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Az elégtétel.
A napokban lefolyt megyei •-JjjW'jé'y 

hatósági közgyűlésen Novak Albert ügyvéd, 
törvényhatósági bizottsági tag váratlan in
dítványával az Uz-és Veresvölgyi erdöeladás- 
sal kapcsolatos kölcsönös piszkolódás he- 
heggedt sebe újból felszakadt. A törvény- 
hatóság terme újból kénytelen volt a mér
ges fekélyt szemlélni s bár az indítványnak 
célja volt a fekély kimelszése a gyógyítás 
még sem sikerült. Az inditványttevö nagyon 
rossz orvos lenne, mert hiszen, ha ki is 
vágta a sebet nagy hirtelen, nem szabadott 
volna azt erőszakkal begyógyítani. Nem, mert 
a gyógyulás csak látszólagos s a mérges 
kelevénv a beheggedt seb alatt még tovább 
lóg fejlődni és'b izonyára újból kifog ülni. 
Nem vagyuns elfogulva sem jobbra, sem 
balra s ép ezért teljes higgadtsággal Ítéljük 
meg az esetet. .

Mi is történt?
A törvényhatósági közgyűlésen felolvas-1 

latolt a m. kir. löldmivelésügyi miniszter 
-ie ir tttn —aa- -erdő eladások ügyében -fogana
tosított vizsgálatok eredményéről

A leirat az egyszerű ludomásvételcn 
kívül más tárgyalásra sem igy, sem úgy nem 
a'kalmas. Mert a mint a leirat is bizonyítja, tör
téntek hibák, csakhogy nincs kit felelősségre 
vonni.

Ép ezért kár feszegetni a kérdést, kár 
bizalmat szavaztatni, mert az a törvény-, 
hatósági terem sem el nem itélhel, sem fel 
nem m enthet senkit ilyen zavaros, kuszáit 
ügyben.

A kortesfogás akkor is rossz volt. most i

sem jobb. Es jegyezzék meg a korlesek, 
hogy a törvényhatóság terme soha sem lehet 
korcsmahelyiség, hol ékes rigmusokkal könnyű 
ide vagy oda hajlítani azokat, kiknek mindegy 
akár igy, akár úgy.

F u rc sa ! Egyesek azt hiszik, hogy a 
törvényhatósági határozatok után. ha akar
juk, kivirul a letarolt mező s viszont szaka
rái sivatag lesz a virágos kertből.

Dehogy lesz Pláne nálunk Csikban Az 
az igazság, a melyiket nem kell kinevezni 
igazságnak. A többi csak látszat. A modern 
iparos tölgyfa asztalt készít fenyőfából Ilyen 
módéin legtöbb közgyűlési határozat is. 
Sokszor szépnek és erősnek látszik az, ami 
ha mélyebben vizsgáljuk se nem szép, se 
nem erős, se nem igaz.

A vásári közönségnek azonban sem 
ideje, sem pénze, hogy komolyan meggyő
ződjék : vájjon úgy van e minden, a hogy 
Wüéz. — jó magyarán mondva.

Ép ezért soha sem szabadna komoly 
dologban a törvényhatóságot könnyelműen 
felhasználni Ítélkező bírónak. Mert a tör
vényhatóság tágjainak legnagyobb része be- 
avatatlau és a hangulat után indul. A han
gulatot pedig nagyon könnyít irányítani. Egy
két merész kifejezés, jó hang s kész tap
solni vagy lehurrogni. Becze Antalnak nem 
Török Ferenc/. fitHK) koronájáért kellett nyug
díjba menni. Becze Antalnak tehát nem volt 
szüksége arra a határozatra, a melyet No- 
vák Albert a törvényhatóságból kihúzott, hogy 
jellemzésül igy fejezzük ki magunkat.

Mi úgy tudjuk, hogy Becze Antalt a 
vármegyei törvényhatóság hatilrozatilag soha 
el nem Ítélte, tehát a törvényhatóságnak nem

is állott feladatában, most mikor nyugdíjban 
van, bizalmát kifejezni iránta.. Most bizalmat, 
mikor nyugdíjban van, — mi iránt ?

A törvényhatóság ellene nem vétett, 
tehát miért kérjen bocsánatot tőle most a 
törvényhatóság ?

Mert hisz bocsánat kérésnél egyébnek 
nem lehet nevezni azt a bizalmi nyilatko
zatot.

Ila bocsánatról van szó, úgy azt Török 
Ferenc és Vákár Arthurnak kellene tenni, 
mert hisz ők voltuk tudóinkkal, akik Becze 
Antal ellen működtek.

Ez azonban az ö dolguk és a törvény
hatóságnak semmi köze ahoz, ha akár Török 
ur, akár Vákár ur lép a szégyen pudra. Miért 
tette tehát mégis azt a lépést a törvény- 
hatóság ezen urak helyett ?

Miért ? Azért, mert a törvényhatóság 
termét Novak Albert is korcsniahelyiségnek 
gondolta. És, azért a z a z  elégtétel is, melyet 
ö adatott Bécze Antalnak, ép azért ennyi 
értékkel is Sir.

Elfogulatlan.

Törvényhatósági közgyűlés.
Vármegyénk törvényhatósági bizottsága 

f. hó 18-án tartotta őszi rendes közgyűlését a 
tagok csekély részvétele mellett.

órakor Kállay Ubul főispán elnök meg
nyitván az ülést a jelentések előterjesztése ke- 
rftl sorra. Melyeknek során Fejér Sándor alispán 
részletes és terjedelmes jelentésben számolt be 
a bizottságnak közigazgatásunk s úgyszintén 
mezőgazdasági jelenlegi állapotairól, mely je_ 
lentés a legutolsó részletekig kiterjed közigaz., 
gatásunk minden ágára, s vármegyénk közigaz. 
gatását egy hű képben tárja elénk Pál Gábor

___AZ „ Ő R S Z E M ” T A R C A j  A.

A levél.
Egy asszony naplójából. —

Soha se mondhatom, h o g y  Gusztáv bácsi 
valami nyájason liulta volna fogadni szegényebb 
rokonait, meglehet, az tartoztatta vissza, hogy 
indulatos ember volt, hirtelen haragú és egy 
kissé kevély — de én mégis évek óta pontosan 
megjelentem a Gusztáv napra. Tudtam, hogy 
szükség van rám, a vendég igen sok, a néni 
beteges, és leány nincs a háznál.

