztási székhelyen a szavazó helyiségek előtt 
és a község több helyén is kifüggeszteni 

A választásoknál különösen vármegyénk-
ben gyakran előfoidu'A  zavargások kikerülése 
végeit a vármegye alispánja a következő hir-
detményt rocsátotta közzé: 

,A lolyó hó 26-ra elrendelt országos 
képvisebiválasz ási mozgalmakkal kapcsolato-
san rendszeres kísérletek történnek az. ellen-
vélemény ü választópolgárok megfélemlítésére, 
| rogramnibeszédek és páitgy ülések megaka-
dályozására s e mozgalmakba minden alka-
lommal választAjogosoltaáíígal nem bíró egyé-
nek, iliak, nők és gyermekek vonatnak be. 

A szabad vélemény nyilvánításnak és a 
választási loegyakorlalnak ez a durva meg. 
aéilése még a felsőbb  rendelet mellett is pa-
rancsoló kötelességemmé leszi. h«<gy a köz-
rend,  a személyi és vagyonbiztonság  és 
a legszebb honpolgári  jog gyakorlásá-
nak szabadságai  minden  idegen  közbe-
jövelel  és erőszakokkal  szemben bizto-
sítsam. 

K végből figyelmeztetem  s lakosságot, 
hogy a/, alkotmányos élet alapfeltételét  ké-
pező szabad vélemény uyilvánilás jogát kö-
telességéi" n áll tiszteletben taitani. minden 
fenyegetéstől  és eiőszaklól óvakodni a haza-
szeretetből folyó  liollpolgári kötelesség ; lll:IS 
politikai pártállásnak l'eny-getése vagy epen 
lettleges bántalmazása a magyur karakternek 
lealiasitó fatlyuhailá-a  és mint ilyen n leg-
kérlelhetlenebb  szigorral  s ha kell  a 
íegyvererö  alkalmazásával  üldöztetik. 
Ugyanilyen  elbánás uIá  esik  a választók 
felvonulásának  megakadályozásávali  üi-
dözés,  tettleges  bántalmazás. 

{•Vlhivom azétt a községek eldl|árcit, 
hogy ezen az idegen lölilröi átplántált ve-
szélyes kinövések kiirtására alakítson polgári 
bizottságokat, azok utján és közvetlenül is 
vilátíositsa M az illetőket a megtévesztett 
népre váró következményekről. 

Felhivnm a családinkét, hogy övéikre 
állandó fisjebmmel  leeyti k, nehogy a köny-
liyen beállhalA sajnos köv> ikezniéiiM k letDiöl-
het len könnyeket okozzanak, óviák őket min 
den tűntető összejöveteltől, csoportosulástól 
mert a választások  szabadságának  biz-
tosítása,  ha kell,  karhatalommal  is foga• 
natosittatik. 

Aki a fennlévő  jogokat nem tiszteli, az 
nem érdemes, hogy jövőre azokbun része-
síi tessék. 

Csíkszereda. 1905. január 15. 
BECZE ANTAL, alispán 

3. Biátn. 

szolgálása, as evőeszközök és tányérok csör-
gése. a szereplük és érdeklődök nem csekély 
bosszúságára zajt ütött. A zaj csak akkor 
kezdett szűnni, mikor Reissiger „D-Moll Trio'-
jának eiő-ebb accoriljai hangzottak föl  Kolonics 
Dénesné őnagysága, Domanyáncz tanár ur és 
fla  Domanyáncz András művészileg kezelt hang-
szerei alól. Hint mindig, csak mo l is elisme-
réssel adózhatunk a művészi játékért. 

A taps megszűntével Z-ögön Zoltán kez-
dett hozzá érdekes és szép „Cili" rzimü regé 
jén-k előadásához A "költeményről és szavalat-
ról csak dicséretlel emlékezhetünk meg. Az érdek-
lődés mindinkább fokozódott  és a zaj is szűnni 
kezdett, midőn hangos laps kőzött Wlasaics Olga 
és Nagy Etelka kisasszonyok Eolonies Dénesné 
őnagysága kíséretében az emelvényen megje-
lentek. Mendelssohnnak ,A madarak kacsuja" 
czimO darabja éa a .Kis alamuszi" szerelmi 
kellőse remekül sikerűit. Wlasaics Olga nsgy-
lerjedelmfl.  gyönyőiű csengésű énekéhez simult 
Nagy Etelka kellemes hangja, melyek egybe-
olvadtak Kolonics Dénesné nnBgyságn zongora-
kiséretében. A hatás nem msradt el, mert a 
közönség hatalmas és hosszantartó tapssal 
újrázta meg az énekszámot, mire egy pár nép-
dallal még jobban elragadták a közönsécel. 

Betejezésttl a csiksomlyói lőgjmasiuni és 
tanítóképző intézet együttes zenekara villanyozta 
.'el Dotnánfi  tanár ur által összeállított .Nép 
dalgyöngyökkel" a közönségei. Az elismerés 
és tetszés a közönség részéről szűnni nem 
akaró tapsban nyilvánult. — E zeneszámmal a 
niúsOl véget ért és Béni Arpáil lépett elő s Iriss 
és hallgató nótáival gyönyörködtette a vacsorázó 
közönséget. 

Vacsora végeztével a fiatalság,  de uem a 
„válogatott" rendezők usgy sietséggel láttak :t 
láncz-terem kiürítéséhez, mi részben sikerült is 
és hozzáfoghattak  a reggelig tartó tánrz-
vigaloailioz. 

A mulatság minden tekintetben sikerült, 
csak az a kár, hogy az olyan mulatságok sike-
rülnek jól és hoznak nagy |övedelmet, melyek 
nem helyérdekű égető szükségek kielégítésére 
szolgálnak. Ilyen pedig itt nálunk jelenleg igen 
sok van. 

A szanatorium-hölgybizottság 
estélye. 

Az id-i farsangi  mulatságaink sorát a József 
főherczeg  szanstoriom-egyesűlet csíki hőlgy-
bizottsága által tendezett „The Dansant" nyi 
totta meg lényes közönség részvétele mellett, 
az.ép sikerrel. E siker a hölgybizotlsig lelkes 
tagjainak köszönhető és válbat dicséretére, kik 
sok fáradtsággal  és munkálkodással mindent 
meglettek, a mi estélyflk  fényit  és sikerét elő-
mozdítja. Hisz pár héttel ezelőtt, midőn az 
eszme megszületett, mindjárt láttuk, bogy mily 
lelkesedéssel ksrolják fel  sz Ogvel. beszereznek 
mindent, ami a közvacsorához szükséges, mü 
sort Állítanak össze, majd legutolsó nap termek 
diszilésein fáradoznak. 

Szebbnél-szebb elárositó sátrak díszeleg-
tek a termekben, virágbáz, czokrászda, külön 
féle  hideg étkek, Ihea, feketekávé,  czigarella, 
bor- és pezsgőcsarnokok, melyek ízléses felAlli 
láss és diszitése egészen meglepte a roppant, 
nagyszámmal összegyülekezett közönséget. 

