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Tisztujitás.
Gsikvármegye törvényhatósági közgyű
lési' :i vármegye tisztikarát folyó hó 10-án
ismét ti esztendőre megválasztotta.
A választás végig nagy érdeklődés mel
lett folyt le.
Egyeseknek meglepetésekkel is kedveskeddi. Az eredmény maga pedig a vármegye
közóhaját elégítette ki.
Vármegyénk közgyűlése ez alkalommal
jutalmazott, dorgált és büntetett
Ezt a jogát és kötelességét fenséges
nyugalommal gyakorolta.

Példát mulatott, hogy tisztviselőinek még
a látszatot is kerülniök kell jövőre, nehogy
hazaliságukhoz a legkisebb kétely is hozzá
férjen.
Az igazi hazafias és kitartó m unkát
megjutalmazta, annak alanyait fokozott bi
zalommal megajándékozta.
A tegnapi eredmény buzdítás a jövőre,
hogy a becsületes hazafias munkálkodás
gyümölcse megérik és ezt még a m unkás
maga is élvezheti
De viszont tilalom "a az clbizakodotlnak
és az eltévelygöknek, hogy az önbecslés
magában véve mások bizalmára senkii sem
érdemesít.

Hirdetések mérsékelt díjazásiéi, m e gállap od ás szerint.

.

Nem pótolhatja ez a szerény, de ki
tartó és hazafias munkával megszerzett tisz
teletet és becsülést, mit akaratlanul is má
sokban keltettünk.
Tilalomfa azoknak is. a kik a hazatiságot
tág lelkiismerettel fogják fel s kétséget en
gednek támasztani bár alaptalanul is, csupán
gond' tlan viselkedésükkel, annak szikla
szilárdsága iránt.
Tűznek kell lennie annak a hazafiságnak, mely égjen, lángoljon és világítson, amit
a vármegye közönsége tisztikaránál megkíván.
A vármegye közönsége csak azokat
állíthatja öröknek bástyáira, a kik nem al
kusznak
Az eredinénynyel meg vagyunk elégedve.
Óhajijuk azonban, hogy jövőben ne kell
jen sem dorgálni, sem büntetni, csak julalmazni
= Politikai helyzet A képviselőházban a
kiegyezéssel kapcsolatos törvényjavaslatok tár
gyalását folytatják. Felhábomó és arcpiritó,
hogy akadnak magyar képviselők is, kik a kor
mány és a függetlenségi párt kényszerhelyzetét
felhasználva, nemcsak ellenük és az ország ér
deke ellen dolgoznak, hanem mint Lengyel Zol
tán és társai a horvát képviselőkkel együtt öszszejátszva segítik őket nemzetellenes munká
jukban.