Nem hagyott éppen minden nélkül szegény 
férjem, mert ott voltak u „Részvét gyöngyök4, 
és „Rozmaringszálak kedveseim sírján’* egy- 
egy jó fokos kötetben és maradt még egy csomó 
búcsúztató és szivbeli vigasz a kesergők számára 
kiadatlanul (csak tudnék kiadót találni!), de 
bizony nagy nyomorúsággal rakosgattam egyik 
napot a másikhoz Csekély nyugdijamból a szál
lásomat csakhogy kifizethettem, s igy ünnep 
volt előttem a bácsi névestélye, mely sokszor 
két-három napig eltartott.

Alispán, főszolgabíró, a méltóságos pré
post ur, de a ki csak jöhetett, oda bizony el
jött ürömmel. A várost cigányokat hozattuk ki 
mindig, s a híres pohárköszön tó, Duda Pál is 
már két nappal előbb beóllilolt, hogy Gusztáv 
bácsival megbeszéljék a legszebb mondásokat.

fcn a néninek már előre elmondogattam, 
mert nagy hangon szavalta Duda ur a beszé
deit (ezért is nevezték Dudának), hogy mi lesz 
az alispánra: „Korunk Kálója", prépost arra:

, Gyóniát; kebel" a főszolgabíróra: „Megközelit- 
hetleír* és a bácsira: „Brútusz, a római*.

Tudtam, hogy a mostani névnap nem lesz j 
olyan,, mint a többi volt.

Oh, a szerencsétlenség egyetlen házat is 
el nem kerül!

Kikerestem a „Rozmaringszálak‘‘-ból egy | 
szép verset, azt leírtam miniszterpapirosra, s gon
doltam, hogy a bácsiékat valamivel én is meg- | 
lepem. Magam is sirtani rajta, pedig nekem a 
jó Isten gyermekeket nem adott.

„Embernek sorsa, tudd meg: könynyel élni 
Könynyel, mely a szív mélyéből fakad. 
Szerelni forróul siron túl remélni —
Scilla s Kuribdis itt bőven akad;
Akadtam én is sírra — örök bánat!
Gyilkos ellenség jobban meg nem támad,
Mint e zöld halmon - hideg tetemed 1 
Rám nem mosolygó lezárt két szemed 1

Siettem s egész utón válogattam n szebb 
sorokat, főkép a kiadatlanokból.

Gusztáv bácsi éppen a méhesből jött be, | 
mikor a folyosóra léptem. KI kellott magam ne
vetni, hogy láttam foldagadt arcát, pedig tudtam, 
mekkora szomorúság van a háznál, de az orra 
olyan különösen állt, s az alsó ajka agy lefity- 
tyent, hogy ha megöllek volna, se állhattam volna 
nevetés nélkül.

— Kredj, te bolond! Hát van ezen nevetni
való ?

A néni is kijött, s az is nevetett.
Hozzatok hát egy tükröt — kiáltott a bácsi,

A cselédek csak a konyha ajtajából mertek 
kaczagni, de a bácsit is egyszerre elfogta a 
nevetés — és hullottak a nagy, öreg könnyei.

— Juliska — szólt odabenn a néni enge- 
rnet megsimogatva — tudod-e, most mit tettél?

— Jaj, nem akartam.
— De Isten adta a bolondságod. Gusztáv 

bátyád lél esztendeje, hogy el nem mosolyodott. 
Azt hittem már, hogy tébolyodik.

Knnek a nevetésnek köszönhettem, hogy 
inirul a bácsi, mind a néni igen szívesen fogad
tak. Szinte várták, hogy nevettessem meg.

Ami eszembe jutott a diákokról, meg a 
cigányokról és a katonákról, mindent elmond
tam, de Guszti bácsi csak simogatta a széles, 
ráncos homlokát, hanem nevetni nem tudott 
többet. Lenézett a földre is nagyokat sóhajtott.

Mily gazdagok voltak mennyi földjük, lovuk, 
ökrük, juhnyájuk, mekkora gyümölcsös kert
jük és Isten nem hagyta, hogy nyugodtan 
élvezhessék! Nem voltak pedig rossz emberek, 
csuk a bácsi nem bírt nz indulatosságával. Azt 
akarta, hogy neki senki ellent ne mondjon.

De Sándor, a fia, egy szegény lányt sze
retett meg, ki nem illett volna a gazdag Kun- 
váry családba.

Hogy tegye azt egy gazdag, előkelő uraság, 
kihez a megye szine-java jár, hogy egy özvegy 
ispán né leányát egyszer csak a fényes palotába 
beereszsze, s azt mondja neki menyem!

Kijött a Gusztáv-cste.
Minden készen volt. A sülteink nagysze

rűek, a tortáink pompásak, fácánt, de mog őzet 
is kaptunk-
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mintegy óráig tartó jelenté* elhangzása után in- j 
ditványozzu, hogy az n vármegyei levéltárban 
orókittessék meg a jelentés s Fejér Sándornak 
pedig fejezze ki a közgyűlés bizalmát és elis
merését, mit a közgyűlés egyhangúlag elfogad.

Felolvastatott ezután a földmivelésügyi mi
niszter urnák az erdóeladások ügyében fogana
tosított vizsgálatok eredményéről szóló leirata.

Kzzel kapesoiatosan Novák Albert indít
ványozza. hogy a közgyűlés Heezo Antal nyu
galmazott alispánnuk azokkal a támadásokkal 
szemben, a melyek az uz és veresvizi erdőel- 
adásból kifolyólag érték, fejezze ki bizalmát A | 
közgyűlés egyhangúlag elfogadja.