Az estély kezdete bél órára Volt kitűzve, 
de már jóval bél óra elöli a .Kossuth" miod 
két terve zsúfolásig  megteli, helyet leheléit 
loglalni a lerilell asztalok mellen, de csak 
szoknak a szerencséseknek, kik másoknál ko-
rábban érkeztek. 

A műsor és a vacsora egyszerre kezdő-
dött. Ez biba volt, uieii a idrelmelleokedök ki-

S z i n h á z. 
Zoltán Gyula társulatától legnagyobb saj-

nálatunkra sok minden jót nem mondhatunk 
el; i»y a többi kö/öit azt sem, bogy vissza-
riadna az erkölcsileg nagyon is kitogásolható 
darabok előadásától is. 

Ezek közül való a uiegelózö számunkban 
mAr jelzett „Mintaférj";  de mé̂  inkább a jan. 
11-én színre hozott „Csalj meg édea" cz.imü, 
vígjátéknak nevezett fraiiczía  férczelméoy  is. 

Sajnálatos dolog volna, bs az a művészet, 
mely egykor a magyar nemzeti érzések ápo-
lója és fenUrlója  volt; s amelynek egyedüli 
létjogosultságát napjaiakban is az igaznak, a 
szépnek kultiválása adja meg; annyira sü-
lyeilne, hogy a külföldről  importált kőnnyüvérü-
ságet tűzné zászlójára. 

Hiszen mulatni is, ínalatlalni is lehel ugy, 
hogy az erkölcsi érzésünket, jóizlésttnket ne 
sértse; de a legnemesebb érzést, s szeretetet 
önmagából kivetkőztetni, azt a bűnnel egy vn 
nalra helyezni nem szab id. 

E darabnak alapeszméje lehetetlenség: 
nem emberi; micsoda bizarrság, micsoda követ-
kezet lenség I 

A szerzők kedvéért felfordul  a világreDil. 
Egy asszony nem tndja, hogy megcsalta e az 
urát?! Azt h i s z i , megcsalta; s bár ezt aka-
ratán ktvűl telte, azt kívánja, az egyenlőség 
kedvéért ót is csalja meg az ora! 

Hiszen ezt nemcsak vigjátékbao, de bohó-
zatban sem lehet megengedi)). 

El lehet képzelni, ilyen alapeszme mellé 
milyen gyönyörű jelenetek, párbeszédek fűződ-
nek. Tisztességes házból kilöknék, ki ngy vi-
selkednék, mint ahogy némely alakjától meg 
kiváuja a szerző. 

A szereplők elég igyekezettel törekedtek 
feladataik  megoldására. 

Lomniczyt ezúttal ia meg kell dicsérnünk. 
A közönség ia iránta a leghálásabb. Ö mindazt a 
hiányt pótoldi akarja, amit az igazgató elkö-
vetett. Hontbizo ügyvéd szerepében jé alakí-
tást oyojtott. Szerepe is sz egyedüli komoly 
szerep volt a darabban. Jobb kézbe oem is ad-
hatták volna. 

Heloise parasztleány szerepében Zoltánné 
igen jó volt; bárba lalAn kissé borleszk volt a 
hatás kedvéért. 

Floresline szerepében Siméulalviné dere-
kasan megállotta helyét. 
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Kim Sándor (Mesasge), Nagy K (B-r 

nailon), Siwénfalvi  (Batabosl) és Borsod; Paula 
(Antoiaetle) egészítették ki az eiuemble-t. 

A közönséget láthatólag hántotta a aok 
rivolság; mely a legtöbb helyen a kai zit íz lé 
léhez igazodoit. 

Legújabb. 
A „Csíki LapnhJ eredeti táviratai. 

B adu pest, jan. 17. d. u. tf  óra 20 perc*. 
Csíkszereda, jao. 17. d. u. j óra 55 perez. 

Gróf  Tisza nyi latkozata. 
A fővárosi  kilenczedik kerületi szabad-

elvűpárt Plós7. miniszter tiszteletére vac-orát 
rend-zeit. melyen Plósz miniszteren kívül Tis/a 
gróf  is megjelent. T.ilnay Lijos. az első szónok 
a miniszterelnököt éltette; ki válaszában ki 
jelentette, hogy nagy és talán ntolsó alkalom 
elölt áll a nemzet, mikor rendetlen viszo 
nyail rendezheti; maid kijelentette, hogy ö 

Ielszánta magát a harrzra a közömbös neki, 
hogy milyen Következések várnak önmagára, 
csak nemzete boldogulását lássa. 
Gr. Zlehy János levele választóihoz. 

Z ehy János gróf,  a néppárt volt elnöke 
nyiltlevelet intézett nagybajomi választóihoz, 
kik őt pártonkívüli programmal jelölték. Leve 
lében szikségesnek mondja a házszabály revi-
zió|át; elitéli a néppártot, hogy az obslinálókkal 
szövetkezett. 

As ellenzekiek erőssakOBkodasa. 
A sásdi kerület kormánypáití jelöltje D.. 

Daróczy Aladár ma körfital  léve. Tt-kes köz 
séglie érkezett; Hl az ellenzékiek a szabad-
elvűeket kővel megdobálták : többen solyosan 
megsebesüllek ; üerenyai tanítót félboltra  ver-
ték. A tőszolgabiró katonai kaihalaluiu kiren-
delését láviialilag kérle. 

József  főheroaeg  ál lapota . 
József  lőherczeg az éjjelt nyngtalanol 1.01-

lötle; állapotában változás nem állott be. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
— T. Választópolgárok! A esik-

azeredni központi választókerület sznbud-
elvOpárti képviselőjelöltje : A n t a I f  f  y 
G á b o r progr&mmbeszédet folyó 
hó 19-én délután 2 órakor fogja  a „Kos 
sutit Szálló" nagytermében megtartani. 
Kérjllk a velünk együnérző polgártársain-
kat, hogy szeretett jelöltünk politikai hit-
vallásának meghallgatására minél számo-
sabban megjelenni szíveskedjenek. A sza-
bndelvüpárt  központi  végrehajtó  bi-
zottsága. 

— Kinevezés. A nagykik indái péuzügy-
iga/gatóság csikesekefalvi  Bodó D-nest a pan 
csovai kir. adóhivatalhoz di)as adóhivaiaJi ^ys 
kornokká nevezte ki. 

— Kinevezés. A marosvásárhelyi ítélő 
tábla elnöke Fejér Gynla csíkszeredai kir. tör-
vényszéki díjtalan joggyakornokot a marosvá-
sárhelyi ítélőtábla kerületébe díjas joggyakor-
nokká nevezte ki. 

— Áthelyezés. Az igazságügyi miniszter 
Benedek József  gyósztmiklósi kir. járásbirósági 
írnokot a fogarasi  kir. lárásbirósághoz be 
lyezte ál. 

