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Szerkesztőség és kiadóhivatal:
Létz János könyvnyomdája Csíkszeredában, hová a kéziratok
hirdetések é t előfizetések küldendők.
Hirdetések mérsékelt díjazással, megállapodás szerint.

„Kevesolíbét politizáljunk és annál többel dolgozzunk!“
A sepsiszentgyörgyi székely kiállilús a mi jót és hasznost tettem — mások is an
bizonyság, hogy mi csíkiak bizony nagyon nak tartsák s azért rólam elismeréssel nyi
el vagyunk maradva Érezzük, bár egymás latkozzanak, — m ár sokkal jobban megfe
között dicsekedve beszéltünk haladásunkról, lel az emberi természetnek és ennélfogva
hogy bizony Csikvármegyének nincs oka ör sokkal jobban is előmozdítója minden fej
lődésnek és haladásnak.
vendezni.
Nem mondjuk, hogy a mit felmutat
Nekünk magyaroknak soha' sem volt
hattunk, nem versenyez a hasonló nemű. büszkeségünk a takarékosság, a szorgalom,
rendű, rangú tárgyakkal. >-öt merjük állítani, az uj és jobb utáni vágy Ennélfogva pa
hogy egyes dolgainkért dicséretet is ér zaroltunk, uraskodltmk és lustaságunkból ki
folyólag szerénynek minősítettük inaradisádemiünk.
i
Például a serlés és baromfi tenyésztés gunkat
ben az elsők között foglalunk helyet. Az
Ez a magyar rossz természet nálunk
állattenyésztésünk is nem m arad messze a csíkiaknak különösen jellemző sajátosságunk.
E miatt eddig nem volt alkalmunk
többi testvér székely vármegyék mögött. Sőt
lehet, hogy nem is m aradunk mögöttük, szégy-nkezni. de most a s/.ékelykiállilás al
csakhogy nem tudjuk azt a mink van fel kalmát) I bizony azt a tanúságot merítjük,
mutatni. szóval nincs bennünk a kellő am  hogy bizony nekünk csak szégyenkeznünk
bíció, hogy dicséretet is kapjunk azért, a kell Mert azt a szomorú igazságot kell kon
miért haladást tanúsítottunk. Hát bizony ez statáljuk, hogy sem iparunk, sem kereske
a közömbösség, ez a túlságos józanság delmünk. sem kultúránk nincsen.
Vagy ha van is valami, az messze el
semmikép sem egészséges dolog. A törekvés,
azért, hogy inások is elismeréssel nyilatkoz m arad még Háromszék, Udvarhely várme
zanak rólunk, nagyon sok jónak a kulfor- gyék mögött is. pedig ezek itt vaunak tő
rása. Dolgoztai, tettre sarkall, szivet, lelket szom szédságunkban.
Mig Háromszéknek. Udvarhelyszéknek
nemesit, azaz minden haladásnak, minden
fejlődésnek szinte egyedül áltó hatalm as ru majdnem minden téren elismerésre méltó
gója. Csupán az a tudat, hogy valamelyes fejlődése van, addig nekünk az előbb fel
lényem J ó és hasznos, nem nyújt elég biz- soroltakon kívül alig volt valami felmutatni
lositékot ahoz. hogy máskor is úgy csele valónk, a mivel a magunk szolgalmát, tökedjem. Más akkor, ha a tudathoz azon di I rekvését stb. hizonyitliatnók. A madarasi
cséretre málló hiúság is járul, hogy azt a fazakas, a jenöfulvi festékcst szövögető szé

kely asszony bizony még nem jelent semmi
féle haladást. Az a fazakas most is oly pri
mitív módon, oly primitív tárgyakat produ
kál, mint az ezelőtti háromszáz-négyszáz
évvel itt is inadat asi fazakas. És igy tovább.
A borvizeink, a kőzeteink isten aján
dékai Mit mutattuk fel belőlük? A répáli.
borszéki. Atilla, kászoni vizeken kívül egyet
sem, a Kitűnő kőzeteink közül a vaslábi
márványon kívül semmit sem láttunk fel
dolgozva, vagyis úgy bemutatva, a melyből
következtetni lehetne, hogy hisz nálunk is
van törekvés és iparkodás mindig fejlesz
teni. szaporítani megélhetésünk kulforrásnit.
Sőt még háziiparunk sincs. Legalább
nagyon keveset láttunk bemutatva. Pedig
Ízlésünk és tehetségünk volna. Azt bizo
nyítja a kevés tárgyból álló kollekciónk. De
mi haszna, ha ez a kollekció azt bizonyítja,
hogy már a kollekciót képező tárgyak is
ma-holnap csak ereklyék lesznek.
Nemtörődömségünk az oka szégyentel
jes elmaradottságunknak. A helyett, hogy
dolgoznánk csak veszekedünk, politizálgalunk Ma m ára legutolsó foltozóvarga is különb
hazafinak és politikusnak tartja magát a leg
jobb érzésű nagynevű államférfiainknál.
Ép ezért nagyon helyesen jegyezte meg
Darányi miniszter a sepsiszentgyörgyi kiál
lítás utáni közebéden :
.Kevesebbet politizáljunk és annál töb
bet dolgozzunk 1“
— «. .