Ezek után több ügy került tárgyalás alá, 
melyek közül nagyobb vita a fegyvertartásról 
készített vármegyei szabályrendelet felett indult 
meg; továbbá a magánjavak kezeléséről szóló ! 
ügyviteli utasítás 1(1. $-nak módosításánál.

Elintézést nyert továbbá Ferenezv István 
tölgyesi gazdatiszt nyugdíjazási ügye. kinek 
saját kérelmére börtönt nyugdíjazását a bizottság 
elismerés mellett fogadta el.

A községi ügyek közül Szentgyörgy és 
Liánkfalva közigazgatási szétválasztása felett volt 
beható eszmeesere, melyek után kimondatott a 
különválás.

A beérkezett ügyek során előterjesztetett 
a dr. Bocskor Béla fegyelmi ügye is, mely a 
belügyminiszter leiratával teljes befejezést nyert 
és állásába visszahelyeztetett.

A közgyűlés d. u. fél 2 órakor ért véget.

—  Kilépés a függetlenségi pártból. I)r. 
Nagy György a csikszentmártoni kerület orsz. 
képviselője, lapunk munkatársa az Ausztriá
val megkötött kiegyezés miatt, mely 2%  
kvóta-emelést tüntet fel, az országos füg
getlenségi pártból kilépett.

—  A függetlenségi párt és a kiegyezés.
A politikai pártkörök szombaton és vasár
nap teljesen ki voltak halva. A képviselők 
kerületeikbe mentek, hogy megismerjék a 
választók hangulatát a kiegyezés és a kvóta
emelés tárgyában. Hétfőn a képviselők nagy 
része visszaérkezett Budapestre, hogy a füg
getlenségi párt értekezletén részt vehesse
nek. Minden tehát attól függ, hogy a kép
viselők milyen impressziókkal hagyták vá
lasztóikat. Dr. Nagy Györgyön kívül még 
Barta Ödön lépett ki a pártból és legalább 
negyven azoknak a képviselőknek száma, a 
kik a pártból ki akarnak lépni Ezeknek ki
lépése attól függ, hogy vájjon tud-e a kor
mány a közös bank kérdésében olyan for
mulát találni, amely a függetlenségi képvi
selőket kielégítheti.

4pponyi Könyvnyomda Részvénytársaság.44
Ezelőtt három hónappal indult meg a 

mozgalom, hogy a függetlenségi párt hiva
talos lapjának fentartása céljából saját nyom
dát rendezzen be, vagyis a jelenlegi kiadó- 
hivatal nyomdáját s az „Őrszeme* t is saját 
tulajdonába vegye s azt megerősítve oda 
fejlessze, hogy a pártnak, egy minden időben 
megingathatatlan sajtó orgánumát képezze 
az „Őrszem.*

Hogy e hazafias cél megvalósítása nem 
jutott zátonyra, minden aknamunka mellett 
sem, fényesen bizonyítja az itt közölt alapitó 
tagok és részvényesek névsora.

Alapitb tagok -. Kálluy Uhui főispán, Fejér 
Sándor alispán. Szász Lajos várni, főjegyző, 
dr. Györgypál Domokos orsz. képviselő, dr. Balló 
István kir. tanfelügyelő, dr. Ujfalusi Jenő polgár
mester, Csedő István ügyvéd, dr. Daradics Félix 
ügyvéd, dr. Tauber József ügyvéd, Takács Károly 
ev. ref. lelkész, Gál József takarékp. igazgató, 
ifj. Botár Béla tb. főszolgabíró, Haj nőd Ignác 
tkp. könyvelő, Bulás Béla társszerkesztő, Albert 
Ödön kereskedő, Merza Rezső kereskedő, Lázár 
Árpád kereskedő, Létz János, az őrszem- kiadó- 
tulajdonosa*

Részvényetek : C s í k s z e r e d a :  Kállay Ubul, 
dr. Györgypál Domokos, Fejér Sándor, Kovács 
Antal, Birtna József, Csiszár Imre, Takács Ká
roly, Szász Lajos, ifi. Botár Béla. dr Daradics 
Féiix, dr. Sándor Gábor, Merza Rezső, dr. Balló 
István, Császár Nándor, Gál József. Hajnód Ig
nác, dr. Tauber József, Révésjs Gyula, dr. Csiky 
József, Száva Antal, Gőzsy Árpád, dr. Csedő : 
András, dr Ujfalusi Jenő, Csedő István, Zalán 
István, dr. Gaál Endre, Albert Ödön, Helvig G. 
János, Karda Lajos, Gondos Balázs, Szentmik- 
lósi József, Ligeti Samu, Moldován János, Ku- 
kuly József, Orbán Gáspár, Balogh Géza, ifj. 
DóczyJ József, Szabó Lajos, Schulleri Dániel, 
Részeg Tamás, Létz János, Vécsey és Rudics, 
Fried Samu.

A főtisztelendő róm. kath, popsiig koréból \ 
Ilancz János főesperes, Bálint Lajos r. k. es
peres, Jakab Lajos esperes, Kovács Mihály r. k. 
plébános, Boér János r. k. plébános, Balló Já
nos r. k. plébános, Fekete Imre r k. plébános, 
Lőrincz Sándor r. k^plebános, Nagy Antal r. k. 
plébános, Török Ferenc r. k. plébános, Kőródy 
Mihály r. k. plébános, Lukács Vilmos r. k. plé
bános, Gál Elek r. k. plébános, Miklós István 
r. k. plébános, Bartlm Ferenc r. k. plébános, 
Kőrösy Géza r. k. plébános.

A fövárotbőli Sümegi Vilmos orsz. képvi
selő, Ungár Oszkár.