— Törvényhatóság i gyűlés. Rend 
kiviili és egyazersmind igen tövid közgyűlést 
tartott a vármegye törvényhatósági bizottsága 
e hó 12-én. Egyedüli tárgya az országgyűlés 
feloszlatása  ég újbóli összehívás*, valamint a 
a képviselőválasztásokat elrendelő legfel>őbb 
királyi leirat kihirdetése volt. A tagok kevesen 
voltak ugyan jelen, de a gyűlés méltóságtel-
jesen folyt  le s egyetlen dissonans bang sem 
vegyüli bele. A löispánt Dr. Eröss Vilmos 
ügyvéd vezetése alatt Küllő János és Poskáe 
Adolf  tagokból állott bizottság bivla meg a 
gyűlésbe, ki ott niegjeleavés, a tagokat üdvö-
zölve a gyűlési megnyilotta, azon kijelentéssel, 
bogy a napirend tárgya kizárólag n királyi 
leirat felolvasáaa.  Erre a lőjegyző felbontván  a 
sértetlenül bemstatotl királyi leiratot, azt felol-
vasta, mit a közgyűlés állva hallgatott s a 
végéé a királyt lelkesen megéljeaesie. Kiren-
delte egyattal a törvényhatósági bizottság annak 
a megye terűletéei kihirdetését s ezzel a főispán 
a gyűlést bezárta, de egyattal felkérte  a bizott-
ság minden egyes tagját, bogy a bekövetkező 
választásoknál odabatni törekedjevek, bo»y a 
választópolgáráig egymást tisztelve és megértve, 
minden rendellenességtől tartózkodjék s felvilá-
gosittaaaék arra nézve, hogy elhatározásánál 
miedeaek felett  a hasa, a vármegye s tőként a 
székelység érdeke szem előtt tartassék. 

— Katonai ka rha ta lom kirende-
lése a Választásokhoz. A képviselőválasz-
tások alkalmával előlordului szokott rendelle-
nességek megakadályozása végett a belügy-
miniszter katonai kai hatalom kirendelése iránt 
intézkedeit, még pedig a következőkép. Csík 
szeiilmáitnnra, hol a zavargások már is foly-
nak, egy század gyalogos rendeltetett ki, amely 
bétlőn meg is étkezett; továbbá 23 én m;g 
egy század lovasság log ugyanoda megérkezni; 
többi választókerületbe szintén e bó 22 én fog 
megérkezni egy egy század lovas éa egy-egy 
század gyalog katona, ezeken kivttl pedig 
40—10 csendőr. 

— Csendélet. A képviselőválasztásokat 
megelőző mozgalmak még egyszer sem nyilvá-
nultak oly c-atianósan meg, nniit a/ most 
Csíkszereda városában történik. Kz időig a vá 
rosnnktmo a személy- é. vagyonbiztonság a 
maga sértetlenségében megmaradt ; de most 
ugylálszik, a meghibbant agyn, a lelrevezetell 
apró-cseprő népség éppen a személy- és vagyon 
biztonságot kívánta veszélyeztetni. Nem emlitve 
a plakátletépéseket, a zászlók iniigalá*Al, tnár 
bárom ízben veitek le ablakokat olyképp, bogy 
biznay még az emberéletben is könnyen kárt 
okozhattak vo.'na a tettesek. É- „véletlenül" 
éppen a kormánypárt emberen érik ezek a 
gyalázatos és alávaló merényletek és tneggyalá-
zásnk. Mintha bizony ezek a/ embeiek Isten 
India miféle  |ftil-menl,  vagyontalan, kétes ei'S-
tentiák lömegeböl alakúink volna össze, kik-
nek itt sem |ilgol. sem megbecsülést élvezni 
már nem lenne szabml. A rendóiseg egyébiránt 
a letteseket kézrekeriletie és a nyomoz.is szalai 
elvezetnek azokhoz is, kik eztdöig dicstelen 
tettük babéralt el nem nyeiték Egyebekben 
pedig ezek lelett n dolgok felett  |ó lesz a ko-
moly elemeknek löbliféle  oldalról foglalkozni  és 
ne engedni, bogy a minden tisztességes és jog-
szerető egyénre egyformán  veszélyes erőszak 
diadalmaskodbaasék a békél és nyugalmai sze-
rető p'ilgárok felett. 

— A „vigadó" fényes  termei lezáiu1-
tak. Falai küzul elköllö/öll a /.aj; liiillenné 
lelt hozzá gazdája. Ugyanis n:ur a mull s/.A 
mánkban jeleztük, hogy a bérlő az üzlettel fel 
hagyott. Azóta már a biró-ág elé i- teivlte a 
dolgot. Kz azonban még nem bizonyil semmit; 
legfeljebb  csak azt, bogy nem volt eléggé tájé-
kozott a kezelésben. Ugy értesülünk, hogy bár 
a vállalkozók is elkövettek azt a súlyos hibái, 
hogy a fülökészüléket  a polgán leányiskola 
piuczéjében helyezték el s igy a hosszabb ve-
zeték a bal csökkenti, másfelől  ennek a hibá-
nak a helyrehozása aránylag nagyobb áldozatba 
keiü'm nem tog. A v lág tást illetőleg pedig 
nmga a bél lő nem a megtelelő siiyagni jiasz-
liálta, hanem azt. a mi drágább volta daczar* 
épen ueni feleli  meg a czélnak. A lenn járt 
vállalkozó kijelentett-', hogy a szerkezel |ősá 
gáért most is vállalja a Mebwségel. Tehát az 
épülel berendezésének 1el|es czéíszerUtlell-égé-
lől szóló hirek nem birnak kell" alappal. tigyéh 
ként már jelentkeztek aj vállalkozók is, a kik 
hajlandók volnának a viii'légló il/embe helye-
zésére. 

— Meghívó. A c-iklaploczai műkedvelő 
társulat az U| iskolapadok beszerzése czéliaből, 
lőtiszt. Murányi Kiírnia főespei-es-ilét.anns  u-
védnöksége alatt 1905. január "28-án, szombatim 
szinielőadással egybekötött tánczesiélyt rendez. 

— Változás a vasút i személyszál-
lításnál. A vármegye közigazgatási bizottsá-
gának mnltévb.n teti felterjesztéséi  e a kereske-
delmi miniszter megengedte, liogy a Csiksze-
retl-t—sepsiszeutgyörgy közöli közlekedő s Csik 
szeredéből reggel 9 órakor induló leliers/állitő 
7963. számn vasúti vonal jövő lelnnár lió l-löl 
kezdve állandóan személyszállítással közleked-
jék. mi állni az utazni akaró közönségnek 
óhajtása ezzel kielégítést nyert. 

— ü j á l lami elemi népiskolák me-
gyénkben. A vallás- és közoktatásügyi mi 
niszter az 1905. évben az országban 123 uj 
állami elemi népiskolát fog  slapilani. Ebből a 
tekintélyes számból azonban vármegyénk)e csu-
pán kellő esik ; egyik a határszélen G'sikgyi-
mesbeii, a misik pedig Menaságon log felál-
líttatni. 

— Tánozestély. A csíkszsntgyöigyi 
„Olvasó-kör* javára 1905. jtnnár bó 22-én 
B*ke József  vendéglőjében zártköifl  tánczesiélyt 
rendeznek. Belépli-dij : személyjegy I kor. 20 
flll.,  esalád|egy 3 kor. Kezdete pont este 8 
órakor. Ételekről, italokról ék jő zenéről gon-
doskodva van. 