szét csillogó fényüket a nehány pillanatra cso
dálatosan elsötétült teremben. A következő pil
lanatba ismét ragyogtak a villamos csillárok,
A szentimentális bolond.
Lazarovicsné azonban eltűnt a teremből. Laza
Irt* : Palatínus Józsefné.
rovics és a bojár, akiknek még mingégajkukon
Szilajul csengett a nőin, vadul tobzódó volt a pohár észic sem vették az egész jelene
párok lej leltek kórül a fényesen kivilágított te tet. A mámor már annyim hatalmába vette őket,
remben, amelynek kékes-szürke mámoritn kö ; hogy a pillanatnyi elsötétiilés is olybá tetszett
dében kábító, forró levegőt hajtottak a táncoló nékik, mintha szemük záródott volna le a ká
bulattól. Petiig a villamos árom tagadta meg
párok.
Lazarovics Döpie, a dúsgazdag bácskai egy pillanatra a szolgálatot. A zene pedig zen
gett
szil aj ul tovább, a párok kaotikus forgataga
nábob ülte nászát. Éppen a menyasszony tánca
járta. A szépséges fiatal assony, Tóvöigyi Ilona, bódultán, szakadatlanul hullámzott. Ki vette
most már Lazarovics Döméné, törékeny testé volna számon egy kicsi fehér piMangó eltűné
vel piliegvc simult táncosához, akitől bágyadt sét V Lazarovics és a bojár összeölelkezve dütekintetével szinte csdően kérte, hogy vezesse löngtck be a szomszédos étterembe, ahol cso
férjéhez. A táncos Lazaroviesnak valami szerbiai portokra oszlott társaságok hamisítatlan bácskai
bojár vendége, lángolóbban ölelte magához a módra ülték orgiáját Baehusnak.
*
babaasszonyt és annál vadabban keringet vele
küliil a teremben, umelynek szárnyas, nagy aj
Csengett a bili kom, a tobzódó mámor tető
tajánál állott Lazarovics. Gyöngyöző bilikom fokára lépett, a hegedű, cimbalom hangja diszvolt a kezében, amelyet vigyorgó bamba képpel, harmonikusan vegyült össze a mulatók rekedt
ordításával. Kz a zavaros lmngliullám hömpö
tántorogva nyújtott a bojárnak.
Bravó, ez csakugyan három a tánc! Igyál lyögve tódult ki az ablakon az éjjeli éjszakába,
amelynek susogó, luis levegője panaszos sirás
Lazarovics Döméné egészségére!
A bojár a diadalmas győző önteltségével sál ölelte át a hatalmas park évszázados fáit.
nyúlt a pohár után, miközben jobb karját le Mintha csak gyászolta volna azt a szerencsétlen
fonta az asszony karcsú termetéről. A következő teremtést, akinek a falakon belül nászát ülte a
jelenetek villámgyors egymásutánban játszódtak mámortól elragadott, meg1aduit emberi csorda.
le. Az asszonyka ajkáról átható, éles sikoly
Fönt a sötét égen, alig egy-kót parányi
hangzott el s a kimerüléstől, mint letört virág csillag pislogott bágyadt fénytelen színnel. Áz
szál, rogyott le a tükörsima parkettre. Még le erösbödő szél fellegeket űzött maga előtt, ame
hetett, hallani nehéz brokátselyom ruhája suho lyek közül elvétve vette elő sápadt fényét a
gását, amint elterült a padlón, s messze gurult hold. Akkor is oly kísértetiesen ragyogtak meg
selymes hajáról a nehéz arany diádéin, a mely törött ezüstsugarai. Különösen amikor a ternek brilliáus és türköz kövei szikrázva szórták raszra tévedtek, amelyek süppedő szőnyeggel

borított márvány lépcsőjén egy árnyék subát
végig Feszes huszár uniformis simult daliás
termetéhez. Oldalán meg-meg villant a kard,
amely gyorsan siklott végig a lépcsőkön. A
férfi karjaiba álélve pihent Lazarovics Döméné,
akit a kritikus pillanatban emelt föl a táncterem
parkettjéről báró Rédey, a daliás huszár főhad
nagy.
A tiszt pehelykönnyű édes terhével gyors
léptekkel haladt a homokos allén. Az első rözsalugosuál gyöngéden lebocsájtotta az asszonyt
egy padra és féltő szeretettel simogatta végig
sápadt arcát illatos zsebkendőjével.
Semmi nesz. A susogó szellő is elpiheut
a fák elcsendesült levelén. Mintha a kastélyban
is alá szállott volna a hangulat. A zene elcsen
desült csak az utolsó hanghullámok vibráltak
a harmatos, luis levegőben, amelynek selymes,
lágy si[nógatása magához téritette áléltságából
az asszonyt. Bágyadt szemei révetegen tekintet
tek az éjszakába, majd riadtan emelkedett föl.
Kreje azonban megtagadta az engedelmességet.
Valami különös zsibbatság futott végig remegő
testén és erőtlenül hanyatlott vissza, lágy erős
férfikar fogta fel s ugyanabban a pillanatban
Kódey báró térdeire ereszkedve hajolt az aszszony fölé.
— Édes Ilona, az istenért, térjen magához!
Az asszony selymes szempillái felvilla
nyozva uyitódtak fel s szemei szinte ijedten te
kintettek a főhadnagyra. Fáradt piliegéssel, sza
kadozottan, fél ve-remegve szólalt meg:
— Bíró ur hol vagyok ? Hogy kerültem
ide ? Báró ur esedezem kísérjen a férjemhez !
A főhadnagy közelebb simult az asszony
hoz, úgy, hogy úgtyg lehelet* egygyé forrt «4
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Az „<*> r s z e m * <'sikvármcgye független
ségi ős 48-as pártjának hivatalos lapja inai száinával harmadik évnegyedébe láp. Visszapillan
tást vetni a múltra, sikerekről beszámolni, sze
rénytelenség volna De észrevétlenül cin pil
lanthatunk el a lepergett fél év alatt, amely, ha
egyebet nem, mindenesetre bizonyságot lesz
lapunk életképességéről.
Ám, a munkásságnak nem u múlt n bére,
de a : .lövő. És amikor jovönkről, e lap jövő
jéről akarunk szólam, első és kedves kötelessé
günknek tartjuk szivünk egész melegével üdvö
zölni (.-sikvármegye nemes közönségét, tisztelet
teljesen hajtva meg előtte elismerésünk lobogó
ját. Igaz magyar szeretettel mondunk köszönetét
a múltban tanúsított jóindulatéit és kérjük a
megtisztelő, becsületes munkára erőt adó bizal
mat a jövőre.
K lap jövőjére, amelynek minden idejét
mindenkor legteljesebb erőnkkel, ambíciónknak
teljes lelkesedésével a köz javára óhajtjuk és
fogjuk szentelni- Nagy és nemes célok szolgá
latába szegődött harci lobogónk, amelynek [ol
tatlan tisztaságán ott ragyognak az 1S4S-iki
törvényekben lefektetett magasztos elvek : füg
getlen szabad Magyarország, független, szabad
polgárokkal.
Ám, a nagypolitika nem éltető kenyere a
a vidéki újságoknak. Ezek eseményeinek érin
tése mellett mindenben elsőrangú szerepe jut a
lokális politikai, társadalmi, kulturális és köz
gazdasági mozgalmak helyes irányításában. Szó
val: a lokális sajtó megkörvonalozott hatásköréheh óhajtunk dolgozni u hivatása magaslatán
álló újság mindenkor tisztes fegyvereivel.
Fegyverünk perccgő kis acéltollunk, amely
minden más érdektől függetlenül, egyedül az
igazság és közjó érdekében szántja ez újság
betűsorait. Az igazság hatalma pedig nagyobb
a legmakacsabb ellenség erejénél. Nagyobb a
balhéiét, n rosszakarat hatalmánál Az igazság
az egyedüli fegyver, amely elsimít minden ellen
tétet. Ennek a megalkuvást nem ismerő igaz
ságnak zegődiink minden munkánkkal osztá
lyosává és harcolunk ( ’sikvármegye és ennek
érdemes közönsége anyagi és erkölcsi boldogu
lása érdekében. Hatáskörünkben sasszemekkel
ellenőrizzük azok tevékenységét, akik állásuk
nál fogva arra vannak hivatva, hogy előmoz
dítsák a közügyét és támogatására leszünk mind
azoknak. akik a saitó segítségére rászorulnak.
Személyi kultusz, személyes harc, számüzöttek működésünk programújából Nem tér
hetünk ki azonban, ha azt a kényszerítő szük
ség, a közérdek diktálja: az elvek harcza elől.