Gyöngyösről: Rákosi Kristóf főgimn. tanár.
Vidékről: Lázár Árpád, Lehner Gyula, 

Lehner Márton, Fodor Miklós, Lehner Antal, 
ifj. Antal János, Vorzsák Ferenc Kiss József, 
Ferencz Tamás, Pálosi Géza, ifj. Antal Albert, 
Cseh Vilmos, Bajkó Máté, dr. Csiszár Miklós, Fe- 1 
reuezi Sándor, Darvas József, Tímár László, j 
Baky Károly, Szőke József, Pototzky Gerő, Balló

Lajos, Betegh Gyula, Balló Imre, Jakab Ferenc, 
Balló Lajos, Asztalos Béla, Rács Béla, Baricz 
Imre, Trohán Béla, Hamneesky József, Pototzky 
Alajos, Zakariás l. Antal, Zakaiiás L. Antal, 
Bariba Antal, ifj. Becze József,Teutsch Frigyes, 
Bárt ha István, Balás Béla Zakariás Izsák, Szabó 
Ferenc, Gagyhy István, Szász István, Miklós 
József, Teutsdi György, Fülöp János, Szakács 
Balázs, Nagy Lajos, Rosdás István, Nagy Bá
lint, Gál János, Csiszér Lajos, Knóz Bertalan, 
Rokaly Miklós. Antal Gergely, Szőcs István, 
Vischer Konr 'id, Zakariás Lukács, Karda Mihály, 
Puskás József, Pálflfy András Kóródy Antal, 
Györpál János, Kelemen György, Bartis Lajos, 
Fejér Miklós, S/.ebeny Péter. Sándor András, 
Dohos Dénes, Csiky János, Éltes János, Nagy 
Galaczi János, Bándy Gyula, Nagy György, 
Nagy Galaczi Miklós, Urzika János, Vas István, 
Potsa Sándor. Deáky Géza, Éltes András, 
Olescher Mária, I )eáky Béla, Baranyay László, 
Regéczy Károly Deáky Vidor, Sárosy Károly, 
dr. Kása Lajos, Csiky Kálmán, B. Antal György, 
ifj. Deáky Péter, Bermann Volf, Pávai Vájná 
Gyula, Fejér Lajos, Dájbukát Gerő, Dájbukál 
Gerőné, Fejér Dénes, Sata Mihály, Rácz Lajos, 
Bermann Izidor, Goldstein Hermáim, Bluin 
Berkó, Berkovics Samu, Sípos Péter, Szőcs La
jos, Erős Dénes, Deák György.

E névsor fényes bizonysága annak, hogy 
ha a függetlenségi eszmékért áldozatot hozni 
kell, erre is vagyunk elegen s a katholikus 
papság, ahol hazafias célról van szó, min
denütt vezető jó példával jár elöl.

Az alakuló közgyűlés jövő hó első nap
jaiban lesz megtartva, melyre a meghívók 
a  kellő időben szét lesznek küldve.

K Ü L Ö N F É L É K .
—  Kinevezés. A pénzügyi miniszter Ambrus 

Dénes Csíkszeredái adóhivatali tisztel ugyanoda 
adóhivatali segéddé nevezte ki.

— Egyházi kinevezés. Az erdélyi róm. kath. 
státus igazgató tanácsa Márton István végzett 
tanárjelöltet a csiksomlyói róm kath. főgimná
ziumhoz tanárrá kinevezte. Szabó János csik
somlyói vallás tanárt Székelyudvarhelyre helyezte 
át és helyébe Rés János kolozsvári hitoktatót 
nevezte ki.

—  Szives kérelem az „Apponyi könyv
nyomda r. t “ részvényjegyzőihez. Tisztelettel 
kérjük mindazon t. részvényeseket, kik ez- 
ideig részvényt jegyeztek, hogy a csatolt 
postautalvány felhasználásával, amennyiben 
lapunk erősbitését, mint előfizetők is elő
mozdítani óhajtják, az előfizetési dijat be
küldeni szíveskedjenek, hogy a legközelebb 
megtartandó alakuló közg-, ülésen liszta képet 
nyújthassunk a gyűlés alkalmával az elő
fizetők poidos névjegyzékéről Minden rész
vényesnek saját érdekében áll az „Őrszem” 
hathatós támogatása és ennek minél nagyobb 
körben való terjesztése, hogy bármily poli
tikai fordulat álljon is be. erős köszirtként 
állhassa meg helyét az „Őrszem”, a esik 
megyei 48-as függetlenségi párt hivatalos 
lapja.

— Eljegyzés. Márton Sándor járásbirósáui 
aljegyző f. hó 15-én tartotta eljegyzését Csik- 
szentmártonbnn néhai Márton Ferenc rsikszent- 
mArtoni járásbiró és neje Szabó Ilona leányával, 
Tetézzél. Gratulálunk !

— Esküvő. Kováts Jené esikszeredui állami 
pénztári tiszt és Szabó Anna kézdiszászfalvi ta
nítónő, f. hó 20-án tartották esküvőjüket Kézdi- 
szentlélekcn.

— A király egészségi állapotában semmi 
javulás nincsen. Bécsbcn nagy izgalom van, mert 
katasztrófától turbinák. A láz újra kezdődött s 
a király ereje is csökken. A leghivntalosabb je
lentés is elárul annyit, hogy a javulásról szóló 
bírok koraiak voltak.

—  A kiegyezésről. A kiegyezési javaslatok 
fölött a pártok csak e Író vége felé döntenek. 
Ugyanis a javaslat most a képviselőházi bizott
ságok előtt van melyek igen serényen munkái- 
kodnak azoknak földolgozásán.

— Uj törvényjavaslat, t liinther Antal igazság- 
iigyminiszter október 17-én a Házban beterjesz-

Már nyolc óra. De vendég sehol.
— Bácsi — kérdem, — bereszszem a ci

gányokat, itt vonnak.
— Kinek? — mordult rém a nagy ter

metes ember.
Kilenc óra — de senki. Hol vannak a 

régiek ?
Kivid a kerítésen ott álltak a parasztok, 

de hintó, kocsi egy se jött még.
Fáztam ijedtemben, hogy mi lesz itt.
A bácsi ott járt-kelt a terített asztal körül 

és minden percben várhatóim, hogy egyszer csak 
csörömpölni lógnak a poharak és tányérok.

Elszavaltam magamban, hogy
„Embernek sorsa, tudd meg: könynyel 

élni”, hanem nem merészeltem elé a Rozmarin
gommal.