— A vasútépí tés i versenytárgya-
lás elnapolása. Araiul már korábban jeleztük, 
a esikmadéfalva—gyósztmiklósi  vasútvonal kiépí-
tésére a versenytárgyalás e hó 25-ik napjára 
volt kitűzve. Bőnek a tárgyalásnak megtartass 
a magyar államvasutak igazgatósága állni folyó 
évi febtnár  bó 10-ig elnapoliatotl azon indok-
bél, liogy az építésre vállalkozni kiváuóktiak 
elég ideje legyen a tervezett vasntvoual es a 
terepviszonyok megismeréaére. 

— Megjuta lmazot t oaelédek. A bnda-
pesti székely egyesület által az Ács Károly-
féle  alapítványból! eselédiutslmakra kit Űzött 
pályázat folytán  beérkezett löbb kérvényezők 
közül Sánta Adám, Cstky Jáuos, Tamás János 
és Búzás Józsel férfl-,  továbbá András llij-

ondné nöcselédeknek adományozta a 40—40 
korona jgtalomdijat, mint olyanoknak, akik 
legtöbb aiolgálali időt igazoltak. 

— A m. kir . posta és távirdaigas-
gatóság az alábbi közérdekű közlemény közzé-
tételére kélt fel:  Több kűllöldi állam postája 
a czimoldalon írásbeli kózlrméuynek szánt 
belylyel ellátod képes levelező-lapok forgalomba 
hozatalát megengedte. Az ilylajta képes leve 
lező-lapok címoldalt egy merőleges vonal által 
két egyenlő rés»re van osztva, melyek közül a 
baloldali rés/l a feladó  irá-beli közleményekre 
felbasználbslja,  a jobboldali lé-/, pedig a c/iin-
a.latok, f'Biikójegyek  és egyéb, a postai keze-
lésre vonatkozó megjegyzések Mlkaluiazhalására 
szolgál. — Ha ilyfsjta  levelező-lapuk külföldről 
a magyar posta teritletéie érkeznek, a/okat a 
postahivatalok a', illető r/jlll/elUkllek Illeti'"! 
lózás nélkül kötel-s-k kézbesíteni. Ilyenek 
leladásálól ellenben a kö/önség egyelőre a saj.,t 
érdekében taitózkodjék, meit az ilylajta leve-
lezőlapok has uáUta a küllőid egyes országai 
ball általánosságban megengedve még tincsen, 
s igy a közönség kiteszi magát annak, hogy 
ii/. ilyen képes levelezőlapokat megportóz/ák. 
Knlozszáii, 1904. il< czember 24 én. Vucliet icli, 
l't. igazgitó. 

— Felhívás a szókelyseghez. A ma-
rosvásAihelyi Székely Tusa-ag elnökségétől a 
következő Ielhii'ásl vettük ; M.ieyarorszug tiu* 
léneiében lényes belükkel van lelnva a szé 
kelység uiindeii ténye. Az elsők kő/ölt volt, ha 
síkra kellett szállni, élet és vét áldozattal a 
lionmeniök táborában. A szabadság klasszikus 
lia/ája voii e löld és népe a szabad ág őre --
Keleten. A szabadság klasszikus ka/.á|a lesz e 
löld és népe a szsbadság őre njra, IIH lela Inuk 
tieyÜtik mellett, országos kérdéssé t-sszllk a 
székely ki'i'ilé-l s pngianimba vétetjnk Imiiden 
székely képviselővel. K népnek fel  kell támadni 
aiiyngiliig és erkölcsileg, lionmeiiiésie, alkotó 
munkára gyarapodnttsn ; e né|iiiek kere-nie és 
m-g kell tilalni igazát ors/ágos éidekbul. bogy 
i'iialló szelepében t-ljesitl|es-e unj, injnilatlu 
feladaliiliat,  melyet egv ha/áját lniiVin szerető 
életképes Isjra várnak ; e iiepnek tel kell lA-
m-nllli és lei |i-sVkeilllt 'IZ eluéptelelieili tt. ma-
gyarságban gyöngült területek leié és szerep-
hez kell iiitnia, h igy összeölelkezzék a Király-
Itágnntuli niRgyars.iggal. Ili-/, együtt hivatottak 
uralkodni Ktrpátok knsz-nuzta szép bazánkiui. 
Hozzátok l'oulu uuk e nehéz |iillaiintoktinu, 
székely testvérek és kérye kérünk, nt> é^es-
srtek  el u piirtpo/itifcn  tüzében a székely-
kériiést.  de igenis helyezzétek előtérbe és 
követeljetek  képviselőitektől, lingy logadalinat 
tegyenek, miszerint tigviiukel az ország boldo 
gitá-ata ua|iirendve itizötl ügyek keretében, a 
magyar törvéii\bozás bázátian, támogassák 
s/üiit-l'ii. liogy iniVént a vérnek e| kell ;nini a 
testnek legkisebb porczikájaba is, hogy az — 
iinbl a nagy egész ré-ze éljen, ngy it>i--sák 
illeg az pari. ken'-knlr'iiii és kuliulalis Inna 
sokat a fi/.i  kelyföld  számára. — Székely Test 
véiek ! Tudjátok, mennyre elhagynloti, szegéin 
ez a föld.  Évitek, mi s/i-i.p var iá és n-p i e, 
III igazi t.utii/.éliá akar lllHIHillil Mag\ai-
orszugiiak. Hat köMt< l|rt k m-g. iiigy ;.ki-'i 
az országgyuléstie küldőtök. istn--i lék és éitsi-k 
bajaitokat s leglőbb leendőjük |egy-n olt, almi 
é- atiiikoi k'll orvoslá-.ira sietni. Haild lá-sak. 
hogy a székelység önlllilalia élneilt, s tlnlll 
igaz liazntiun/. ill'.k, nemcsak köielességét tel 
siti, de jogait is követeli. Isten álilá«a legyen 
lárado/ásunkon. Hizafiis  tiszteleti,!: a Slun-
vásárhelyi S/.ékelv Társaság elnöksége. 

— Marhasó engedelyezése egy köz 
Bégnek. Gyó-alfaltl  község, liugy a lakosság 
állatai tészére az olcsó uiaibasót biztosítsa, 
elhaláiozla, hogy a község azt nmga szerzi be 
s osztja ki s/ükség sz< rinti mennyiséglieii » 
msibataitó gazdák közölt, ha aria lelsölb 
helytől engedélyt nyer. A mint lialliuk, a péti/.-
ügyminiszter a község kérésének helyet ailott 
s s marosujvári sóbányából tízezer kilogramm 
mai'hnsőnak beszerzésére az engedélyi megndta. 