Ez is hivatásunk a közjó érdekében Fegyvere
a térlelhetlen igazságnak. Olyan fegyvere, mely
az írott és nyomtatott betű által rendszerint
, fején találja a szöget. Ez a toll ejtette seb pedig
igen érzékeny csípést okoz azoknak, akiknek
csak a tömjénillat kellemes. Ám elvitathatlan
a jog: aki k zszerepel. 1.irtózik állani n nyilvá
nosság igazságos bírálatát. Mert aki ezzel az
igazsággal nem tud megalkudni, ez ne közszerepeljen, az nem érett inog .semmiféle kozszercplési pozíció betöltésére. Általában az elvek
harcában, ha ilyenek előfordulnak, a sztoikus
bölcsnek azon tanítása nyomán szerezzük az
iga zságot. hogy a polémiában is abban látjuk
mindenkor hivatásunkat, miszerint <iLuiállhatlan
tények és megcáfolhatatlan okok fölsorolásával
vigyük diadalra harcunkat.
Ezekben vázoljuk röviden jövő működé
sünk programúját amely mellé odafüggesszük
első sorban azon fogadalmunkat, begy kivívása
érdekében lankadatlan munkássággal dolgozunk.
Önzetlen munkásságunk, hazafias kitartásunk
sikerében erős bizodalommal hiszünk, mert amíg
egyrészt valljuk, hogy törekvésünkben Csikvár
megye minden hazafias polgára lelkesedéssel
támogat, bizalmával, jóindulatával, másrészt a
közöl napokban lapunk jövője olyan alapokra
kerül, melyeken fenállása, kitűzött céljainak el
érése biztosítva leendőnek.
Az ..Ő rs z e m - ugyanis a legközelebbi
napokban Csikvármogye oszlopos férfiúinak dí
szes gárdájából alakult részvénytársaság tulaj
donába kerül. A megalakulás előtt álló részvény
társaság a lap hazafias céljainak szeinelőtt tar
tusával a jövőben fokozott gondot lóg fordítani
a lapnak ugy külső kiállítására, mind belső tar
talmára.
Elsőbben is a fokozott igényeknek inegfelelőleg
a lap fokozotabb terjedelemben fog megjelenni,
mindenkor változatos, élénk irodalmi színvonalon
álló tartalommal. Vezető cikkeinket kipróbált
tollú publicisták fogják Írni, akik az aktuális
politikai kérdések mellett Csik vármegye közéleti,
közigazgatási és társadalmi ügyeivel is behatóan
foglalkoznak. Rendkívüli nagy súlyt fogunk he
lyezni mindenkor ugy politikai, mint egyéb ter
mészetű értesüléseink megbízhat óságára A mo
dern technika követelményeinek megfelelően
„Újdonság** rovatot nyitunk, amelyben az aktu
ális híreket dolgozzuk fül. A napihireken kívül
riport cikkekben dolgozzuk fel a szenzációsaid),
közérdekű eseményeket. Tárcaközieménveiuket
elismert nevű belletristák Írják. Mindenkor vonzó,
kellemesen szórakoztató, ötletes modorban tar
tott, válogatott Írásoknak adunk helyet. A csa
ládi szentélyt, az egyéni becsületet program inunk
hoz híven szemelőtt tartjuk, azokhoz szenzáció

vadászat kedvéért nem nyúlunk. Viszont kérlolhetlen őszinteséggel megmondjuk, iát, ahol
kell az igazat s tesszük ezt önérzetesen, nyílt
férfiassággal, nem pedig sorok között gyanúsítva.
Abban n bitben, hogy Csikvármegye nemes
közönsége méltányolja tisztes munkásságunk,
törekvésünk, kérjük az uj évnegyed alkalmából
az előfizetések megújítását és lapunknak minél
szélesebb körben való terjesztését.
Egyben nem mulaszthatjuk el bejelenteni
|
olvasóinknak, hogy jóindulatú támogatósát a
! .szerkesztőség és kiadóhivatal, (melynek újra
szervezett tagjai névsorát már lapunk legköze
lebbi számában közölni fogjuk) különösképpen
is óhajtja viszonozni. Karácsonyra ugyanis gnz| dag tartalommal és díszes kiállítású A lm a n a c h 
ot adunk mindazoknak, akik a jelen évnegyed
től kezdve legalább fél esztendőre előfizetnek
lapunkra. 1>iszes karácsonyi A 1 m a n a c li-unk
szerkesztésévor a magyar hírlapírói karnak egyik
neves és tehetséges tagját bíztuk meg
Hazafias tisztelettel