Mi lesz itt, Istenem ? I
Oh, mennyivel lu ldogabb voltam én, holott 

alig hirbun megkeresni a mindennapit. Arra 
gondoltam, hogy álfátok a papért, jegyzőért s 
valakit mégis hozok.

— Levelet hozóim — állított meg a kapu- 
ajtóban egy ácsorgó paraszt.

— Kinek ?
— A nagyságos urnák.
— Te, ki az, mi az ? Hozzátok idő azt az 

embert! — rikoltozott a bácsi a folyosóról.
S ö maga is szaladt uz ember elé.
— Sándor I — hörögte a bácsi s majd szét- 

szaggatta a levelet, mint ki akarta és nem tudta 
kibontani jól.

Ilyen zokogást, kiabálást soha sem hal
lottam.

— Terka te, nézd, Sándor él — szaladt a 
levéllel a bácsi Terka nénihez A fiad, a fiit!

! — köszönöm!
Kol uz Istennek köszönte, hol a fiának, 

hogy még egyszer láthatja a fia betűit.
Be kellett hívnunk a parasztokat. Oda ül

tette őket az asztal mellé.
Egyszer csak a cigányok is ott termettek. 

Húzták a régi jó nótákat.
— Tudnátok-e azt a nótát, hogy . . .
A cigányok eltalálták a Sándor nótáját.
Ki találta ereszteni a száján: „Oh, fiam,

I nem tudtál te eljönni ? Ibit szabad neked ha
ragudni nz anyádra ? Vedd el, akit szeretsz, csak 
hozzon uz Isten I”

Én már rég megösmertem Sándort, aki ott 
iilt paraszt ruhába öltözve a parasztok közt s 
olt volt mellette a felesége is, egy gyönyörű 
szőke asszony, parasztos ruhában s sokszor tö- 
riilgcttc a könyeit — mikor föláll egyszer a 
magas, sugár ember és szól:

— Édes apám
— Fiam, rossz, rossz gyerek I — ugrott ki 

uz aszbtl mellől a bácsi és szoritotbt karjai közé 
a hazakerült Sándort, kit haragjában, amikor 
megtudta, hogy a szegény leányt elvette, pus
kával kergetett ki az udvarról — fiam, kedves 
fiam '■

Sok szép névestét értem meg a bácsinál, 
hanem ennél szebbet, vidámabbat egyet sem.
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tette a polgári perrendtartásról szóló törvény* 
javaslatot. A Ház a törvény javaslatot zajos éljen
zéssel fogadta.

— Beruházás a vasutaknál. A m. kir. állam
vasutaknál a beruházásokra a képviselőház Kos
suth előterjesztésére 15 millió (134.000 koronát 
szavazott meg Eddig a nagy pénzszűke miatt 
nem lehetett folyósítani az összeget, de a kiegye
zési tárgyalások befejezésével a pénzügyi viszo
nyok javultak s Wekerle tudatta Kossuthtal, 
hogy most már a beruházásokhoz és szükséges 
építkezésekhez hozzákezdhetnek.

—  Podmaniczky Frigyes báró meghalt, l*od- 
maniezky Frigyes báró, aki napok óta agóniá
ban feküdt, vasárnap este 10 órakor meghalt Bé
késen. Halálos ágya mellett állott Podmaniczky 
Elemér és Gyula báró, háziorvosa, Eisler Miksa 
dr. és hu szolgája, Szilágyi István. Mikor az 
orvos a halált konstatálta, noha napok óta min
denki el volt készülve rá, hangos zokogás töl
tötte he a szobát. Holttestét megmosták, ezre
desi uniformisba öltöztették és azután a hü 
szolga őrizetére bizták. ki egyedül virrasztón a 
halottnál.

—  A sepsiszentgyörgyi függetlenségi és 48 as
párt 1907. év október hó 14-én nagygyűlést tar
tott. A közgyűlés legnevezetesebb pontja és tu- 
lajdonképeni feladata volt a függetlenségi párt
kör tisztviselőinek lemondása, újonnan alakítása.
A gyűlést pont három órakor a városház dísz
termében dr. Mélik Endre elnök nyitotta meg. 
Szép szavakban köszönte meg a tagoknak azt 
a bizalmát az egész tisztikar nevében, mely őket 
a párt élére állította volt annak idején. Lejárt, 
úgymond nekünk is a váltónk s le kell tennünk 
a ránk bízott tisztet. Ha kell számolnunk azzal 
hogy eleget tettiink-e mindannak, amit annak 
idején elvállaltunk volt. Sok, igen sok vád hang
zott el ellenünk, hogy sokat beszélünk és keve
set teszünk. Ennek az az oka, hogy órási a kö
zönyösség a város minden rétegének, de külö- j 
nősen az intelligenciának, a 48-as eszmék és azok 
megvalósítása iránt s a bajokon csak úgy lehet 
segíteni, hogyha nemcsak beszélünk, hanem te
szünk is s a mellett nem sajnálunk ttlléreinkkel 
is hozzájárulni a nemes eél megvalósításához, 
mert esak igy lehet kivívni a nagy, a független 
s a szabad Magyarországot. A szép elnöki meg
nyitó és a tisztikar lemondása után a gyűlés 
vezetését Végh Endre főginin. tanár, korelnök 
vette át. Végh Endre javasolja hogy a párt vá
lassza meg ideiglenes minőségben az uj tiszti
kart és választmányt, melynek feladata legyen 
a jelentkezett tagok felvételét az illetőkkel tu
datni és revidiálni mindazt, amit az előző tiszti
kar végzett. Ezen indítvány alapján megválasz
tattak : Elnök: Kóréh Endre ov. ref. lelkész 
Alelnökiek: Buy István mérnök, Végh Endre 
tanár, Nagy Ferenc birtokos, Kovács Sámuel 
birtokos. Titkárok : László Ferenc tanár, k  Nagy 
József ügyvédjelölt. Jegyzők : Gábor Pál közig 
gyakornok, Csia Pál ev. ref. lelkész. Pénztárnok : 
Sikó Béla. Ellenőr: Nagy István. Választmányi 
tagok lettek : Barabás József, Szabó István, Be
nedek Lajos, Nagy József, Makkai Albert, Blaskó 
Gyula, Bodor Gyula, Nagy István. Máthé Mi
hály, Bodor Gy. Dénes. Az uj tisztikar nevében 
Kóréh Endre elnök mondott szép szavakban 
köszönetét a kitüntető bizalomért s ezzel a gyű- , 
lés véget ért-