— Vastárgyak mazolása. Nagy vas-
tárgyak lekeles/inü mázolására alkalmas a kő 
vetkező anyag: a) fnriö  kőszénkálrány. « 
melybe putiátört ólonihullailékiil v»gy giaDiport 
szóltunk és jál belekavailuk ; I) egy sulyrés/. 
aszfalt,  egy snlyrész gyantával keveiiessék b 
airiyrész toiré íőszénkairányba bel. ; <) egy 
sulyiész guttaperk >, két sulyiész gyanta, egy 
sulyrész sellak, 17 suiyrész tisztitoll kőszén-
kátrányba kevertessék és oldassék föl;  ehhez 
tetszőleges szinü leslék keverhető. 

— Gazdasági gépek a székelyek-
nek. A töldmivelesügyi miniszter a szekrly-
főldi  miniszteri kirendeltségnek legújabban 65 
ezer koronát engedélye/tir. hogy ablól olyan 
gazdasági gépekel és eszközökéi vásáiol|on, 
amelyek megismerésére és meghonosítására a 
Székel) lölil mezőgazdaságának első sorban 
szüksége vau. A mini-zleii kinudellség falusi 
gazdaköröknek és szövetkezeteknek fogja  a 
gépeket és eszközöket kiadni, hogy azok hasz-
nálatában e gazdakörök és szövetkezetek 
tagjai valamenuyieu részesidjenek. Seinini kétség 
benne, hogy vaz étlelmes, tanulékony székely 
nép éitékeiní tudja e jobb talajmivelö termény 
tisztító eszközöket. Há valahol, a Székelylöld 
mezőgazdaságában érvényesül l> ggyümölcsözőb-
ben a kormánynak ez igazán hálára kötelező 
gondoskodása. 

— Ssekely méhé&set. A ditrói méhé-
szeti egylet kezdeményezésére több székely 
társaság felterjesztést  lutézett a (öldmivelés 
ügyi nnuiszteihez, hogy a Székelyföldből  külön 
méhészeti keiületet létesítsen, amelynek kere-
teben az itteni méhészet érdekei különös gon-
dozAsban részesüljenek. Mintán a székelylöldi 
minUzleri kirendeltség is lui-ggyőződött arról, 
liogy itt H keleti Kárpátok hegyes vidékein a 
niéhészkeiléiinek egész különös gazdasági l..n-
tn-sága van. mert ily értékes méz sehol a vilá-
gon nem terem, tnaga is melegen ajánlotta a 
Inídmivelésügyi miniszternek, hogy a külön szé-
kelylöldi méhészkerületel lelálliNa. Most arról 
él lesülünk, lmgy a miniszter, ki különbeu is 
telve van a sz.-kely nép iránti jóindulattal, a 
lavaslulot elfogadta,  a székelylöldi méhészke-
i lilét let, sitését, a Szekelylöldön egy nagy-
szabasu minta-méhészet beiendezését amellett 
tanfolyamuk  tartását stb. elhatározta H felhívta 
a székelyföldi  miniszteri kirendeltséget, hogy 
a helyre és egyéb körülményekre nézve, most 
inár rouciéi |avaslatokal tegyen. 

— Mintagazdaságok a Székelyföl-
dön. Mint tudva van, a földmivelésügyi  minisz-
ter értelmesebb és megbízhatóbb földiniiestk 
gazdaságából helyenként u. II. paiaszl minta 
gazda-ágol. létesít Aliban áll ez, liogy a kivá-
lasziuti gazdaságot czélszeiü eszköziikkel, ge 
pekkel s h szükséges állalálliniiiillvinal Msze 
t'ellk, ga/ilálkoilási luudjét inegállspilják s a 
gazdaság iul«|il>niosa a nnni-zleilum gazilasági 
szakeniiieiemek uiiiutaiá-a s/>-uat gazdálko-
dik. Pel.lát állnak Hí  ily gasdaságnk aila, I l i i -

ként. kell az illeiö vulék'-n liasoulő viszonyok 
között legezélszerübben és legsikereseMien gaz 
di'.lkodni. I'élilaadó |ó hatása teltál kétségtelen. 
É- az ily gas la-ágok tulaj Imiosaiuak a miuisz 
ter a s/ilks"ges lehzerelések költségeire 
1000—2000 korona segélj-, engedélye/. Azért 
lai tollúk sziikségesti-k ezeli-1 megemlíteni, mert 
ngy síte.ülűnk, liogy a székely akczió kereté-
ben uial'liaii több ilyen iniiitngazdasagot re|t-
ileznek be a Székelytiildini s most lolyik az 
stra valö gazdák megválogatása. 

— Turista forgalom  a Székelyföl-
dön. A székelyföldi  tnrisla lurgalomnnk az volt 
edd g a- fgyik  legnagyobb akadálya, hogy igen 
snk helyen pénzért sem lehet tisztességes kocsi-
kai kapni. Ha még énlekludöit is valaki Szé-
keiylölil iráni, lia látni akarta valaki azi a 
t-'ilil-'t, mely az ideszmult tiszta szuimagyarság-
nak löhli. innil ez-r oven át oly hűségesen 
inegöii/.te karakterisztikus laji jellegét, s amely 
tii'dön a kiiiiurny különös gondoskodása oly 
l-lkes törekvéssel igyekszik pusztuló székely 
véreink MMsán segíteni, mondiuk, ha még el 
is |öti nz idegen hozzánk, nem tudott bennün 
Let niti-kii/.eliieiii. A va-ut el hozza Szászié 
génig, L'dvai helyig. Csíkszeredáig, de nem viszi 
lel a Haigiláiá, nem viszi ál a Bncsin tetőn, 
nem n-/i fel  (jyergyólia, s ueni viszi el a szé-
k-'lytöld legszebb, legérdekesebb helyeire. A 
székely embernek nincs oly kocsija, hogy azon 
gényesebb luriütát tuvarovhassiiu. Pedig olyau 
helykén, led tuiista foigaltim  van, egész kü-
biii |«We,l 11ii /o keresetág e forgalom  lebonyo-
lil-i-a. Hogy a székelyirddi turisztika lejlödé-
séii"k akadilyait eltávolítsa, s hogy a székely 
lovasga/dákiiak is keiesetet adion, azt kezdle 
iiiosi el a székelyföldi  miiiiszteii kirendeltség, 
liogy kéti)elmes. köiiuyu és takaros kocsikat 
S/. IV/. be oly községek szövet kezeleitlek. a 
melyek a tunsta forgalom  ni|ába esnek, ahol 
r-ndes béi kocsik nem allauak rendelkezésre. A 
szövetkezetek eme k(icsi|ail, csekély di| ellenébes, 
baiiiielyik tag elkérlnti nisgáuak fuvaiozásra  s 
a mellett, hogy így nem kell aggódni az utas 
nak a kocsi miatt, az a s/ékely, a kinek kél 
jó kis lova van, könnyen megszerez azzal 
napi tíz koronát. Jó lesz tehát a székelyföldi 
miniszteri kiiemleltség ez iutézkedése az ide 
•Hazuknak, jó lesz maguknak a székelyeknek 
é.s jő lesz különösen a székely fürdőknek,  me-
lyek forgalmát,  az onnan való kiiándulásokat 
megkönnyíti, e kürtiben is gyötiyőiü helyeket 
az idegennel uiegkedveheti. Taláu mondanunk 
is telesleges, hogy mindezt a lölilniivelésügyi 
miniszternek a székely nép iránti kiváló jó 
akarata leszi lehetővé, amely jőakaratot ujab-
ban a kormány többi tagjaiban is a tiiulllioz 
képest igazán bá'ára kötelezően tapasztaljuk. 