Másnap reggel a márkinőn hadiig^miniszter I
előtt állott, kit személyesen ismert. Férje után
ludakolódott. A miniszter azt mondta, hogy az
Párisi történetkék.
egész hadseregben nem ismer Delacroix márki
A szőkehaju Delacroix márki egy szép nap nevű hadnagyot. Mégis, hogy a dologban biztos
azzal a leleplezéssel lepte meg ábiándos szemű legyen, magához parancsolta a hadgyakorlaton
fiatal nejét, hogy ő tüzérlmdnngy. He kell vo levő tüzci'parancsnokoY.
nulnia a fegyvergyakorlatokhoz. A fiatal aszEz sem ismerte Delacroix márki hadnagyot.
szou.vka nagyon megijedt, de férje addig biz
tatta, hogy hiszen nem igazi háború, két hét A menyecskének nem volt jobb dolga, hát in
múlva visszajön, inig az asszonyka végre meg dult a férje megkeresésére. Meg is találta egy
nenilly-i villában, egy operatáneosnő oldalán.
nyugodott. Rögtön hozzáfogott férje úti táska
A folytatása: „Váljunk el!jánnk rendezéséhez, szivére kötötte, hogy ne
sokat erőltesse magát, vigyázzon egészségére és
*
Írjon minél gyakrabban.
Lord Kngwood fiatal ember ős olyan, mint
A márki mindezt szentül megígérte, szi- ' valamennyi fiatal ember, ha lord. vagy pedig:
vére ölelte kis ábrándos szemű feleségét és el mint valamennyi lord, ha fiatal. Nagy lábon élt,
utazott
elkártyázott mindent, amit csak elkártyázni le
Másnap este a máikiné már egy vidéki het, a becsületét is. Londonban nem volt többé
postahivatal pecsétjével ellátott levél birtokában maradása, kölcsön kapott nagynehezen nehány
volt. Természetes, hogy férjétől volt. Még ha száz fontot s azzal Fárisba tette át lakását.
nem is lett volna keze Írása, felismerte volna.
Fárisban csakhamar bejutott a szalonokba
Ugyanaz a hang, mely végig vonult levelein,
miket két év előtt, mikor még jegyese volt, ka- ; és klubokba, amott udvarolt, it: kártyázott. Kgy
este veszített 80IK) frankot, becsületszóra A klub
pott tőle. Rögtön válaszolt.
Következő nap .és minden következő nap szabályai szerint huszonnégy óra alatt kell a
újra kapott levelet. Ks ő valamennyire válaszolt. becsületbeli adósságokat törleszteni. A mi lor
Negyed napra két levelet kapott: ötöd napra dunknak nem volt miből, hiába erőlködött köl
és hatod napra is. Egyiket a férjétől, másikat csönhöz jutni Kizárták a klubból s ezzel be
önmagától. Visszaküldték férjéhez intézett leve voltak csukva előtte a szalonok ajtai is.
Legnagyobb kétségbeesés fogta el. Most
leit, azzal a megjegyzéssel a levélboriték hát
már zárva előtte Anglia és Franciaország: hova
lapján, hogy „címzett ismeretlen."
A szegény asszonyt majd kitörte a láz. menjen most ? Hol udvarolgasson és hol kár
Férje talán beteg, talán leesett a lóról és lábát tyázzon ? Mert hogy becsületes munkával is meg
vagy éppen karját törte ? Ugyanazokat a karo élhet az ember, arra nem gondolt. Kgy szerűen
kat, melyekkel oly forrón magához ölelte még azért, mert erre nem tanították.
csak néhány nap előtt. Ilyeneket gondolt a ha
Nem maradt számára más hátra, mint Olasz
lálra ijedi márkinő és nyomban útra kelt, hogy országban, Monukóbun vagy Brüsszelben keresni
megkeresi férjét.
a szerencséjét. Kppen poggyászát csomagolta,
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Snrkeutdsőg ó l k itd .K iv .U I:
Létz lános kőnyvflyomdája Csíkszeredában. hová a kéziratok
hirdetések és előflzétésak küldendők.
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A (^ v á rm e g y e i függetlenségi párt
közgyűlése.
Folyó hó 15-éu d u. 3 órakor Csík
szeredában a csikvármegyci 48-as és függet
lenségi párt népes közgyűlést tartott.
Fái Gábor kir. tanácsos és a esiksomlyói
főgimnázium érdem es igazgatója a gyűlést
a következő beszéddel nyitotta meg:
A f. évi műre, U>-án tartott szervezkedő
közgyűlés jónak látta csekély személyemet vá
lasztan i a vármegyei függetlenségi és 48-as párt
elnökévé. Midőn az elnöki széket elfoglalom,
legelőször is köszönetéin fejezem ki n megtisz
teltelésért, melyet nem kerestem, hiszen érde
meket nem szereztem erre. Ha van jogosultsága
megválasztásomnak, az csak abban állhat, hogy
szivvel-lélekkel mindig a függetlenségi párthoz
tartoztam, mert ettől reméltein és remélem most
is, hogy hazaink törvényekben biztosított önál
lóságát és függetlenségét a gyakorlati megvaló
sításhoz fokozatosan közelebb viszi.
Ha hivatalos el foglaltságom nem akadá
lyozott volna és jelen lehettem volna az alakuló
gyűlésen, bizonyára szabadkoztam volna a nem
nekem való elnöki szerep ellen, de a kimon
dott és nyilvánosságra hozott határozat ellen
hírlapi nyilatkozattal nem akartain demonstrálni,
mert ezzel könnyen abba a gyanúba esnettem
volna, mintha eddig vallott elveimtől akarnék
megválni épen akkor, midőn a párt, melyhez
ifjúkorom óta mindig tartoztam, az elvek han
goztatásának fellegvárából a cselekvés *és küz
dés nyílt terére lépett. Pedig ezt unnál kevésbé
akarhattam, mert hiszen a függetlenségi és 48-as
pártnak azon árnyalata felé vonzott rokouszenvem, amely azt hangoztatta, hogy nem elég az
mikor belépett hozzá R. márki, ugyanaz, kinek
8(XX) frankkal tartozott. A lord clsápadt.
— Lord, ön tartozik nekem 8000 frankkal.
Kizárták a klubból és szokni kénytelen. Ismerem
viszonyait, jelenét, múltját Tudakozódtam ön
felől.
A lord még sápad la bb lett. A márki foly
tatta nyugodt hangon:
— En beviszem önt ujm a klubba és a
társaságba. Azt fogom mondani, hogy kifizette
pontosan a 8000 frankot pénztáramnál s nekem
elmulasztották ezt bejelenteni.
A lord bámulva tekintett a márkira, aki
hozzátette :
— Azonban van egy feltételem!
Mi az? — kérdé a lord.
Most a márki arca borult el és reszkető
hangon mondó :
Kiveszi egyetlen leányomat!
A lord azt hitte, hogy álmodik. () vegye
el Fáris legszebb és legtisztább angyalát, egy
óriási vagyon örökösét?
A márki folytatta:
— Ön aláírja ezt az okmányt, amelylyel
válópört indít a neje ellen, egy évvel később az
esküvő után. Kgy órával az esküvő után elutazik
és a válópör befejezéséig nem teszi lábát Fran
ciaországba. Kzért kap 100,000 frankot.
A lord nagy szemeket csinált, már értette
a dolgot. A válópör most folyik. Lady Kngwood,
atyja dieppei villájában várja őt hónapos bács
kaijával a pör kimenetelét. .lövő héten lesz be
fejezve.
Madame Ducleve, ki nekeni ezt elmondta,
a végén nagyot sóhajtott:
— Oh. azok a zongoramesterek I