-  Az időjárás és a gabona piac. A gabona
árak újra emelkednek Ezt az áremelkedési a 
hosszantartó szárazság okozza. Sok helyütt a 
gabonavetéseket újra kiszántották, mert a mag
szemek a rendkívüli száraz talajban nem tudtak 
kifejlődni. Ha a szántóföld a közel jövőben nem 
kap esőt, a szárazságnak nagyon szomorú kö 
vetkezményei lesznek. Nemcsak nálunk, de egész 
Ausztriában is panaszkodnak a szárazság miatt 
s a kedvezőtlen mezőgazdasági helyzet odaát is 
emeli a gabonaárakat. Külföldről, főleg Berlin
ből újabb áremelkedést jelentenek. Az Alsó- 
I )una mentén a gabonakészletek meglehetősen 
redukálódtak s bár a román kormány megcáfolja 
a búza és tengeri kiviteli vámjának tervbevett 
fölemelését, mindazonáltal nines kizárva, hogy 
a mezőgazdasági helyzetre való tekintettel, még 
sem lesz elkerülhető ez az intézkedés, amellyel 
a búza és tengeri kivitelét akarja megnehezíteni.

—  A keresztényi szeretet. Nagy György, a 
tüzes indulalu, fiatal székely képviselő luu*agos, 
forradalmi verset irt október 0-án az aradi vér
tanuk emlékezetére. Simkó József, a szintén 
székejy képviselő olvasta a költeményt, mely 
az „Őrszembe* is megjelent s amely persze tele 
volt az okióber G-iki költemények már szokásos 
kifejezésével: bitófa, vérpad, kötél stb.

— Na hallod — mondta Simkó Nagy
Györgynek, — szép volt, nagyon szép volt a 
versed, hanem . . .

— Hanem V. •.
— Még egy strófát kellene hozzá Írni.
— Miért ?
— Hát tudod, ne felejtsd el, mégis keresz

tények vagyunk és illenék egy utolsó strófában 
ilyeneket is Írni: megbocsátás, megnyugvás, ke
resztényi szeretet..

— Állat díjazások <' sikvármegye Gazdasági 
Egyesülete a m. kir. földinivelósügyi miniszter 
ur támogatásával folyó 1907. évi november hó 
18-án Kászonujfaluban, november hó 19-én Csik- 
szentsimonon, november hó 20-án Madéfalván, 
november hó 21-én Gyergyóu.ifaluban, november 
hó 23-án Gyergyóbékáson á l l a t  d í j a z á s o 
k a t  rendez a következő dijakkal és feltételekkel:
I. Borjus tehenek 1907-boli borjukkal. I. dij 50 
kor. 1 dij 50 kor. II. dij 30 kor. 2 dij 00 kor. 
III. dij 2(> kor. 3 dij 60 kor. Összesen 6 darab 
tehénnek 170 korona Két éves üszőknél. Két 
éveseknek vétetnek azok. melyek 1905. évben 
születtek: I dij 30 kor. 1 dij 80 kor. II. dij 
20 kor. 1 dij 20 kor. III. dij 15 kor. 2 dij 30 
kor. Összesen 4 drb üszőnek 80 korona. Serté
seknél (csak kocák dijaztatnak :) I. dij 20 kor.
1 dij 20 kor II. dij 10 kor. 2 dij 20 kor. Ili. dij 
5 kor. 2 dij 10 kor. Összesen 5 drb kocának 50 
korona. Díjazás feltételei : Díjazásra csak csik- 
várniegyei gazdák jelentkezhetnek magyar, er
délyi fajtához tartozó teheneikkel, üszőikkel és 
kocáikkal. Sertéseknél ugyanazon minőség mel
lett a mangalicák a nyugatiakkal szemben első 
sorban dijaztatnak.— Pénzdíjakat csak kis gazdák 
(50 holdon alul) nyerhetnek. Nagyobb gazdák 
oklevéllel tüntrttetnek ki. — A kiállító bólyeg- 
inentes községi bizonyitványnyal köteles iga
zolni, hogy a kiállított állat saját nevelése, vagy 
legalább egy év óta birtokába van. A kiállítás 
és bírálat a* fenn megjelölt helyeken és napo
kon reggel 9 órakor kezdődik, a mikor az álla
toknak fél órával előbb a helyszínén kell, hogy 
legyenek Egy kiállító csak egy dijat nyerhet. 
A dijakon kívül díszoklevelek is fognak kiúsz
tatok A bírálat nyilvánosan történik s a bírálat 
alá vett állatok előnyei, avagy hátrányai a gazda
közönség okulása végett nyilvánosan soroltatnak 
lel A dijak a bírálatok elvégzése után nyomban 
bélyeges nyugta ellenében kiosztatnak. Felkér
jük gazdáinkat, hogy e díjazásokon állatjaikkal 
minél számosabban jelenjeitek meg, hogy ez ál
tal az minél érdekesebb és tanulságosabb legyen. 
A díjazások ügyeit a gazdasági egyesület állat- 
tenyésztési szakosztálya, a kerületi állattenyész
tési felügyelő és a járási mezőgazdasági bizott
ságok közreműködésével intézi. Ide vonatkozó 
minden felvilágosítást az egyesület titkári hiva
tala és a járási főszolgabiróság ad. Csíkszereda, 
1907. évi október hó 14-én. Csikvármegye Gaz
dasági Egyesülete, mint Vármegyei Mezőgazda
sági Bizottság: B e c z e Antal, e. elnök. T N a g y  
Imre, e. titkár.