KÖZÖNSÉG KÖRÉBŐL.*) 
N y i l a t k o z a t . * ) 

Fogadja tekiuteLes szerkesztő ur előre is 
köszönetemet, hogy módot nyújtott arra, hogy 
a nagyközönséget a „Vigadó" sorsa felöl  tájé-
koztathassam. Ha csak a saját repntaliómról 
lenne szó, uem szólaltam volua fel,  mivel a 
személyeskedést uiínden ujságczíkkben tneg-
vetrin, ki kel; azonban fejtenem  közérdekből, 
az épiiöbizottság inlentióit és az okokat, amik 
a Vigadó bezárását előidézték. Annak a lázas 
sietségnek, amivel a Vigadó felépült,  csakis 
egyedül a közóbaj éa a közönség iráni való 
szolgálatkészség adják meg a magyaráz; lát, és 
noha a csíki viszouyok közölt rendkívül nebéz 
volt egy 200,000 koronás modern épületei 

" ) kzcu nyilatkozatnak az uláiró személyes 
felkérése  folytáu  helyet adtain ugyan, azonban a 
a „Vlgadó"-agyliöz üli Is hozzá lógunk szólani. 

S z e r k e s z t ő . 



3. szám. 

6—7 hónap alatl teljesen eikésziteni. urm kí-
méltünk semmi fáradságot,  hogy a közönségnek 
még sz idén egy megfelelő  helyiséget borsát 
hsisnnk rendelkezésére. 

E miatt annál kevébbé érhet szemre-
bányás minket, még most sem, m kor a dolog 
saját hibánkon kivül nem sikeiüll, lm* ba nem 
sietldnk volna, skkor sem lenne még e t'l-n 
Vigadó, igy a közönség neoi vssztetl vele 
semmit. 

Ami a tfltési  és világitási berendezéseket 
illeli, azok lelje-ru kifogástalanok,  mint az a 
próbákon bebiz.i:iynll és nem a azerk-zelekben 
volt a bil.a, baneiu abban, hogy sem megfelelő 
szén, sem megfelelő  világiló anyag turn álloli 
rendelkezésre. 

Hon körülmény azonban csakis ngy áll-
hatott elu. hogy a vendéglő*, aki 190». ileczem-
ber 6 én bérelte ki a Vigadót, daczára a fiiyel-
aiezlelésnek. a szükséges d a r a b o s kőszén és 
a világításhoz kellő .liydrlr" ••eszer/éséről nem 
gondoskodott, azt mondva. bogy uíi is lejön 
egy hét mnlva. A/oiiiian csak 14-n jött amikor 
táviratilag rendelt anygot és január elsején 
minden anysg nélkül megnyitotta az épületet. 

Igy aztán setn rendesen lüteni. sem lilá 
gilani nem but. a kazán d a r a b o s szénre 
lévén berendezve, abban az itt ott nsszesze 
dett porszénnel bármennyire iütőtt is, n>m 
tudott kel ő meleget elél ni. a világító gépeket 
p**diiţ hydrftr  hiányában roknnaiiynggal. k'i/oii-
séges iQÜatisztiló benzinnel löllotte meg. ami 
természetesen nemcsak hogy jól nem vil.igilha-
tolt, hanem a durva és tisztátalan anyag s 
lámpák szerkezeteit is pár bél slalt annyim 
elpiszkolta, hogy Mmondiák teljesen a szol-
gálatot. Mindezen állítást, valamint különösen « 
berendezés jóságát a felülvizsgálatra  b-liivandó 
szakéilök meglogiák allapitstii. 

Az épület nedvességéről azt jegyezhetem 
meg, hoffy  az tényleg nedves, de hisz. az. t-r-
mészét' s is. — hisz egy épülel ily rövid idő 
alatt ki nem száradhat ; de nz nem áll, hogy 
ott s czobákbsn a le.tés és vakolás hullik és 
tavaszszal ttjra kell késziten1, egyedül a nagy 
teremben fordult  elu ilyen eset, meit csuk ott 
fagyott  m*-g a vakolat késziiés közben. ile olt 
Qein okozhat ba)t senkinek. mixel a 111'í;Í.ic\'>11 
vakolat lei mészét-* az. hogy a lejel.-ö melegre 
lehullik és tényleg ott, a karzat f-lett  már lei* 
hullott, sőt már helyis is állíttatott, ugy, hogy 
ott az többé lehullani nem fog.  A többi helyi-
ségek közül 3—4 szóimban látszik még n- <1-
vesség, a mely azonban 3--3 heti rendes Mi lés-
nél kiszáradna, azonban ha rendesen nem Ilii-
nek, a legjobb beiendezés sem Itlelegil bet, 
valamint a legjobb pHridenm-IAmpa sem Ing 
világilani, ha mondjuk, spirituszt töltünk b. I-. 

Mindenesetre nagy kár az, hogy a bérlő, 
aki készületlenül és könnyelműen logoti bele » 
vállalkozásába, ép oly könuyelniiien hagyta is 
ott, anuál is inkább, mivel n ţol tudta, h g> mi 
a bai és tudta, hogy a vármegye támogatására 
minden körülmények közt számíthatott, hisz In 
a vármegye >nnyi áldozatot hozott (Jsiksz.eie.ln 
városért, hogy az itteni viszonyokat .megjavítsa, 
bizonyára szívesen segiutte volna öl keri->ztitl 
a kezdet nehézségein. Való igaz. a Vigadó Inr-
uevén k Ártott ez a xáinllsn tuldu'at, de m-g 
vagyunk győződve, hogy az • pület egy arra 
hivatott ember kezében renoméját nagyim 
hamar visszanyeri. 

Csikszeieda, 1905. jannár 17. 
8zasz Róbert, 

iiiilépilész. kir. s. mérnök. 

IRODALOM, MŰVÉSZET. 
• .Erdély." Most jelent meg az K. K. 

K. éite-itöiének 11 — 12 száma, melyhez, mint 
befejező  luzetb'Z. a boni-merel terjeszt iim-k 
előkelő gárdáját lellünleiő tar'alomjegyzék i-
csatolva vsa. Örvemlel-s dolog, hogy ez. a |;a-
zAnkban legtekintélyesebb honismertein folyóirat 
ugy kiállítás és illusztióczió, valamint váltó 
zalos és élénk tartalom tekiutetébeu is folyton 
kellő sziuvonalon AII. E számban is az iroda 
lomban jeles nevekkel találkozunk, mint. 
MArki Sándor dr. kiváló törlénészün» ; Téglás 
Gábor ; Fodor János, országiészinik egyik leg-
alaposabb ismerője; Hermáim Antal dr. — Az 
érdekes tartalmai a különfélék  rovata zárja be 
a Radnóti D-zső lelAlliundó síremlékére vonal 
kozó fölhívással.  Előfizetési  ár 10 korooa, az 
E. K. E. tagjai azonbra az „Enlély-t ingyen 
kapják. Mindeu uj tag vagy elűzető nagy, 
színes fali  tájképet kérhet ojévi ajándékul. 