Ugyan mi köze ide ai zongoramestereknek ?
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pl veknek bár következetek ‘le esak folytonos gyűlésre összehívni szerencsések voltunk és erre kallódott minden. Most jóformán mindent a
semmiből kell megteremtenünk. He megteremt
hirdetése, hanem gyakorlati megvalósításukra megjelenni szívesek \oltak.
' Midőn ezek előrebocsátása és hangoztatása jük, ha akarjuk Állítsuk fel, ahol kell, a külön
k«*lI törekedni és a cselekvést ott ragadni meg.
után a megjelent elvtársakat az elnöki székből féle szövetkezeteket, gazdaköröket, olvasókörö
ahol arra alkalom és mód kínálkozik.
ket, neesak hirdessük, liánom tani Isiik meg józan
A hazánkra liúéronv minisként nehezült da üdvözlöm, a gyűlést megnyitottunk nyilvánítom
rabont korszak inegsziJiiietésc nemcsak ilyen al
Ezután dr. Balló István lelte meg a életre a népet, foglalkozzunk magával az ifjú
sággal, e legértékesebb elemmel, alakítsunk if
kalmat s/olgálla'ott, hanem az lOOő-iki januári
jú-ági egyesületeket, szóval és tett**! pártoljuk
választásuk után. mely a szabadelvű rendszer következő titkári jele n té st:
Mélyen tisztelt közgyűlés!
bukásait eredményezte, n koalícióra és ebben a
mindemül a honi ipart s igy lépésről-lépésre
A szervezetlenség az összetartás hiánya haladva, időt nem vesztegetve, erőnket felhasz
íiiggetlensogi pórira kötelességképen hátúit.
A letűnt korszak p.ditikusHi mindent elkö verte inog mindig a magyart s e szomorú igazság nálva. tartalommal töltjük meg elveink keret it.
vetnek. hogy az uj korszak vezető embereinek i tudatában fogtunk hozzá Osikvármegyébeu a
Ili minden 48-as polgár abban a körben,
és különösen a függetlenségi pártnak népszerű függetlenségi párt szervezésűhez. Jövő év janiin
melyben van, ilv iránvu munkásságot fejt ki,
ségét megingassak: sőt hallani lehet gyakran rius JO-án egy óve lesz, hogy épen 48-nn Csík akk or nem marad cl a függetlenség kivívása.
hangokat, melyek erkölcstelenségről beszélnek, szeredából és vidékéről összejöttünk Csíkszere
H o g y nocsak gazdaságilag, de politikailag
hogy 48-as elvekkel.. kozüM'hryps alapon kur- dában, megbeszéltük a szervezkedés módozatait is függetlenek legyenek, első sorlmn szükséges
Niányzá^m vállalkozott a párt Kz annak n csa s végül intéző bizottságképen 1’2-es bizottságot i az összetartás s azután a vezérekben való biza
lódás iák a visszhangja. melyre a bukott rend küldöttünk ki. Ez készítette el azután a szük lom. Közkatonák vezér nélkül még nem nyer
szer alakjai a bukás után ébredtek. Azt hitték séges felhívásokat. Március 8-án történt meg a tek csutát. .Jelenlegi politikai helyzetünk olyan,
ugyanis, hogy a függetlenségi és 48-as part csiks/eredai választókerület függetlenségi és 48-as hogy ezt az elvet különösen keli hangsúlyoz
soha ki nem mozdul a tiltakozó és az ország pártjának megalakulása. Ezen az alakuló gyű nunk, mert ellenfeleink között Utunk közkato
jogaii hirdető elvek körülsaucolL álláspontjából lésen gondoskodtunk, hogy a kerület egyes köz , nákat vezér nélkül és egyes vezéreket közkato
s így a kormányzás lerreiiuma nekik belátha ségeiben is a párt megalakit tűssé k úgy, hogy nák nélkül. Sokat lehetne még erről mondani,
; minden községben az elnökön és jegyzőn kiviil de nem akarom a mélyen tisztelt közgyűlés tü 
tatlan ülőkre biztosítva van.
N’agytöku hipokrisis nyilvánul meg erköles- annyi vá! tsztmányi tag legyen, a hány tízesből relmét tovább fárasztani. A jövőnek kell meg
lelenséget emlegető szavaikban. Hiszen ezt senki áll maga a község. A kerületi alakuló gyűlés mutatnia, hogy mit tudunk csinálni, mert, hogy
sem hihette és nem is állította senki, hogy a azzal jutalmazta Csedő István tánt uiihatatlan idáig gyakorlatilag keveset tettünk, szomorú va
függetlenségi párt a 40 év óla eunállo közjogi kitartását, liogv őt diszeliiöknek választotta meg. lóság. Nekünk csak egy hazát adott a gondvi
alapot mától holnapra a 48-as elveknek megfe A kerület tisztikarát egy elnökkel, barom társ selés. Legyen ezé a lmziié szivünk minden dohlelő rendszerrel cseréli fel Még forradalmi utón elnökkel. egy titkárral, két jegyzővel és lő vá hanása, minden csepp vérünk, minden testi és
is alig volna lehetséges ezt mintegy varázs lasztmányi taggal alakították meg. A párt a szellemi erőnk. Önzetlen munkával előre a füg
ütésre nnge^inálni. He minthogy a függd len- választó keiiilet községeiben is megalakult nem getlenségi és 48-as lobogóval- Éljen a szabad
sngj párt békés, utón akarja elveit érvényre jut csak a tisztakarral, hanem a közlegényekkel, független Magyarország. Éljen Kossuth! Éljen
tatni. a létező állapot megváltoztatása máskép polgártársainkkal, akik aláírásukkal kötelezték i Apponyi!
nem is képzelhető, mint kitin !<’•. lépésrő'-lépésre magukat. Imgy a községben alakítandó függet
Csíkszereda, 1ÍMI7. december lő.
előbbre törekvő törvényhozási intézkedések utján. lenségi és 4S-as pártnak tagjai losznak s az
/>/• l i i i l l ' i I s f r in ,
A szabadelvű rendszer hívei azt hirdették, országos Inggelleuségi és 48-as párt elveinek,
mikor uralmon v<diák. hogy nekik is végcéljuk mint a jelenben, agy a jövőben is odaadó, hű
\ közgyűlés mindkét beszédei elisme
•• független és erős Magyarország. Miért nem séges. őszinte harcosai és támogatói lesznekréssel fogadta és úgy az elnöknek, mint ;i
valósították meg '? Ivs ha nem lehetett : lehel-e
E szervezkedés a Csíkszeredái kerület min
malieia nélkül kívánni, hogy a függetlenségi den községében megtörténvén, mi sem állott titkárnak köszönetét szavazott.
K/iitán a közgyűlés az ügyrendjét álla
párt azonnal 'valósítsa meg. amit ők 40 év alatt Htjában, Imgy a vármegyei párt is megalakitnem tudtak, nemhogy megvalósítani, de még 1 tassék. Felhívás ment a más három választó pította meg minek végeztével dr. Halló Ist
megóvni se a visszafejlődéstől. A l»7 es kiegye kerület elnökeihez, hogy kerületeikben a pártot ván helyett, aki nagy elfoglaltsága miatt a
zés gyakorlatában inkahh visszaesés, mutatko a csikszere Iáihoz hasonló im don alakítsák meg titkári állásról lemondott, dr IMnidics Félix
zik, nem pedig előrehaladás az ők érájukban. s mivel legalább részben sikerült, március lü-án
Az előrehaladás még akkor is esak lassú Csíkszeredában a vármegyei függetlenségi és ügyvédet titkárnak választotta meg.