asszonyéval. A feszes dolmány alatt őrült kala
pálással dobogott a szív . amely széirepeszteni
készült páneélát. Gyors lélegzése árulta csak el
azt a rettenetes vívódást, amely lelkében e pil
lanatban végig viharzott. Már percek teltek cl,
de még mindég nem találta meg n szót. amely
agyának lázas lüktetését, szivének rabláncokba
vert érzéseit tolmácsolja.
Ilona í — törte meg végre a csendet,
— édes Ilona én vagyok itt. én. a maga hűt
lenül eldobott játékszere! Nem vádolom és bo
csásson is meg, hogy itt vagyok Emlékezhetik,
mikor elváltunk, mit ígértem magának Ha bol
dogítani tudja I.nzarovics Dénes, i-cm állok bol
dogságának útjában.
Itt szünetet tar'ott a férfi. Fájdalmas, mély
sóhaj tort elő szivét* ! mi kínzó gyötrődés forró
verejtéket vert ki
u rára, homb kára. Csak
karjai fonódtak szop :abban az asszony termete
köré s lángoló arc. simult közelebb a csipkehabos váltakhoz. I gy suttogta tovább az aka
rat nélkül is gyotielmos vádoló szavakat.
ígéretemet megtartottam. Maga szegte
meg szavát, amelynek engedelmeskednem kel
lett. Miért hivott meg nászára ? H<>g\ hamarább
megmondhassam magának, ami ugy is bizonyos
volt? Hogy Lnznnnics 1>öi»éné mézes heteinek
első napja is nektár helyet legkeserübb ürmöt
nyújt? Hogy Lazarovics Döméné boldogtalan
lesz. boldogtalanabb, szerencsétlenebb mint a
legnyomorultabb porban csúszó féreg ! Simi sze
retnék. mint a gye.mek, nyomorultul megalázni
szivemben a lérfins önérzetet, zokogni a maga

vigasztalanul szomorú sorsán! Az őrült fájda
lom azonban megkérgesiti a szivein, jéggé fa
gyasztja kényeimet.
De minek is panaszkodom magának !
A mi útjaink elváltak. Lazarovtes Doniéné és
Rédey főhadnagy közút olyan ür tátong mint
a föld és nap között. Nem is folytatom ezt a
tónust tovább, csuk még felelek kérdésére.
Ilona . . . bocsánat, asszonyom, emlékszik, mi
történt a táncteremben ?
Az assz ny néma sóhajjal válaszolt. Öszszrszedve minden erejét, kibontakozott a férfi
karjai közül Hófehér vállait fázósan húzta a
csipkefodrok közé s látszott, hogy szabályos
metszésű fogai belevésődtek vékony fljkttm. kónycsoppck pereglek -/.empilláin. de inéi; azo
kat is visszaerfisznkolta, az elfojtott sirás dacos
hangján szólt a férfinak :
-- Kérem kísérjen a férjemhez!
liáró Rédey, a daliás huszárfőhadnagy
szintén összcszoritolüi ajkait és szó nélkül ki
sérte fól a kastélyba. A leírasson katonás pózba
vágta m agái:
— Asszonyom, kezeit csókolom isién vele!
Azután sarkon fordult és támolyogva indult le
a lépcsőkön. Attilájából egy fehér csipkés zseb
kendői húzott elő, bele temette az arcát, ame
lyen a megindult künyznpor siii iin omlott végig.
Ilonám, édes egyetlen .szerelmem, mind
örökre elveszhettelek tehát I Ks micsoda boldog
talanságra jutottéi! Nem nem tépem szét még
a I oldogt' lanság láncéit s. m közietek. I.uzart-

v|cs Döme dúsgazdag és a gazdasága mindent
1! 'tői, meg engeuiet is, büszke Tóviilgyi Ilona.
Ks én . . elvégre is katona vagyok és" kardom
hoz sem hagyhatok becstelenséget száradni.
Szavamat pedig be nem tartani annyi, mint
meggyalázni a kardbojiot Báró Rédey Ottó
huszárfőhadnagy és gavallér. Kgy huszárfőhad
nagy pedig nem lehet gyáva.
Az utolsó szavakat szinte kacagva ejtette
ki, olyan torz. mosol.\ lyal, aminő csak az élet
tel leszámolt .szerencsétlenek ajkán rajzolódhat
végig.

Olvasóinkhoz!

Az ..6 R S Z £ M *

szerkesztősége és kiadóhivatala.

A székely kiállítás.
A székely ipar. s általában a székelység
legújabb történetében jelentős határkő marad
mindenha az elmúlt vasárnap, amikor a székely
ség leggazdagabb és legimpozánsabb kiállítása
nyílott meg fényes ünnepség keretében Sepsi Szontgyörgy városában. Lobogó zászlóerdő len
gett a város lelett, amelyben ahhoz értő mun
kás kezek hangyaszorgalommal összegyűjtötte’.:
és szakszerűen rendeztek mindent, auii a szé
kely nép gazdasági és ipari erejét a maga tel
jességében kifejezésre juttatja. A rendezőknek,
akiknek sorában a földniiveJésügyi kormánynyal
élén sorakoznak Ősik-, Udvarhely és Murostorda
vármegyek gazdasági egyesületei, a Háromszékmegyei gazdasági bizottság, az erdélyi gazda
sági egyesület, a székely kirendeltség, a székely
múzeum egyesület és székely társaság, valóban
fényes elismerés jut osztályrészéül.
A sepsiszentgyörgyi székely kiállítás meg
nyitásáról az alábbi tudósításunk számol be:
\ asárnap a kom hajnali órákban már rend
kívül eleven ólet pezsgőt Sepaiszentgyőrgy ut
cáin. Az ország minden részéből vonatok, ko
csik ontották a vendégek beláthatatlan seregét,
akiket a rendezőség, élén Elekes Róla háromszék megyei főispánnal, ünnepélyesen fogadott,
Csik megye hatóságainak, több' százra menő
küldöttségét varmegyénk köztisztelt főispánja,
Kállay Uhui, Csíkszereda polgárait pedig Ujfalusi Jenő polgármester vezette.
A földmivelésügyi minisztérium részéről
Darányi Ignáez földmiv. miniszter kíséretében
Mezőssy Béla és Balogh Vilmos államtitkárok,
Nagy József miniszteri tanácsos és Koós Jenő
miniszteri titkár jelentek meg a kiállításon. Ki
válók ott voltak a notabilitásók sorában : Ugrón