KÖZGAZDASAG. 
-+- Jó  tejelő tehenek a székely 

földön.  A székely scti" egyik eszköze, mely 
már eddig is eredménynyel járt, hogy a szé 
kelylöd marhaállományát |ó l-|elö tehenek te-
nyészlésével értékesebbé, gazdaságosabb* legye. 
Ennek elérése végeit a székely kirendeltségek 
a székely ki-gazdákiiak előnyös fizetési  módo-
zatok mellel! osztottak ki jó fajta  Allatokat, 
összesen 671 gazdiink vásárollak 8*4 l"iiyész-
lehenet s székelv megyékben. Ezzel egjúttal 
kiváló szo'g;llalot I* Ilek lakainiányhiánybaii 
szenvedő vidékeknek is. mert b hetövé t. tték 
liogy fölö-lnges  ui:irliaál:oniányuk részére vevő 
szereztessék. Az államnak a székelt föld  iránt 
való gondoskodását az a lény bizonyiija leg-
jobban, hogy Tallián Béla földinivelésüg)  i mi-
niszter a mnll évben tenyésztebenek vásárlá 
sára 200 ezer koronát engedélyezett nz orszá-
gos szsrvssmirhatetiyészlési alapból. 

II 1905. végr. sz. 
Árverési hirdetmény. 

Alnlii-l bírósági végrehajló az 1381. évi LX. 
tcz. 102 § a elteimében e/ennel közhírré leszi, 
hogy a brassói kir. járásbíróságnak 1004. évi 
Hp II. 41i>'7. számú végzése következtében dr. 
Biecli Ölön brassói iigvvéd állal képviselt. 
Kilesné Bogdán Hlmka löldvári lakos javára. 
H-rzleld tiyuU H|s|iádfilrilöi  i-s Ko.biv .M liály 
i'Udapesii lakos ell-n, képv. dr K-*sz'-gli Lajos 
ügyvéd ügygondnok áltil 1600 kor. s járulékai 
erejéig 1904. évi november hó 4-én logiuati 
sitolt kielégítési végrehajtás uij'll lefoglalt  és 
984 kor 60 fillérre  becsült következő vendéglői 
(elszerelések, nevezelesen : konyhai eszkö/ök. 
lőzőedények, boros és • öiö* üvegek, indiaiak, 
evőeszközök, pote-i-llán *dények, nbro-/ok, 
selvéiák, agyni-míl, leknó, cseber, stb. itvá 
nos ái verésen e|-datnak. 

Mely áuerésiiek a csikszeiitinartiini kir. 
jÁvAsbuftság  l«04. évi V. 463;2. sz.ámu vég-
zése lolyláii ItiOO kointia tőkekövetelés, ennek 
I904. évi augusztus hó l-pö napiától járó 5",o 
kauiaiai és sz össze, megállapított i-dd'gi költ-
ségek erejéig Tusiiii'llürdon, a fellelt  séiniér h-lyi 
ségélien leendő es-zkit'lé-ere 1906- évi január 
bo 30 ik napjítnak dolelötti 0 oraja batar-
tdotil kilüzetik éj, alilioz a venni s/;iii<1 -kozók 
oly megjegyzéssel hivainak meg. Iinay az, érin-
leti ingóságok az lHöl. évi LX. t. cz. 107. — 
108. §-a érMmébeii kés/|>éuziiz.eiés melleit, a 
l-gtiilibet ígéiöii'-k, szükség esetén becsároii 
alul is el fognak  adatni. 

Amennyiben az elárverezendő ingóságokat 
mások I- le- és f-liilloglaliatták  s azokra kielé-
gítési jogot gyertek volna, ezen árverés az 
1»8I, évi LX t.-cz. 120. § értelmében ezek 
iav;.ra is elienilelietik. 

Kell C-ik-zeiiimarliMinn. IU05. évi jauuár Itú 
11 napján. 

Gondos István, 
kir. bír. vú£ri'liujtú 

Szám. 1101 —1905. 

Árverési hirdetmény. 
Aluiirl kiküldőit bír. végri-haj ó ezennel 

kö/liirré leszi, hogy a csíkszeredai kir. járás-
bíróságnak 1H04. évi Sp II. 170/9. sz. végzése 
(olyIán Dr. Nagy B-ni ügyvéd Által képviselt 
1*1- Törők Samu végreh:i|lalő részéri' Id. Kánya 
Józs. t c-okdeluei végr<-bajiá-l szenvedi) ellen 
750 kor követelés s jár. erejéig • li < ml- li ki-
elégné-l végl'ehailA* lillyláll alp-l estid leloglalt 
és 1540 knr.-ra bei-sült ingóságuk a Csik-zere-
ilai kir. járásbíróság lenti sz. végzésévi-l a to-
vábbi eljáias elrendeltetvén. annak az alap- és 
Mülloglalialók követelése eleiéig is a m-nnyi-
ben az"k kielégítési jogot nyeltek volna, végre. 
ba|iast szenvedő lakásán lei tulii ineglariiisa 1 a 
tari'limi 1005. evi január hó 25 napjan 
délelőtt 10 oraja kilüzeiik. amikor a bnói-
lag btiiglalt ingók és pedig ökör. sz.'iia >1!.. 
a l**giö'-liei. igémn-k készpénzfizetés  uielleii. 
szükség esetén becsáriin atol is el fognak  ndalni 

K-Ihivslnak mindazok, kik az elarver<-
z-ndö ingóságok vételárából a végreli-ilMtó ké-
Veleléséi megelőző kielégítéshez jiigol tartanak, 
amennyiben ré>/iikiv a foglalás  korábban esz 
Közöltetett Volna és ez a V.'gri h'ijtási jegyző-
könyvből ki nem tűnik, hogy e|soi<bségj |eUn-
léseikül az Árverés megkezdéséig alulirt kikül, 
dőltnél ir.k.beii beadni, vagy pedig szóval be-
jelentem el ne mulasszák, mert küiönben csak 
a vételár fölöslegére  fognak  ntaltalui. 

Kelt Csíkszeredán, 1905. évi január hó 3. 
Keresstes Gyula, 

kir. bírósági végrehajtó. 

ELADÓ VENDÉGFOGADÓ. 
A nagyerdő alatti jrtforgalinn  v e n -

dégfogadó  az összes hozzátartozó ingni 
lanokkal egjUtl jutányos árban tladA. 

Ér'ekezltetni lehet Tamfto  T 
lamas Lajos, 

lulajdonossal. + * 
3—3 

83—90.Î. 