I'.zzel a közgyűlés az elnök éltetésével
tempóban történhetnék, ha az ők idejükben nem 48-as párt is megalakult. E közgyűlés ügyrend
lett volna soha visszaesés és ha nem összeku készítésére és a Haj nőd-Télé indítvány ügyében véget ért.
szált viszonyok közó' t vette vofna át a kor- ! javaslattételre utasította az elnökséget- Mindkeltő ,
mányzást a koalíció. De jól tutijuk, hogy mes ;i mai gyűlésen előker ;l
terségesen hordattak ossv.e az akadályok, hogy
Mélyen tiszich közgyűlés! A március H*>-iki
Vármegyei tisztujitás.
a közjogi alap és az Ausztriával fennálló gazda közgyűlésről ezt a táviratot küldöttük Kossuth
sági viszony megbolygutása minél nehezebbé nak : ..A vármegyei függetlenségi párt megala
Szokatlan nagy érdeklődés mellett folyt le
tétessék a többségre jutott függetlenségi pártnak. | kításáért Csíkszeredában összese regi ott hazafias az. á l ta l á n o s v á r m e g y e i ti s z tu ji tá s
Egyelőre tehát ezen akadályok elhárítása székelység tántonfhatlan elvhiiséggel üdvözli
A nagy esetül, tnely megelőzte még estik
és jövőben a szabadabb* mozgás lehetővé tétele , Nagy méltóságodat s a vezetése alatt dicsőségesen I nem is sejtette azt a küzdelmet, am ely lefolyt
foglalja ej a nemzeti kormány és többség összes küzdő országos Ing etle.'iségi pártot. Erősödé a Hl-iki tisztiéit,iszék alkalmával, t. sttp.itt a vá
t 'fekvését és tevékenységét
sünk légyren magyar hazánk és nemzetünk .erő lasztás előestéjén a majdnem teljes számiam
Akik erkölcstelenségről, elvfeladásról, nép- | södése-"
megjelent vidéki törvényhatósági tagok találko
csalásról s több ilyen féléről beszélnek és Írnak,
Lássuk, mit tettünk erősödésünkre. Az al- zásakor lehetett konstatálni, hogy az a sok jö
jm tudjak, hogy mindez nem igy van Jól tud- 1 csiki, karcfalvi és gyergyószentmiklósi kerüle vés-menés, stigás-htigás, kapuritálás hareot je
jak. hogy a hatalom a darabont korszakot azért tekben keveset, mert ott csak a párt keretei lent. ......oly hurezban sokan elesnek és sok tti
állította volt be, hogy az olasz és német keres- ' vannak meg kellő tartalom nékül. Szükséges, diadal születik
ked' hni szerződésekkel a nemzet bevégzdt. tény hogy minden községben a párt » Csíkszeredáihoz
II it igy is volt. Hi-án reggel a törvényha
elé állíttassák s ezzel ónálló vámterület létesi- ' hasonló módon még a tél folyamán véglegesen tóság nagyterme, karzata, folyosója oly zsnfolt
lése meg legyen akadályozva. Jól tudják, hogy szervoztessék.
Volt. hogy már ebből következtetni lehetett za
a szabadelvű rendszer a választójog fokozatos i
A függetlensági eszme érdekében hatalmas : jos és érdekes választási küzdelemre.
kiterjesztésétől mereven elzárkózott s ezzel a lépés volt, hogy pártunk hivatalos lapját, az
Pontban !l iámkor Kállai l'lml főispán fé
visszahatással a választójog kérdésének feszilő ..Őrszemet’ megvásároltuk, de hogy fenn is tart
m es dtszmnayiirbuii az érte küldött küldöttség
erejét veszedelmessé növelte .1.4 tudják hogy hassuk, szükséges, hogy minden községben leg elén megjelent a közgyűlési teremben s zugé
a horvátok viselkedése a h8-iki ..fehér lap- idc- alább a tisztikar és választmány járassa s la máéi közepette elfoglalván az elnöki széket, ma
.‘ből nőtt ki. J.d tudják, hogy sok jogos igény, punk szellemét társadalmi utón minél szélesebb 1 gas szárnyalása beszéddel üdvözölvén ti megje
mely h régi rendszer alatt kél kát volna, hogy körben terjessze. Ha azt akarjuk, hogy e keleti lenteket, gyűlést megnyitotta
kielégítést nyerjen, most egyszerre lépett fel ko- i védő bástyában csakugyan őrködjünk, magunkat
Kzitlán a törvényhatósági tagok összeállí
vet.déseivel : sót gondjuk volt reá, hogy most kell jó védő fegyverekkel felszerelnünk.
tott névjegyzékéi főjegyző bemutatván, az tofellépjenek es a nemzeti kormány helyzetét ne
A vármegyei fiiggeilen.ségi és 48 ais párt (Inniiistil vétetett : ennek vegével Fejér Sándor
hezítsék.
alakuló közgyűléséről tántoríthatatlan elvliüségEpén ezért láimnjuk nem téveszt meg, hi- gel üdvözöltük Kossuth Ferencet. Ezen üdvöz alispán úgy maga, mint tisztviselő társai nevé
lünket es meggyőződésünket nem ingatja meg lésben benne van jövő progrnimmmk. Ismerjük ben megköszönve az iránta és társai iránt ta
afelől, hogy a jelen nehéz helyzetből, melynek ' mindnyájan, mélyen tisztelt közgyűlés, azokat Hasított bizalmai, a vármegye pecsét-ét és a
előidézői jórészt ők viliink, nemzetlinknek a a nehézségekor, melyekkel a jelenlegi kormány vármegyeház kuli-sál átadja'a főispánnak, aki
kormányzás élén álló jelesei vezethetnék csak ! nak meg kiül küzdenie. Tátiforithatlamil kell !l jegyzőkönyv vezetésére Szász Lajos eddigi fő
ki a fejlődé** nyugodlahh és biztosabb utjám. mgaszkodmink Kossuth hoz, mert a mai viszo jegyzőt kéri I, I. inig helyettes tiszti ügvészül
elharitá^ával azon akadályoknak melyek gazda nyok közt nem nagyhangú szólamokkal, hanem dr. Tanbor .1,,zselét nevezi . t. Kzekutáll kine
sági és evvel együtt politikai függetlenségünk kitartó erős munkával kell megalapozni a füg vezi maga részéről a kandi,tálé bizottságul és
felkéri a törvényliatöságot. Im g y u kandidáló
útjában állanak.
getlen Magyarország épületét.
bizottságim a saját kebeléből szintén ti tagot
De ki tudja, mit hord méhében az idő ?
A kitártéi, erős munka ideje immár elkö kitlnj, n ki. A kandidáló bizottság működésében
Mikor ütközik ki>záu'iihatiitlau -s előre nem vetkezett. Epén akkor maradunk hitltü 48-asok,
hithatéi, esak sejthető akadályokba a sikerrel ha a haladó kor szavát megértve, gazdasági és eljárván jelentést tesz n tisztújító széknek liogv
biztató kezdet V Mikor következik he ismét az politikai függőit, ősegünket gazdasági és politikai alispánt állásra Fejér Sándor, főjegyzői állásra
Sza.-z Lajos, a ffyergyölnlgvnsi lőszólgubit-ól ál
erőszak uralma ? <>kos dolog tehát ez eshető- • vállvetett n;unkunsággal vívjuk ki.
lásra Veress Lajos, a félt-luki főszolgabírói ál
sé-gre olőkész.ülrii oly szervezettel, mely a siker
A gazdasági függetlenség sok mindent ki lasra lie.-ze Imre pályáztak, kiket is, minthogy
reményével képes legyen vármegyénkben fel van ebben a legkeletibb vármegyében. A köz