A rózsaltigoshoz ért Szinte érezte a pad
közelében a hóditól nsszonyi illatot. Dsak egy
pillanatra. A következő percben egy vékonyka
tiizs,ígér villant bele az éjszakába,' egy dörre
nés es ham Hedey Ottó utolsót lehelve rogyott
a rózsák tövébe Vonaglé ajkán ép akkor su
sogott el, az Utolsó SZŐ, amikor tiszttársai imimorból lolocstnlolt bamba arccal körül állták
vérző tetemét.
— Ilona!
hall cl az utolső sóhaj.
Luzarovies Döme. u dúsgazdag
miliői) es tartalékos lmsz;^kapitány pedig boszínűm (iörmögte a halott
()h te szentimentális bolond!

Október J.
Alius udvarhelyi, iljabb Ugrón Gábor marostorilai főispánok, dr. Nagy György, dr. Györgyijét
Domokos, dr. Polönyi Dezső, dr. líúui Fiidre
dr- Benő István, lírán,ly Zoltán, dr. Zakariás'
dános, Sümegi \ ilmos. Törők Korencz l'n n in ••zy Nándor, Kátliy Tamás, Fenyves.)- Soma
Filep Andor, (iái Sándor és Szitást Zoltán ,,rszéggyülési képviselők, sth.
A megnyitás az ismertetett programúi sze
rint történt meg. Azután a vendégei; megtekin
tésére indultak az öt osztályra oszlóit pazar ki
állításnak.
Ezek : állat-, teiméiiy-, gyiimides-, gép- és
néprajzi kiállítás. Egyik peinpásnlib a másiknál,
a leggazdagabb még.s ;.z állatkiállitás, melyben
ezii'.iél több példánya ti n a kiilünléle gazda
sági jószagoknak. Általában minden osztálya
legsikoMfi'bb. ngy, begy a zsiiriiuk nem kell
-okai gondoskodnia a dijak udaitéléséről. A bí
ráló bizoltság különben, a melynek báréi lián 1Vy
Kinő az elnöke, még vasárnap délután összeült,
hogy határozzon a dijak és kitüntetések odaíté
léséről. A jutalmak között mindenesetre leg
érdekesebbek lesznek azok a gazd 'sági és ház
tartási gépek, mik*t közel Ill.CdO korona érék
ben az arra érdemes kiállítóknak fognak aján
dékozni elismerésül és buzdításul.

KÜLÖNFÉLÉK.
— Őszi rendes közgyűlés. Csíkszereda r. t.
város képviselőtestülete a városi tanúcsház nagy
termében I’. év október 10-én 2 órakor tartja
rendes őszi közgyűlését, melynek tárgysorozata
következő: I. Csíkszereda várónak 1000 és
1900 évekről szerkesztett ^vámpénztári száma
dásai. 2. Csíkszereda városnak 1000 évről öszszeállitott közpénzt ári számadásai. 3. Bíró Ka
roly es özv. Bíró Ciáboineval kötött mlás-ve vési
szerződés jóváhagyái.i és ezzi l kapuéi látásán a
várod tanács jelentése 4. Árverezési jegyző
kön^ vek jóváhagyása, ö A városi rendőrség
kérése fizetés emelés tárgyában. (». A városi
végrehajtó fizetésének lOttn koronára való Iel
eme léte iránti tanács javaslat, ö. Csikvármegyc
törvényhatósági bizottságának I. év május 24-én
203 jkvi pont alatti határozata kovács dános
rendőrkapitány fizetésének torvényszerinti kicjés/.itése iránt. 8. ('sikszereda város 100S évi
költségvetési előirányzata. 0. A helybeli posta
hivatal részére építendő postapalota tárgyában
kötendő bérszerződés. 10. A városi legtöbb adót
fizetők névjegyzékének 100# évre történél kiiga
zítása iránti küldöttség megválasztása. 11. A
városi helypénzdij szabályrendelet módosítása.
12 A városi Imsvágási szabályrendelet módosítása
tárgyában beadott városi m. kir. állatorvosi ja
vaslat. 13. Manoschek Ferenc pozsonyi gyáros
ajánlata a városi közvilágítás ellátás tárgyában.
14. Apolló kőolaj finomító gyár részvény társa
ság ajánlata a városi utcák öntözésére használt
készítményeinek próbaképen való i<lvelele iránt.
15. Nagler Izidor kérése a város köt dókébe való
felvétele iránt. 10. Csikvármegyc iörvény ható
sági bizottságának í. év ang. 30-.in 331 jkvi
szám alatt hozott határozat utolsó bekezdéseben
foglalt rendelkezésre a városi törvény s -n kine
vezett tisztviselők nyugdíj jogosultságának meg
állapítása. 17. M. kir belügyminiszternek 19(h.
szeptember 7-én KÓ477 607 szám alatti leiratá
nak tudomá<nl vétele. 18. Az 19Ö7 évi városi
tenyészdijés apaállat tartásdij kivetési lajstroma,
lb. Az 1908 évi v á r o s i közmunka kivetési lajst
rom S ezzel kapcsolatban a kényszer megváltás'
mérvének meghatározása. 2(1 Különféle keresek
és sürgős ügyek. 21. Inditányok.
— A kaszonjakabfalvi vasút Örvendetesen
konstatáljuk, hogy (Vikmegye közlekedési utjai
egyre szaporodnak Csak lapunk limit szamába
jeleztük, hogy október bo folyamán átadjak a
forgalomnak a inndéfalva—gyergyoszentmiklosi
vasúti vonalat, most pedig egy újabb vasútépí
tési tervről veszünk liirt. A brassói liáromszcki
helyi érdekű vasút részv. társaság ugyanis kezdi
vásárhely -bereeki vonala valamelyik legalkalmosabb pontjából kiágazi lag uj vonalat tervez.
l>esi len, Kiskászonon és Szárazpatak községeken
keresztül Kászonjakahfalváig. K vasútépítésre
vonatkozólag a kereskedelmi miniszter a napok
ban adta meg ez előmunkálati engedői)t.
— Diszgyülé8. A esiksimlyói rom. katli.
főgi mázium önképző koré október 6-án (xasáinap) délelőtt »/„10 órakor a ..4 izenliárom aradi
vértanú** emlékére diszgyülést rendez, amelyre
a mélyen tisztelt közönséget ez utón tisztelettel
meghívja.
— Teljes illés a székely kamarákban. A marosvásárholyi székely ipar és kereskedelmi Ká
limra szeptember 2 f-én teljes ülést tartott, a
melyen jelen voltak a esikmegyei képviselőé'
is. Az ülésen a legfontosabb tárgv v*»lt a s/.-kei)
körvasúink ügye, amit mielőbb dűlőre visznek.
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Megállapították azután a kamara jövő évi költ
ségvetését.
— Értesítés. A Csíkszeredái iparoetanoc is
kolában az 1007—1908. tanévi beriratások folyó
évi* október hó 1. és 2. napjain délután 4—6
óráig eszközöltetnek. Miről az érdekelt munka
adó iparos és kereskedő urak azzal értesittetnek
hogy ha a jelzett időben tanoucnik he nem irat
koznak, kimaradásuk mulasztásnak fog tekin
tetni és az ipartörvény alapján meghir’iágoltat
nak. A tanítás már október 3-án kezdetét ve*
sz í . Az igazgatóság