— Bartha Miklós síremléke. Bartha Miklós
nak, a függetlenségi eszmék egyik volt rendit- 
heilen bajnokának, a kiváló publicistának díszes 
síremlékét halálának második évfordulóján, ked
den, október hó 22-én délután 3 és fél órakor 
leplezik le nagy ünnepségek keretében a kere- 
pcsi temetőben. A síremlék, mely Kallós Ede 
szobrász-művész kitűnő alkotása, Bariba Miklóst 
bronzban, életnagysága fekvő helyzetben örökí
tette meg, balkezében a nemzeti zászlót tartva, 
jobbja mellett a kezéből kihullott toll. A föl
avató ünnepen részt vesznek a képviselőház, a 
főrendiház, a főváros, a függetlenségi párt, a sajtó 
és az ifjúság küldöttségei és még sok más tes
tület is.

— A trónörökös Magyarországon. Ferencz 
Ferdinánd trónörökös — amint Béesből jelen
tik — a napokban a somogymegyei Bércénél 
községbe érkezik, almi a Széchenyi grófok bir
tokain rendezett nagy vadászaton vesz részt.

— A bukovinai csángók letelepítése. A föld- 
mivclésügyi minisztérium által a csángók visz- 
szatelepitése érdekében végzett birtokvásárlást 
befejezték. A szerződést a löldmivelésügyi mi
nisztérium nevében Tervev Imre tanácsos alá-

] irta. Négy telep., lesz: a dévai, a marossolymosi, 
alpesi és folti. Összesen 44(D katasztrális hold 

I területet vásároltak 1,738.000 koronáért. A ma- 
] rossolytnosi telep 1273, az alpesi 1325, a 
! folti 1302, a dévai telep 500 hold. Dévától Hu- 

nyadig tizennyolc kilométer után három nagyobb 
telep lesz. A betelepülők száma 9700. Minden 
család tiz és busz holdas telepet kap. A csángók 
a jövő tavaszszni jönnek. A telepítés legnagyobb 
jelentősége, hogy a székelyek letelepítésével 
megkezdik a teljesen oláh Ilunyad váruiogyo 
visszamngyurositását.

— József főherceg ée az egyptoml cigaretta
Érdekes epizód játszódott le minap a délután, 
pécsi gyorsvonaton. Érsekújvárt ugyanis hozzá 
csatoltok József főherceg szalon kocsiját, melyből 
a főherceg azonnal átment az étkezőbe. Senki- 
sem ismerte fel, esak Horváth Géza, o Könyves 
Kálmán müintézot igazgatója, aki éppen akkor 
ment vissza fülkéjébe. Alig ült azonban ott ne- 

1 hány percig, mikor rohanva jött az étkezőkocsi 
pincére és egyptomi cigarettát kórt a főherceg 
részére. Egyedül Horváth Gézánál volt, aki át
adta a nála lövő teljes doboz cigarettát, valamint 
a főherceg intézkedésére a névjegyét is. Csak
hamar azután megjelent a fülke ajtajában József 
főherceg és a következő szavakkal fordult Hor- 
váthoz:

— Megengedi kérem, hogy az egész do
bozt megtartsam *?

— Ha fenség ezzel megtisztel, valóba bol
doggá tesz, volt Horváth válasza, mire a főherceg 
újólag megköszönte a szívességet és kezet nyújtva 
eltávozott. Pár nap múlva azután egy csomagot 
kézbesítettek Horváth Gézának, melyben a fő
herceg ajándéka volt: egy ezüst cigarettatárca 
rubinokkal kirakva és József főherceg mo
nogrammjával.

—  Cipész és szabóiparosok mestertanfolyama.
A marusvásárhel'i kereskedelmi és iparkamara 
az érdekeltek tudomására hozza, hogy a keres
kedelemügyi m. kir miniszter megbízásából a 
budapesti m. kir technológiai iparmuzeum igaz
gatósága az iparosmesterek és segédek tovább
képzésére vonatkozó oktatást szervez a ruházati 
ipar körébe vágó cipészség és szabóság számára. 
Evégből a székes fővárosban a m kir- technoló
giai iparnuizcuinban a cipész- és szabóiparból 
mestertanfolyamokat rendez. Ezen a tanfolyamon 
intelligens, előadóképességgel, szakmájukban 
kitűnő jártassággal bíró és vándor vagy más 
rendszerű szaktanfolyamot végzett, tehát már 
megfelelően előképzett fiatalabb iparosmesterek 
és kivételesen 24 évnél idősebb segédek vehet-' 
nek részt és pedig megfelelő napidijjal és uta
zási költséggel ellátva. A cipészipari szaktan
folyam folyó évi november hó 4-től december 
hó 18-ig. a szabóipari pedig 1908. évi január hó 
6-tól február hó 25-ig tartana. A tanítás naponta 
8—9 óráia terjed Tanítási dij nem lesz Akik 
e tanfolyamon részt venni akarnak, okmányokkal 
felszerelt folyamodványaikat a magyar királyi 
tcchnolagiai iparmuzeum igazgatóságához cí
mezve kamaránkhoz folyó évi október hó 31-én 
múlhatatlanul adják be.

—  Állami faiskolák eladó csemetéi. Az állami
faiskolákban, tanintézetekben, (élmilliót megha
ladó vadcsemete, gazdasági és díszfa, cserje, 
gyüraólcsoltvány van készletben eladás céljaira. 
Egy-cgy megrendelőnek 1000 drbnál többet nem 
adnak és a kedvezményes áron való kiosztásért 
a földmi velésiigyi minisztériumhoz kell folva- 
modni. A tényleges szállítási és csomagolási 
költséget azonban mindenkor a folyamodó tar
tozik viselni. Lelkészek, tanítók, jegyzők, állami 
tisztviselők, földmivesgazdák fél, sőt esetleg ked
vezményesebb árban is kaphatják a fákat és 
csemetéket. A községi faiskolák számára igényelt 
csemetékért legkésőbb 1908. január 1-ig kell 
beadni a kérvényeket.

—  Véres verekedés. Keresztyén falván va
sárnap nagy verekedés volt a községbeli romá
nok s a huszárok között. Egyik huszár meg
támadása miatt egész csapattal támadtak a ro
mánokra s karddal össze-vissza vagdaltak né
hányat. A vizsgálatot megindították.