venni a harcot és a jó iránya kezdetet, pártunk vagyont majdnem minden községben elprédálták j,Hetijei,,ltjuk nem volt a tiszlujilűszék egyliitnelveinek gyakorlati moij valósi fáséra irányuló s ma a községek roskadoznak a pótndó terhei gutag megválaszt, mely után Fejér Sándor al
törekvést, a 4S-as elveket valló országgyűlési alatt. KéJszer állott előttünk az ut. hogy gazdag ispántól az eskü nyomban bevételeit.
Az árvaszéki elnöki állásra it pályázó ko
képviselők küldésévelítmaga részűről hatékonyan, legyen maga a község, a regaléinegváltás és
zni Bírta dózsel szótöbbséggel inegválászlatiitt.
s/ivvel-lélekkel hun ogat ni tudja.
erdőarányositás idején. Tisztelet a kivételeknek, A vaszékt ttlnoknk lettek: Csiszár Imre és Hu
A jelen gyűlésünk erre a célra törekszik, de Csikvármegyében kevés azon községek száma, tai- Bellt, l-.tső aljegyző Lázár Mikiás. It-od al
ív.t a célt szolgálja, midőn a szervezkedő gyűlés melyekben a kedvező alkalmat fel tudták hasz jzgyző
Szász 'i.vtiiti. Ill-ttd aljegyző dr. (iául
határozatából kifolyólag egy szervezeti szabályzat nálni. Némely hely t a nép tudatlansága, másutt Kiüli •. I\ ed uljeirvzö Lióss József lett.
megállapítása végett a párt tagjait a jelen köz a vezető emberek hjlkiismoretlousége miatt el
1I\er^yószenlniiklósi hAsztdg.d árúnak Zaka
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riás Lukacs válásit*: át inéi.’. Az sk-siki főszol
Tehát más czin' alatt, kvóta czim alatt,
T. h íz Elsősorban maga az egyszakaszos
gabírói Állás, mintliijv a többi jelöltek vissza törvényjavaslat ellen emelem fel tiltakozó szava mégis sr.embe helyezkedünk azok, akik a ki
léplek Burtidis Aunstnmml töltetett l.o
mat, meri az egyszakaszos törvényjavaslat ve egyezést megszavazzák, a választópolgároknak
Tiszti főügyészségért dr. Biteskor Béla és szedelmes prec.zédens és abban a parlamenta adott programmal, mert a mikor a nemzet kö
dr.Györjrypál Domokos küzdöttek kik korád Imsz- rizmus sereiméi, megsebzését látom. Maga a mi vetelései katonai lóren nem érvényesíttetnek,
szu küzdelem után dr. (iyörpál Domokos került niszter ur a törvényjavaslat indoklásában azt ugyanakkor igen súlyos áldozatokat hoznak ka
ki (győztesen.
mondja, hogy ez az javaslat formailag eltér a tonai téren a nemzet karám, szegényitésért\
Első osztályú szolgabirák lettek: dr. Sán más hasonló természetű ügyek elintézési mód
dor (Ivula, Vellman (iéza és dr. Mário-i látsz ló. jától.
Il-od oszt. Szolgabirák lettek : (rábor János,
Vélménycm szerint azért sérti ez a parla
KÜLÖNFÉLÉK.
l ’uskás Iniro és Veress Dénes.
mentarizmust, mert a törvén)ben kifejezésre
Vettük a kővetkező meghivót a „Szabad
Csikvármegyc mázánjavak igazgatója dr jutó nemzeti akaratnak a vélemények kölcsönös
t'siky József lett. Az itjommn rendszeresített kicseréléséből, a meggyőződések tiszta harcából, lyceum egyesület" alakuló gyűlésére. Az egyesület
ügyészi állásra nagy többséggel dr. (’zikó Ist az elvek termékenyítő terjedéséből kell kiala azon szép és nemes célt van hivatva szolgálni,
ván választatott meg.
kulnia. ezt a kialakuiási proczesszust pedig hogy az őszi és téli hónapokban tartandó fel
A tölgyesi gazdatiszt! állásra dr. Kovács egyenesen megakadályozza az egyszakaszos 1 olvasások, szabadelőadások ós az ezzel kapcso
József, Köllá János. Szőke Mihály pályáztak, tövé. ívjavaslat, amely a kiegyezésnek öl ösz- latos vetített képek utján a szórakoztatás mel
kik közül Küllő János választatott mez.*
szefüggő törvényjavaslatul egy 21 soror, egyet leit az intelligens közönség körében a tudomá
nyuk és művészetek iránt való érdeklődést fel
A megválasztott tisztviselőktől az eskü be lenegy szakaszban sűríti össze.
vételvén, az egyes bizottságokra került a sor,
Ha a kiegyezés kérdéséből a bankkérdést keltse. ápolja és a serdülő ifjúság ismereteit
mely választás eredményéről legközelebbi szá kikellett vo’nsi kapcsolni, akkor ez a kérdés kiterjessze. Az egyesület alakuló gyűlését folyó
munkban számolunk be.
ilyen alakban elő se kerülhetett volna, mert évi december hó 22-én ( vasárnap) délután néni
hiszen nőm is képezi anyagát a kiegyezésnek, kor tartja meg a Vigadó nagytermében, melyre
amivel minden politikus tisztában vun A mi a címzett urat (úrnőtítisztolettcl meghívja. Csík
niszterelnök ur is kijelentett'? október l(»-iki szereda, 1907. évi december hó 16-án. K á l l a y
Dr. Nagy György beszéde.
beszédében, hogy a bankügy nem képezi a Uhui, főispán
T. Köp viselőhöz!
Gróf Apponyi érdekes nyilatkozata. A
kölcsönös forgalmi viszonyok megállapításának
Kötelességemnek tartom »iz Ausztriával ; tárgyát és csak.ezélszeniségi szempont hód von függetlenségi párt műit keddi értekezletén, mely
kötött gazdasági és pénzügyi megegyezés jóvá ták be a kiegyezés komplexumába. Ez az oszt alkalommal a kvótajavasUtot tárgyalták, gróf
hagyásúról szóló tftrvónyjavüslat tárgyalásakor ráknak állott érdekében. Az osztrák álláspont Apponyi Albert kultuszminiszter az alábbi rö
felszólalni Felszólalni azért, hogy őszinte, meg az volt, hogy a közös jegybank szabóimat már vid. de érdekes nyilatkozatot tette: A kvóta
győződésből eredő, bizonyítékokra felépített bí ebben a kiegyezésben meg kell hosszabbítani. valóban elenértóke a kiegyezésnek, úgymond,
rálatot Ítéletet mondjak erről a kiegyezésről, Ezen álláspont ellen a magyar kormány állást de hogy ez a kiegyezés nem olyan értéktelen
amely Magyarországnak pénzügyi és gazdasági . foglalt, de csak részben tudta meggyengiteni. mint a miképpen a függetlenségi párt, a koalí
politikáját tiz hosszú esztendőre van hivatva el Nem tudta kikapcsolni a bankérdést, ez oszt ció. a kormány s a mai politikai alakulás ellen
dönteni.
rákok állal felvett junktimot nem tudta leron ségei hirdetik, arról klasszikus bizonysága van.
Előrebocsátom azt, hogy a tárgyalás alatt tani, hanem fölvette a kiegyezés zárjegyző Fololvasta az Augsburger Allgemeiue Zeitung
lévő törvényjavaslatot nem fogadom e l ; nem könyvébe, a zárjegyzőkönyv különleges Imtá- nak egy cikkelyét, a mely a többi között a
fogadom el azért, mert az azzal életbeléptetui roztnányaibn, az u. n. bankklauzulát és ezáltal Magyarország éz Ausztria közötti kiegyezést a
szándékolt kiegyezés Magyarországnak jogo*, Magyarországnak az önálló jegybank Ielállítá közösség lerombolásának mondja és hivatkozik