állomásra nézve, 1907 október 10-én délután 8
órakor Marosvásárhelyt a m. kir. 9 hovád hu
szárezred kezelőbizottságónál. Kolozsvár, Nagyenyed és Dés állomásokra nézve. 1907. október
14-én délelőtt 9 órakor Kolozsvárt u m. kir.
kilozsvári VI. honvéd kerület hadbiztonsági osz
tályában Brassó. Fogaras, Kózdi vásárhely és
Csíkszereda állomásokra nézve, 1907 október hó
18-án délelőtt 9 lírakor Brassóban a m. kir.
24. honvéd gyalogezred kezelőbizottságánál. Szál
lítási fel télelek : A folyó évi szeptember 15-éu
kelt Szállítási feltételek füzete szerint, melynek
A szépviz i róni. kath. kántor fogadtatása. eredeti p 'hiányai•fenti hadbiztonságnál és az il
A köznapi élet egyhangúságából emelte ki folyó I lető VI honvéd keriiletbeli ezredek kezelőbizoithó 19-ikc Szépviz hitközség békés lakóit, mely ságáunl. a nyomtatvány füzetek pedig a kerület
napon fo :adta a kedvelt és odaadó szeretettel f. ! területén levő kereskedelmi és iparkamarák és
év augusztus hó 10-én első helyre egyhangúlag gazdasági egyesületeknél betekiulhetők és a
megválasztott fiatal és mindenekben szakképzett, honvéd állomás és csapat parancsnokságoknál
kitűnő hanggal Istentől megáldott gyorgyóremetei kívánatra ingyen megkaphatok. Bánatpénz a
s. kántort, Sándor Zsiginondot s akit a püspöki keresőii összeg 5 ,,-a, mely külön lepecsételt
kegy Szépviz hitközség gazdag kántori állásába bontókban megfelelően részletezve az ajánlattal
helyezett s kit a hitközség lakói ..kis katona” beküldeni. A m. kir. kolozsvári VI. honvéd ke
jelzővel ismert meg. m i! a próbára katona ru rület hadbiztossága.
hában jelentkezett. E hó 18-án tnent Uvergyóremetére a/, uj.es fiatal kántorért Antal Gyula
a község agilis lobir1ja és Miklós József háromtízes derék pénzlámoka két fogaton, kik 19-én
d. a fél 5 órakor érkeztek m ’g az uj kántorral.
De.ik Elek egyházmegyei fögonduok fejtett ki
tevékenységet a fogadtatási előkészületre nézve,
hogy azt lehető legfényesebbé Vegye, mert az
egyházmegyei életben nem mindennapi jelen ;ég.
Feltételek e lap kiadóhivatalában megpap vagy kantor fogadás, mikor is a hívek a
jövőt szeretettel szokták korül övezni Az érke tndhalók.
zés napján d u. 4 órakor a Deák Klek mintegy
4 kocsi kiséret ében az érkező elébe sietett, kivel
találkozott is a rák ősi piacon. Itt az uj kántor ,
H I R D E T É S E K
elébe síelők, valamint az érkezettek kölcsönös i
és a meleg szert t t hangján va'ó üdvö lés
mérsékelt díjazás mellett felvétetnek
illán Szépviz felé vették útjukat. Az uj kántort,
a kiadóhivatalban.
a ..kési katm át- ki ekkor már civilbe volt, kü
lön kocsin, mely z dd gályákká! vala körítve,
jobbján hozta kénosi Géza remetei jegyző. Szép
viz község végében „kereszlkapu" helyen töt
Sz. II IS 9'>7.
varia a ..kis katonát” a község apraja és nagyja,
ntj.
hol Deák Klek derék gondnok az ő megszokott
ügyességével fogadta a .‘ Zánni nem akaró éljen
zés és világ csokor zápora mellett, mely után
Faeladási hirdetmény.
az uj és díszes kántori lukhoz hajtatott fel a
Csikvármegye
magán jainak igazgatósága
menet, hol főtisztelciidő Kovács Mihály plébános
fogadta az ö megszokott kedvességével s len- ezennel közhírré teszi, hogy a vármegyei
költ szónoki tehetségével Este az uj kántor magán-avak tulajdonai képező Felsötölgyes
tiszteletére fényes bankett volt. melyen mint •gy 1. halárrészben fekvő D. üzemosztály 111-ik
(iö személy vett részt, melyet Deák Elek egy
házmegyei gondnok az ö vendégszerető há vágássorozatának :
a) 1. és 2 . osztályaiban a szilváspataki