Olvassa is  terjessze mindenki az igazság és
függetlenségi eszmékért küzdő „örszem“-e t

Birtokeladási hirdetmény.
Özv. I.ázár Uéuesné örököseinek tulaj

donát képező, a csiktaplocai határban fekvő, 
tagnsitott birtokok, u. n. szántók, réti és 
erdei kaszálók önkéntes árverésen a legtöbbet 
ígérőnek eladatnak

Venni szándékozók a szerződési felté
teleket dr. E r ő s  Vilmos ügyvéd irodájában 
megtekinthetik.

Az önkéntes árverés Csiktaploca község 
házánál október hé 27-én d. s. 9 órakor
fog megtartatni.
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CSOKROKATes KOSZORÚKAT
jotiny,.s árban és a legcsinosabb kivitelben
... készít =

KERTÉSZ GÁBOR
Csíkszereda. Mikó-utca 238. szám.

Kisebb megrendelések azonnal, 
nagyobb megrendelések 4 napon 
belül — szóbeli vagy levélbeni 
megrendelésre — a fele érték 
előleges lelizetése után szállit- 
tatnak. Levélbeni megrendelés
nél elegendő a megrendelendő 
csokor vagy koszomért fizetendő 
értéket közölni és azt megírni, 
hogy a csokor vagy koszom 
milyeiP célra készíttessék.
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A K I M P E R

„RÉPÁTI GYÓGYSAVANYUVIZ“
fornlskezelősége tisztelettel tu 
datja, Csíkszereda város és vi
déke fogyasztó közönségével, 
hogy közkedveltségnek és álta
lános elismerésnek örvendő ás
ványvizét naponta friss töltésben 
hozza forgalomba 

L é d a  v é te ln é l  e l ő n y á r !

Főraktár: NAGY GYULA kereskedése
C s í k s z e r e d a .

Kb
H I R D E T É S E K

mérsékelt dijazás mellett felvétetnek 
a kiadóhivatalban.

Hántoló és hegyező gép.

Törvényesen védett uj fekvő szerke
zettel. nmnkaközben s z a b á l y o z h a t ó  

3 ^ 1^ surlakőpenynyel és surla-verökkel.

N p l k í i l n 7 h p f p t l p n  óképpen vámmalmokban és minden olyan malomban, ahol 
H ü l t U J lu m c iG U O I I  egymásután többféle gabona kerül feldolgozásra, mert a
surlaköpeny bármikor rögtön szabályozható szükséghez mérten, munka közben is. — 

Egyetlen más hámozógépnek sincsen meg ez a tulajdonsága.
Referenciákkal, áriappal, ajánlattal és gabonapróbákkal szívesen szolgál

=  SCHVARCZ JÓZSEF és TÁRSA ==
miisziki iroda és raktár. Gépszij-gyár. BUDAPEST. V-ik kerület. Váci-körut 26. szám.

? léplceietek:  n a g y  v á l a s z t é k a ! ==X)

A k ö z ö n s é g  s z i v e s  f i g y e l m é b e

A nagy közönség szives ügyeimét felhívom nagyválaszléku kép
kereteimre és olcsó üvegezésemre. — Elvállalom

EGÉSZ ÉPÜLETEKNEK ÜVEGEZÉSÉT,
bármily fajta é^ nagyságú üvegekkel -  Tehát ne mulassza el senki 
megtekinteni a m . k ir .  t ik v é n y h a z  m e l l e t t i  ü z le te m b e n  a szebb
nél szebb és m i n d e n  l / é P | / C p C T C | / C T  mielötl azt másutt él
ig  é u y e k e t kielégítő A C - r lS C K L  I I készíttetné, amit olcsón
és gyorsan Intők elő.

Teljes tisztelettel:

__________________________________________ KARPA gyULA.

ö n . KARD A LAJOSNÉ i t  a ( m é r é s é b e n  k a p h a t ó k :  jó küküllö- 
menti borok, likőrök, a legfinomabb teák s tearumok. amikéi szolid árak 

melleit b o c s á t  f o r g a l o m b a .  =

Mindenki, aki nálam legalább husi koronára vásárol, egy életnagyságu képet kap.
— . - - - - - - három koronát kell fizetni a pás

O l c s ó  é s  p o n t o s  k i s z o l g á l á s 1
—
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a legmodernebb igényeknek•] meg

van szerencsém tiszteletteljes lu- ©  
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RÉPÁTI GYÓGYSAVANYUVIZ
naponta friss töltésben kapható

N is z e l  L ö r i n c z  és T e s t v é r e
Kereskedésében Csíkszeredán. i;,_

JAKAB JÓZSEF,
polgári és egyenruha készítő 

Csíkszereda, Főtér.

Van szerencséin tisztelettel tudomá
sára hozni a n. é. közönségnek, hogy 
férfiszabó üzletemben minden idényre 
a legszebb és legjobb hazai gyártmányú

gyapjú és kamgarn szövetekből
nagy raktárt rendeztem be, melyekbő 
a legcsinosabb kivitelben öltönyöket ol
csó árak mellett készítek. Nemkülönben 
nagy raktárt tartok még mindenféle 
egyenruházati szövetekből is elvállalom 
katonai, vasúti és egyéb egyenruhák
nak a legrövidebb idő alatt való elké
szítését is.

Ajánlom továbbá a nálam raktáron 
levő és nagy kelendőségnek örvendő 
karikahajós’palent

Singer-féle varrógépeket,
melyeket gyári áron hozok forgalomba, 
három évi jótállás mellett, havi rész- 
letfizelésre. - Úgyszintén nálam ol
csón beszerezhetők a géphez szükséges 
mindenféle kellékek, u. m. szíjak, ola- 
jozók. csavarhuzúk, hajók slb.

Becses pártfogást kérve, vagyok 

kiváló liszlelellel 

- J A K A B  J Ó Z S E F .

Nyomaton l.élz János könyvnyomdájában Csiks/eiedában. 1907.