Árverési hirdetmény. 
A csikvánlotfalvi  U(i/.l)iriiiknss;ig Iti 

lajdonát k('-|icző, Csikla|iloczii közs.'g ha-
lárában, Tolvaj"» iievll ilfllőlien,  » csik-
szi reilai v»siitálh>ináHtól nz állami nlnu 12 
kiI^IIM^I• távtilságra tekvő ki't ut kíí/Oni 
eriör.'sz, latilinegi-liek i rH-ki-sitfne  czél|á-
iirt! 1905 év január hó 30 napján 
délelőtt 9 órakor VánlmíHivn KO-Z 

'•(flniziiiiAI  nyil\áiii>s r-zn- és zárt Írás-
beli árvi-ii-zis log tarliiliii. 

Érli'-kesitéa alá ki rill Ifi  kntiisz.tni-
linlil ho/,11111 terll'etfii  lalálliató iisszes fe-
nyőin tilineii. 

A kihiisznáhisi idő 1 9 0 5 . é v o k -
tóber l-ig terjed. 

A kikiáltási ár egészben ÎJ130 azti/. 
bilriiiiiczer egyszÁzliarininez kornnában 
álapittatik mig. 

Uióaiánlatok figyel'  min- vé 
lelnek 

Árverezni kiváltók kiilelesek a bi-cs-
lirnnk lO"»-át nz árverezési tuegi-lőzőleg 
az. árverési bizottság elnökének kezéhez 
letenni. 

A zárt Írásbeli üjnnlalok a sz.ibcli 
I I V I I I ' s nngkezilése előtt ndhatók be. 

A K'sz.letes árverési, illetve n érző 
ilési |i lií'lc li'k és nz erdő állapotára szol-
gáló bővebb felvilágosítások  Csikvárilot-
IIIIVH KIIZHI'i;liii'Z.iíii'il tekinllietők meg H 
liivntalos órák alntt. 

Csikv;ínl'itliilvAn, 190Ö. jniiniír 14. 
Pálffy  András, i- •> Pál Gábor, 

i'itl. ji-'pvz.ő. tiirt. ctuök. 
Márkos Dénes, i>>r<>. 

Trohán József  vas- és 
füszerkereskedésébe 

egy 1ÎÎ—14 éves fiu  m 
t a n u 1 ó n a k 

a z o n n a l felvétet ik. 

Faeladási hirdetmény. 
(/s:kdt'lne község tulajdonát képező. 

;i csikdi'lin-i liiitárliitii levő Szalonka ír-
nvékn nevii i-nlőiv szlirn iiiintr-gv 60 hold 
területen 81 líd köbméter gomhiily ii lurz-
és ji-gi-ii) i-lt-iiyő Csikdiliir közséjf  hiviiln-
los helyis g i' b c ii 1905. január hó 
28-án d. e. 9 órakor nyiit «/>- és 
sáriirásbeli verseny tárgy liláson elloo atlalni 

Kikíiihiisj r 1 54110 koron:) 
liíiintpi'ir/.lll ugy n nyili mint a zárt 

iijáiilnioknál ii kikiáltási ;ir I (V'/i-n teendő 
le készpénz, vagy óvadék kópés értékpapí-
rokban. 

Hővebli -,'ii-vi'V sí és sz.ev'.ődési fe'.té 
telek Csikdelii'li a közsi gi előljiiróságnál 
tekinthetők meg. 

Csikdelne, 190r). j-iimár hó 15. 

Hz. 174« — !)04. nij 

Faeladási hirdetmény. 
Közliirré tétetik, Itnjjy a Csikszcm. 

niiliály község tulajdonát képező „Háinl-
et'dőrészben a i-iult évben utegperzsel'nlrm 
10-1 ől GO czentiiiiérer vastagsággal hiró 
H'29 drb mintegy 479 köbnitr ti-nyó 
linszoniii folyó  évi január hó 30-án 
d. e. 10 órakor Osikszcnnuiiiály k.)z,. 
ségliázáiiál nyilt Hzóbeli és zárt iráslielj 
árverésen el fog  adatni. 

Kikiáltási ár l'iatí korona. 
Árverezni kivánók kötelesek az ár-

verezés megkeydi'se előtt a kikiáltási ár 
10"»-át 130 koronát bánat pénz. képen le-
tenni az árverési biztos kezéhez.. 

Ulóajáillatok nem lukadtainak el. 
A latönieg beesátoii alol nem fug 

eladatni. 
Az erdőrész a középlnki állomástól 

miiiti'ffy  3 kilóinéti'iri' lekszik, iiiinden 
befektetés  nélkill kiliasználhitto. 

Erről árverezni kivánók hzziiI i-rte-
siletnek, l'.ogy az árverezési feltételeket  i s 
bmsléai kimutatást megtekinthetik a csik-
szeiiltniliályi községi Kirónál. 

Csiks/.entmihály. lüO'i. január 9-én. 

Kelemen György, 
jeiIVZ..;. 

Kánya Imre, 
köz.li|it. elnök. 
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Mi n d e n n e m ű ( s z í n a r a n y , 
p l a t i n a e z l l s t . t v z l ' o t i -
c s o r , z n n i á n c z ) f o g -
tömés, foghúzás, 

fogtakaritás  és müfogak 
készítése 

VERESS SÁNDOR Dr. 
íojroi vosi s fô ti-cliniktii  inütonnóbcn 

CSIK8ZEBEDÁN. 
L Á Z Á R D O M O K O S - F É L E H Á Z 
|szrnibeii ,i „Kossulli- S/HIIÓVIII) 

EMELETÉN. 
RKNDKLÉS D. U. -2—B-I«I. 
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Kgy tisztességes csa-
ládból vulú liu, 
aki 2—3 gimná-
ziumot végzett. 
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f e l v é t e t i k 
a „CSÍKI LAI'OK' 

könyvnyomdájában. 
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Sófaivi  József. 
körjegyző. 

Sándor András 
•î U. bíró. 
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Árverési hirdetmény. 
Csikszenlniáfton-Osekefalvtt  községek 

köz,birtokossái;:i tnhíjdonát képező vadá-
szati jog a folyó  évi február  hó 18-án 
délelőtt 9 orakor Ozikszi-ntmártim 
községházánál nyilvános szóbeli árveré-
sen 6 — egymásután következő évre 
haszonbérbe l'og adatni. 

Bérlet tárgyát képezi, ugy Csikszt-
márton mint ('sekef'alva  községeknek l-ső 
rés/, erdejében gyakorolható vadászatijog. 

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

Közelebbi IVIii'iplek a hivatalos órák 
alnit rf  ('siksziiitiiiárliiiii körjegyzői irodán 
betekiiithi lök. 

Csiks.'eiilináiton, 1 HOö. évi január 
hó 7 én. 

Éltes Mózes, Salamon Mihály, 
li -je^yzi'. 2- H k. biró. 

gsikeresi'hb az egész vi-
lágon ismert és kedvelt Köszvény és csúz ellen lág 

KRIEGNER-fele 

Reparator 
egy nagy üveg 2 korona, kis üveg 1 korona. 

Kaptató a gyógyszertáraiba!. (toMiMii ntámatolrtól. 

Fórnklár: 

Kriegner György „Korona" 
Budapest, VIIL, Kálvin-tér. 
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