zánál adott, hol nem hiányzott a szebbnél szebb
pohárköszöntök, melyet főtiszteleniő Kovács I erdörészben mintegy 180 k. Imid kiterjedésű
Mihály plébános ur vezetett be ékes, de kere területen,
setlen szavak kíséretében.
b) 1. 1. és 2. osztályaiban a Márpataki
Pórijai. Székely udvarhelyt, D o m o k o s erdörészben mintegy 680 k. hold kiterjedésű
Andor alispán és S e b u s i János aljegyző kö
zeit, ez utóbbi sértő nyilatkozata folytán kard- területei),
c) 4. és 5. osztagaiban a Deákpataki
párbaj volt: sérülés nőm történt.
Nagy tűz Csikszentmiháiyon. Az elmúlt erdörészben mintegy 280 k. hold kiterjedésű
iiét derekán veszedelmes tűz pusztított Osikszent- területen,
mihály községben. Növelten veszedelmet, hogy
d) 5 osztagában a Balázs és Deák
a vörös kakas éjszaka i úsztatta fel álmából a patakok közvetlenül a Putnavölgyére hajló
gyanútlanul nyugvó lakosságot. A tűz, mely
minden valószínűség szerint gonosz kezek mun erdörészben mintegy 134 k hold kiterjedésű
kája, György Antal p trióján keletkezett és mi területen,
előtt megaka lályozhatlák volna tovább terjedé
ej (i. és 7. osztagaiban a Balázspataki
séi, a szerencsétlen embernek minden reményét 1 erdörészben mintegy 707 k. hold kiterjedésű
elpusztította. Házán és csűrén kívül leégett az területen a limit évben előfordult szélviharok
egész évi termése, s elpusztultak jószágai. A tűz
veszedelem okozta kár meghaladja u pár ezer által szórványosan és csoportosan ledöntött
koronát. Annak kiderítésére, hogy mi okozta a fenyőfák fatömege f. évi október hó 2 5 én
lüzveszcdelmet, a hatóság szigorú vizsgálatot d. e. 9 órakor Gyergyótölgyesen a megyei
rendelt el
magánjavak kezelösége irodájában m egtar
Erdöegés Csikmegyében. A közelmúlt na tandó szóbeli árveréssel egybekötött zárt Írás
pokban Csikmegyében több helyen okozott ré beli versenytárgyaláson el fog adatni.
mületet a vörös kakas. I y <siksZcnlléleken a
A törzseukinli felvétel utján becsült fami pókban eddig ismeretlen okoRbol kigyult a
Nyír nevű erdő. A tüzet azonban hamarosan tömeg és annak kikiáltási ára az egyes erdőelnyomták és igy a kár jelentéktelen.
részekben esoportonkint elkülönítve a kő
— Hirdetmény kivonat a M. kir. kolozsvári vetkező :
VI. honvédkerület had biztonsága hon vád csapa
a) 227 m'1. gömbölyű fa. becsérték mint
tai, kenyér és zab sükségletének 1908. január kikiáltási ár 1400 korona
1-től líKHjdeesember 31-ig terjedő időre nyilvá
b) 377 m:t. gömbölyű fa, becsérlék mint
nos verseny tárgyalás utján való biztosítása
iránt kibocsátott hirdetményből. Kiszolgáltatási kikiáltási ár 1900 korona.
állomások: Beszterce, Brassó, Csíkszereda, Dós,
c) 3048 m3. gömbölyüfa, becsérték mint
Déva, Erzsébetváros, Fogunt*, Kézdivásárhely, kikiáltási ár 25150 korona.
Kolozsvár, Marosvásárhely, Nugyenyed, Nagy
d) 800 ni3, gömbölyüfa, becsérték mint
szeben, Szamosigvár. A versenytárgyalások meg
tartásának ideje és helye: Nagyszeben, Déva kikiáltási ár 4760 korona.
e) 4843 ni3, gömbölyüfa, becsérték mint
i és Erzsébet város állomásokra nézve. 1097, ok
tóber hó 8-án délelőtt 9 órakor Nagyszeben kikiáltási ár 80.500 korona.
ben a m. kir 23. honvédgvalogesretl kezelő bi
Ezen csoportok mindegyikére nézve
zottságánál. Marosvásárhely és Beszterce állo külöu-külön és összefoglalva valam ennyire
másokra nézve, 1907. október 10-én délelőtt 9
órakor Marosvásárhelyt a m. kir. 22 honvéd nézve együttesen is tehető ajánlat.
A szóbeli ái veres megkezdése előtt a
gyalogezred kezelő bizottságánál. Szamosig vár