igazságos gazdasági érdekeit nein elégíti ki.
sára vonatkozó korlátnélküli, feltétlen joga kor a magyar nemziti önállóságnak a kiegyezésben
Kossuth Ferenez kereskedelemügyi miniszter nr latok közé szőrit látott. A különleges határoz- való kidoinborilására. íme, a külföldön is látják
folyó évi november hó J7 ik felszólalásában azt mányokb.m megállapították azt. hogy aineny- az '•nállóságra való törekvést a mai kiegyezés
mondotta, hogy tudja, hogy a magyar képvise nyiben a közös jegybankszabadalom nem hosz- ben. csupán ellenségeink és ellenfeleink nem
lőknek fájni fog jó magyar szive, iia ez ellen szabhittatnék meg. úgy a kölcsönös állami látnak benne semmi jót.
állási foglalván, majd a szavazáskor a bor pénzügyi szolgáltatások az 1892. XVII. t-cikk
A vidéki pénzintézetek és a kormány. A
aitokkal együtt kell, hogy felálljanak. Én erre ben megállapított pénzegységben, vagyis arany vidéki kere«ik**delini és iparkamarák küldöttség
nézve tisztelettel kérdezem, hogy mi, akik ne koronában történjenek
gel kértél: Wekerle Sándor miniszterelnököt és
mes, tiszta szándékkal, a függetlenségi eszme 1
Megállapították azt is, hogy u magyar Kossuth Ferenc kereskedelmi minisztert, hogy
iránti rajongó lelkesedésből, izzó hazaszeretetből államadóssági kötvények csak addig bírnak az állami betétekből a vidéki pénzintézeteknek
kovácsolt fegyverekkel jelentünk meg itt a Ausztriában biztosítéki joggal, amíg a közös is juttasson. A kereskedelmi miniszter fogadta
parlamenti csatamezén. - felelősök vagyunk-e jegybank szabadalma fennáll. Tehát a nemzet először a küldöttséget. Kijelentette hogy az
azért, hogy ilt megjelennek a nemzetnek ellen
nek egy kardinális joga lett megszorítva : a jegy ügy a pénzügyininiszteihez tartozik és ő csak
ségei, a horváluk, a harcnak martalóczai ’? — bank felállítására vonatkozó korlátlan joga. A , mint a kormányt iák egyik érdeklődő tagja, hall
(Igaz! Úgy van ! balfelől.)
részletes tárgyalás alkalmával alkalmat veszek 1 gatta meg a kérésüket. Ezután Wekerle Sánor
Nekünk (‘fős a hitünk, sziklaszilárd a meg egy oly indítvány megtételeié, hogy a zárjegy- pénzügyminiszternél tisztelegtek, aki kijelentette,
győződésünk, hogy e javaslat és e kiegyezés zőkönv c különleges liutározmányui hagyassanak hogy az egész mostani helyzet rendkívüli, de
ellen való litakozásunkkal hasznos, üdvös szol el. h »gy tellát mindenben megfeleljen a való- I az adott viszonyok között is gondja lesz rá,
gálatot teszünk nemzetünknek és különösen a ságnak ti kormánynak az az állítása, hogy a hogv a vidéki pénzintézetek kérelme teljesüljön
nemzet függetlenségi és 48-as politikai hitval jegybank kérdése kikapcsoltaiéit a kérdésből. és hogy azok a vidéki pénzintézetek, amelyek
T. képviselőiláz! A bank kérdésével leszá- | tényl »g jó fizetésképesek, részesüljenek a kor
lást valló) fiainak
A köztünk, a magyar képviselők és a lmr- molva kimutattam azt. hogy a bankkérdés ami : mány betétjeiben.
karunkra
és veszteségünkre a kiegyezésbe beje
vátok között alaptalanul emlegetett szövetkezést
A fogyasztási adj alá eső cikkeket tarlett kapcsolva. Áttérek most a másik fontos kér- i
legyen szabad egy történettel megvilágítanom
Az utón két züllött kinézésű, gyanús külsejű, (lésre, a kvóta kérdésreA postai csomagok tartalmát ugv a eimirutban,
rovott múltú ember halad. Útközben szembe
A kvóta kérdésében n y van a képviselők mint a szálliiólevélen lehetőleg szabatosan és
találkoznak egy jóságos kinézésű, nyílt tekin nagy része, hogy azt mom !j.< : a választásokon részletesen kell jelezni. Különösen kívánatos,
tetű pappal.
rovoU multit emberek egyike a kvótáról nem volt szó. annak felemelését vagy hogy a fogyasztási adóvonuli.il kerített váro
köszönti a papot. Társa kérdezi, honnan ismeri leszállítását nem ígérték és igv ók szabni el sokba. köztük kivált Budapestre szóló oly cso
mire azt válaszolja : hogyne ismerném, mikor határozásuk szerint járhatnak el. Ez lega’ább is magoknál, a melyek fogyasztási adó alá eső tár
kollégák vagyunk. Elcsodálkozik a kérdező, lio- , nagy tévedés. A koalícióhoz tartozó pártok kép gyakat (husuemüeket, szeszes italokat stb.) tar
gyan lehet barátja a papnak a kollégája. S ek viselői mindnyájan a paktumra hivatkozva fej talmaznak, a tartalom tüzetesen és részletesen
kor azt. feleli a társa, hogy azért kollégák, mert*1 tettél; ki a választások idején progrnminjuknt a (pl. .‘I kiló marliasiis, 2 kil<» vadsertéshus, 2 nvul,
a pap ugyan abban a templomba mutatja be választók előtt A paktum szerint, legalább n 1 pulyka, 2 réee, .‘I kiló kolbász, 2‘ i liter bor,
az urnák naponta az áldozatot, a mely temp paktumnak u nemzettel megismertetett része .‘1 liter szilvorium síb. stb.) nyilváníttassák, hogy
lomnak perselyei ő s í ikta kilöszag.itni Tehát szerint a katonai téren az átmenti idő alatt a ez alapon az esedékes fogyasztási adó a csomag
a munkának egy templomba való végezése álla nemzet az ő jogos követeléseit, tiein érvénye felbontása nélkül kiróható legyen. Hiányos tar
pítja meg a kollcgiállitást. a mely kollegiállitns síti ugyan de másfelől titakozunk az e téren talom nyilvánítás esetén azonban a csomag fel
a magyar képviselők és a h onát képviselők való áldozatok súlyosbítása ellen. •(Igaz! a bal bontásé válik szükség ssé, a mi nemcsak a tar
oldal hátsó padjain) A kvóta pedig, amely talom felesleges megbolygató sát. okozza, hanem
között fennáll.
Mi itt a magyar törvényhozás templomá megállapítja a közosügyi kiadásokhoz való hoz a csomagnak rendes időben való kézbesítését is
ban mint a nemzet törvényhozásának választuti zájárulás arányát, nyilvánvaló, szoros, szervi, tetemesen késlelteti, minek következtében a kül
papjai tiszta hittel áldozunk a független eszme okozati összefüggésben van a katonai kérdések demény a feladó kárára a megromlás veszélyé
oltárán, inig ezzel szemben a nemzet ellenségei kel, mert hiszen a közosügyi kiadásuk nagy nek is ki lehet téve. Hamis tartalom nyilvánítás
a nemzeti jogok kincstárát, a nemzeti jogok oroszlánrészét épen a közös hadsereg emészti egeién pedig a csomag nem a címzett lakásán,
fel. (Úgy van! a baloldal hátsó padjain.)
hunéin a postahivatalban lesz kézbesítve.
frigyládáját megrabolni igyekeznek.

Van szerencsém a t. vevő közönség szives tudomására adni, hogy
Legújabb férfi és női
divatcikkek,
vászon paplan, cipő
és készruharaktár
V

1
Legjobb minőségű
S i n g e r varrógépek,
utazó és kézi koffe
rek. temetkezési cik
kek raktára.

VALÓDI MAtSYAR GYÁRTMÁNYÚ
- GYEREKJÁTÉK- ÉS PISZN|ÜÁRUK
s z é p v á l a s z t é k b a n é r k e z t e k , melyeket a hazai cikkek fejlesztése
céljából leszállított áron árusítok cl.
Teljes tisztelettel
3 3
POTOTZKY PÁL, férfi és tiéd divatkereskedő
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December 17.
Talalt hulla Tusnád község végében a
tusnádi csondőrjámt nz ut árkában egy idősebb
nőt talált, kinek feje és teste összeszurkálva,
sebekkel volt borítva. A bizottság az ügy *negvizolálására kedden szállott ki Csíkszeredából.
Figyelmeztetes a postai csomagok célszerű
csomagolása, helyes címzésé stb. tárgyában. A ka

51. szám.

Szám 2449—907. ki.

Árlejtési hirdetmény.
Csíkszereda rendezed tanácsú város kö
zönsége által Csíkszeredában építendő posta
épület felépítésére özeimet pályázatot hir
detünk.
Az építés költségei 36.20H korona (il
lillér kikiáltási árban vannak megállapítva.
Az épületnek legkésőbb 1908. évi szep
tember hó 15-ig kell átadásra készen állania.
Felhívjuk azokat, kik az építkezés tel
jesítését elvállalni-akarják, hogy a fent ki
telt vállalati ár ln°/„-ának a városi pénz
tárnál bánatpénzképen való elöleges letevése
mellett zárt Írásbeli ajánlataikat alattirt vá
rosi tanácshoz folyó év december hó 29-ik
napjának délelőtt 9 órájáig nyújtsák be
Ezen napon délelölt 10 órakor a zárt
ajáül ilok felbontatnak s azután nyílt szó
árlejtés tarlatik
A városi tanács fentarlja azon jogát,
hogy a pályázók közül tekintet nélkül az
ajánlati arra szabadon választhasson.
Tervek és költségvetés, valamint egyéb
feltételek a polgármesteri hivatalos helyiség
ben a délelőtti órákban megtekinthetők.