Ös-bükkerdő

5000 köbméternyi haszonfája 84 hold te
rületen szabid kézből azonnal ELADÓ.
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árverést vezető kezéhez a kikiáltási ár 10"/„-a Sz. 81— 907. k. e.
bánatpénz gyanánt leteendő : az Írásbeli zárt
ajánlatoknak szintén a megajánlott ár 10
Árverési hirdetmény.
százalékát kell bánatpénz gyanánt tartal
Csikszentlélek közbirtokossága közhírré
maznia. A megajánlott ár írásban és szá
teszi, hogy a tulajdonát képező és a Sulca
mokkal is világosan és jól olvashatóan írandó
ki és ajánlattevőnek ki kell jelentenie, hogy völgyére hajló Medvéstelek nevű erdejének
az általános árverési és részletes szerződési 8221 m 3-re beesült, valamint a Kopókert
feltételeket ismeri és magát azoknak aláveti. patakba lévő és 5087 m 3-re becsült lucfenyő
A szóbeli árverés megkezdése után zárt haszonfájának eladása végett folyó évi ok
ajánlatok többé nem adhatók be.
tóber hó 14-én d. 0 . 10 órakor a Csikszent
Utóajánlatok nem fogadtatnak el.
lélek község házánál zárt írásbeli ajánlattal
A fatömeg kikiáltási áron alul nem fog
egybekütölt nyilt szóbeli árverés fog tar
eladatni.
A magánjavak igazgató tanácsa beér tatni.
kezett zárt Írásbeli és szóbeli ajánlatok kö
Kikiáltási á r : 8 2 .3 4 0 korona
zölt az ár magasságára való tekintet nélkül
Bánatpénz a kikiáltási á r 10% -a.
szabadon választ és választása meg nem
Utóajánlatok nem fogadtatnak el.
támadható árverezők részéről.
Az árverési és szerződési feltételek a
Az általános árverési és részletes szer
ződési feltételek, felvételi adatok és összes községi bírónál tekinthetők ineg, az erdöegyéb vonatkozó iratok a megyei magán ielvétel a fakereskedök által részéröl csakis
javak gyergyótölgyesi kezelöség irodájában a Csíkszeredái in. kir. erdögondnokság en- I
a hivatalos órák alatt megtekinthetők.
gedélyezésével eszközölhető.

Csikvármegye magánjavainak igazgatósága.
Csíkszeredában, 1907. évi szept hó 20.
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a legmodernebb igényeknek megfelelöleg berendeztem.
Minélfogva a legpontosabban és
jutányos áron vagyok képes tisztelt
vevőimet kiszolgálni.
Kgyszersmint bátor vagyok a főt.
Papság szives figyelmébe ajánlani,
m iszerint papi ruhákat, reverendát,
Cfmádát stb. stb. a l e g j o b b c s iu n tV k é sz ile k el. miről az alábbi alá1 Írások elismeréssel tanúskodnak :
J a k a b L a jo s

L 'á r a o S i m o n
a!e*|>ere<«-p!ol.

K o vá cs M ih á ly
|> o •tinón.

,

,

u>m.

A nagyrabeesült közönség szives
jóindulatába magamat ajánlva, vagyok

Veress Dénes,

igazgató.

,

al** | eron-jileluínos.

Csikszentléleken, 1907. évi szeptember
bő 27-én.

Dr. Csiky József.
1— 2
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Van szerencsém tiszteletteljes tu| dom ására hozni a nagyon tisztelt köi zünségnek. miszerint

FERENCZY ISTVÁN,

k. bíró.

úri nzahó

C s i k s z é p v i z en .

fii V e r s e n y k é p s s ár
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Hántoló- és hegyezd gép.
R É P Á T I ó y Ó ó y S A V A N Y U V IZ
Törvényesen védett uj fekvő szerke

naponta friss töltésben kapható

zettel, nmnkaközben s z a b á I y o z h a tó

N i s z e l L ö r i n c z és T e s t v é r e

surlaköpenynyel és surla-verőkkel.

Kereskedésében Csíkszeredán.
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NAK FELTŰNŐ R TELJESÍTŐKÉPESSÉGE. SZERKEZETI TÖKÉLETES-

DÁRIUS 'SÉCE, OLCSÓSÁGA. KÖNNYŰ KEZELHETŐSÉGE.

Állítható egyetlen

kézikerék által Szállítható azonnal, kívánatra négyheti próbára is

Kérjen árakat: Schvarcz József és Társa

■■

műszaki iroda és raktár. Gépszij-gyár. BUDAPEST, V-ik kerUlet. Váci-körut 26. szám.

JAKAB JÓZSEF,
polgári és egyenruha készítő
Csíkszereda, Főtér.
Van szerencsém tisztelettel tudom á
sára hozni a n. é. közönségnek, hogy
férfiszabó üzletem ben m inden idényre
a legszebb és legjobb hazai gyártmányú

\ an szerencsém a mélyen tisztelt helybeli
és vidéki közönség becses ügyeimét felhívni a
a Csíkszeredában, Adám József férfiszabó ur há
zába nvitott

UJ ÓRRJRVITÓ
ÜZLETEMRE,
melyben saját magam fogok a leglelkiisme
retesebben végezni mindennemű Órajavi-

tásokat a legmérsékeltebb arak mellett.
Hosszas, e téren szerzett gyakorlatom
és szakképzettségem elég garanciát fog
nyújtani, hogy a teljes bizalmat kiérde
meljem.
Mindennemű javításokat jótállás
mellett végzek s igy a m. t. közönség meg lesz k i m é 1 v e azon kelle
metlenségtől. hogy drága pénzen rossz m unkát kapjon.
Midőn teljes bizalommal fordulok a in. t. közönséghez, hathatós fiimogatásért, egyben ígérem, hogy törekedni fogok a belém helyezett bizal
m at m inden időre kiérdemelni.
Kiváló tisztelettel
S Z Á L K Á T D E Z S Ő , órás
Jl

gyapjú és kamgarn szövetekből
nagy raktárt rendeztem be, melyekbö
a legcsinosabb kivitelben öltönyöket ol
csó árak mellett készítek. Nemkülönben
nagy raktárt tartok még mindenféle
egyenruházati szövetekből is elvállalom
katonai, vasuti és egyéb egyenruhák
nak a legrövidebb idő alatt való elké
szítését is.
Ajánlom továbbá a nálam raktáron
levő és nagy kelendőségnek örvendő
karikabnjós patent

Singer-féle varrógépeket,
melyeket gyári áron hozok forgalomba,
bá-orn évi jótállás mellett, havi rész
letfizetésre. — Úgyszintén nálam ol
csón beszerezhetők a géphez szükséges
mindenféle kellékek, u. in. szíjak, olajozók. csavarbuzók, hajók stb.
Becses pártfogást kérve, vagyok

.Nyomatott Lélz János könyvnyom dájában Csíkszeredában. 1907

kiváló lisztclettel

J AKAB JÓZSEF.