Csíkszereda városban egy emeletes kőház
hozzátartozó kö melléképületekkel elutazás
miatt szabadkézből olesö áron eladó. Bő
vebbet a kiadóhivatalba.

rácsonyi és újévi rendkívüli esomagforgnlnm
ideje alatt a küldeményeknek késedelem nélkül
vab) kezelése esak úgy biztosítható, ha a kö
A K I M P É R
zönség a esomagolásra és eimr/sro vonatkozó
postai szabályokat betartja. Különösen szom
előtt tartandók a következők : 1. Pénzt, ékszert,
„RÉPÁTI GYÓGYSAVANYUVIZ“
más tárgyakkal egybe csomagolni nem szabad.
2. Csomagolásra faláda, vesszőből font kosár,
forráskezelösége tisztelettel tu
viaszos vagy tiszta közönséges vászon, kisebb
datja, Csíkszereda város és vi
értékű és csekélyebb súlyú tárgyaknál pedig
erős csomagoló papír használandó. Vászon vagy
déke fogyasztó közönségével,
papirlmrkolattal biró csomagokat, g*»b nélküli
i
hogy közkedveliségnek és áltazsineggel többszörösen és jó szorosan át kell
kötni, a zsineg keresztezési pontjain pedig pecsét
I
lauos elismerésnek Örvendő ás
viasszal kell lezárni. A pecsételésnél vésett peványvizét naponta friss töltésben
esótnyomó használandó. !{ A címzésnél kiváló
gond fordítandó a címzett vezeték- és kor
hozza forgalomba
nevének vagy más megkülönböztető je lz é sig
(pl. ifjabb, idősb, özvegy stb.) továbbá a ei
L l d a v.'trlnúl elon.vár!
zett polgári állásának vagy foglalkozásának
lakhelyének pontos kitételere; a Budapestre
Becsbe szóié) küldemények ezímirataiban ezen
kívül a kerület, utezu, házszám, emelet és ajtó
Csíkszereda.
jelzés stb. kiteendő. A rendeltetési hely tüzetes
jelzése (varmegye) s ha ott posta nincs, az
utolsó posta pontos és olvasható) feljegyzése
ki'dönősen szükséges. 4. A címet magára a bur
kolatra kell írni, de hu ez ne : lehetséges, úgy
a eim a fatáblácskám, bőrdarabra vagy erős lemezpapirra Írandó, me'vet tartósan a csomaghoz
Csíkszereda. 1907 évi december hó 14
H IR D E T É S E K
kell erősíteni. A papírlapokra irt címeket mindig
A városi tanács :
egész terjedelmében kell a burkolatra felragaszmérsékelt
díjazás mellett felvétetnek
tani. F e l e t t e k i v é n a t o s. h o g y a f e IDr. Újfalui
a d ó n o v é t é s l a k á s á t, t o v á b h á a e i ni- ,
i r a t ö s s z e s a d a t a i t f e l t ii n t e t ő p a p i rjegyző.
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pol-nírmester.
l ap lég y e n m a g á b a n a eső m a g b a n
i s elhelyezve arra az esetre, hogy ha a burko (7 =
ü l c p l s e r e t s k n a g : 3 r v á l a s z t é k a !
laton levő cimirat leesnék, elveszne, vagy pedig
olvashatlanná válnék, a küldemény bizottsági
felbontása táján a je’zeít papírlap alapján a
csomagot mégis kézbesíteni lehessen Kívánatos
A közönség szives figyelmébe!
továbbá, hogy a feladó saját nevét és lakáséit
a csomagon levő cimirat felső részén is kitün
A nagy közönség szives ügyeimét felhívom nagyválasztéku kép
tesse. r>. A csomagok tartalmát ugv a cimiraton.
mint a szállítólevélen szabatosan és részletesen
kereteimre cs olcsó üvegezésemre. — Elvállalom
- kell jelezni. Budapestre és Becsbe szóló élelmi
szereket, illetve fogyasztási adó alá eső tárgya
kat (husnemii. szeszes italok stb.) tartalmazó
csomagok ci mi rutaira nemkülönben az ilyen
bármily fajta és nagyságú üvegekkel — Tehát ne mulassza el senki
csomaghoz tartozó szállítóleveleken a tartalom, j
megtekinteni a m . k ir . t ö r v í n y h á z m e l l e t t i ü z le te m b e n a szebb
minőség és mennyiség szerint kiírandó (pl. sza
lonna 2 kgr.. egy pulyka 8 kgr., 2 liter bor stb.)
nél szebb és m i n d e n g C p i / r p C T C | / C T mielőtt azt másutt él
A tartalom ily részletes megjelölése a fogyasz
ig é u y e k e t kielégítő A t r l \ u l \ t I
I g<iSzitlctné, amit olcsón
tási adó kivetése szempontjából szükséges* és a
és gyorsan állítok elő.
gyors kézbesítést lényegesen előmozdítja. Ko
Teljes tisztelettel:
lozsvárt, 1907. december 2 V uc h e t i eb. s. k

Főraktár: NAGY GYULA kereskedése

EGÉSZ ÉPÜLETEKNEK ÜVEGEZÉSÉT,
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Nyilttér.*)
Köszönetnyilvánítás.
Hálás köszönetéi mondok mindazoknak,
kik felejthetetlen férjem vég tisztességén meg
jelenni szívesek voltak.
Csikszentimre, 1907. évi december IntH-úu
Tisztelettel
O.r Szólító
* j

r »va: a U tt k r t x lö t t . k r r t f i4 r l. W « ; e t nem

Özv. KARDA LAJOSNÉ i t a I ni é r é s é b e n k a p h a t ó k : jó kükiillőmenti borok, likőrök, a legfinomabb teák s tearumok. amiket szolid árak
— -—-■■■■: ■■■ mellett b o c s á t f o r g a lo m b a . =
-------- .

Mindenki, aki nálam legalább hasz koronára vásárol, egy életnagysága képet kap. Csupán
—
három koronát kell fizetni a passa-portuét. ■■
Ol c s ó

és

pontos

kiszolgálás!

KARÁCSONYI OCCASI O ELAPÁS.
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Számolva a jelenlegi gazdasági viszonyokkal, indillalva érzem magam a raktáromon lévő összes árucikkek
árait, a jelen k a r á c s o n y i i d é n y t a r t a m á r a mai naptól f e l t i ó . n . 0 o l c s ó r a , leszállítani.
Kiizismcrctes cégemnek ezen elve. hogy csakis első minőségű árukat vásárlók, ennélfogva a fenti előnyön kívül az
anyag tekintetében is óriási különbség van ámiin. vagy pedig Ilolini idegenek által hirdetett és mintázott cikkek
között. Továbbá megtekintésre méltó a kizárólag csakis magyar gyártmányú G Y E R M E K J Á T É K
kiállításom, mely cikkek szintén a legszolidabb, szabott árak mellett lesznek eladva.
A l. közönség szives látogatását kérve,
kiváló tisztelettel
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M E R Z A R E Z S Ő , női- és férii-divaiüzlcte Csíkszeredán,
* iz
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Nyomatott Létz János könyvnyomdájában, Csíkszeredában. 1907.

