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A hivatalok adnak némi városi szint
neki. A kereskedelem és ipar terén csak ak
A csikvármegyei függetlenségi és 48-as kora forgalma van, amennyi az itteni fo
párt f. évi december hó 15-én (vasárnap) d. gyasztó közönséget kielégíti.
Szóval rajiunk kívül alig indmtirrólunk.
u. 3 órakor a Vigadó nagytermében
A csíki vasút lelt volna hivatva, hogy
kiemeljen a magányból s beleékeljen m a
gába a világíorgalomb#. Mert nem kicsinylart, melyre a párt tagjait tisztelettel meghívjuk. lendö ez a vasút
Ha kiépül az egész székely körvasút,
az egész Magyarországnak a balkáni álla
TÁRGY
mokkal való forgalma ezen a vonalon bo
1. Titkári jelentés,
nyolodik le.
2. Az ügyrend tárgyalása.
Tekintve, hogy egyenesen államhatalmi
3 Indítványok
és nemzetgazdasági tényező, hogy egyes
Csíkszereda. 1907. december 7.
vidékeknek hatalmas gócpontjai legyenek,
kötelessége let! volna az államhatalomnak
Pál Gábor.
Dr. Balló István.
még nagy áldozatok árán is városunkat, mint
elnök.
titkár.
a vármegye székhelyét, e forgalmi útba, mint
egyik központot csatolni be.
Szterényi József ígérete.
Ezzel biztosítva lett volna, hogy a város
A maga idején úgy a helyi lapokban, idővel az ipar és kereskedelem terén hatal
m int illetékes helyen többen szólaltak fel az mas lendületet vesz s vidékére mint gaz
intéző köröknek amaz egyáltalán semmivel dag és erős központ, úgy gazdasági, mint
sem menthető, annál kevésbbij indokolható műveltségi szempontból éreztette volna az
terve ellen, hogy a gyergyói vasút kitérő ' • os hatást-------------------* *
állomása Madéfalván-legyen
— ----------- f
Es épen akkor, amidőn nagy hangon
ügy tudjuk, hogy a vármegye ország
hirdetik a székely mentést, egy ilyen gyö
gyűlési képviselői is ez ügyben egyenesen nyörű perspektívát zár el örökre maga az
a miniszternél léptek közbe s felhívták a államhatalom a csíki székelység elöl
miniszter ur figyelmét e tekintetben CsikHiaba. hozzá szoktattak m inket a kor
vármegye székhelyének, Csíkszeredának a
Hiányok, hogy mindent bürokratikus módon
mellőzésére, amelyet .Madéfalva és Csíkszereda
kezelnek.
között lévő 5 kilométer távolsági kiilömbség
Pedig a hivatalos szobában nem lehet
meg nem okolhat.
nagy és életképes alkotásokat teremteni.
Sajnos, akkor a korm ányhatalmat úgy
Ehhez mély. éles látás es nagy gyakor
kezelték, hogy a kormány csak igéit, de
lati ismeret szükséges.
semmit sem tett Mindez még a Tisza-kor
l'gy látjuk, hogy ma csakugyan a bü
mány idejében volt.
rokratizm us helyét az élei foglalta el.
Azóta m ár a gyergyói vasúton meg
Ami a maga idejében a bürokratikus
nyílt a foigalom, kitérő és főállomása Madékezelés miatt nem volt lehetséges, ma. mi
falvn lelt.
Szélfoszlolt tehát a vármegye közönsé dőn befejezett tény előtt állunk, lehetséges
gének a reménye. Maga Csíkszereda végleg lóg lenni.
Minő óriási kiilömbség, ha egy igazi
lemondott vágyáról, mikor a megváltozha
tehetség vagy csak egy hivatalnok kezeli az
tatlan valósággal állott szemben.
Pedig mekkora haladást és fejlődési állam gazdasági politikáját.
Arról van szó. hogy Szterényi József
remélt, ha e vonalnak kitérő és főállomása
Csíkszeredán lett volna Már maga a hiva ezidei kereskedelemügyi államtitkár éles tá
talnoki kar 30 család többletet jelenten lasa a gyergyói vonal megnyitása alkalmá
volna Csíkszeredának és körülbelül (10 — 70 val. mikor személyesen közöttünk volt. az
ezer koronát i városi piacnak. De mit je  első pillanatban felismerte azt az eléggé meg
lentett volna Csíkszereda iparára és keres nem róható hibát, a inelyszeriní a kitérő és
kedelmére az a forgalom, amely a főállomás főállomást Csíkszereda helyett tőle 5 kilo
révén szükség szerint ide poutosult volna méter távolságra lévő Madéfalvára helyez
össze. Maga az élet mestere, a história m u ték át.
Határozott ígéretet lett. hogy bár be
tálja, hogy az ipar és kereskedelem csak
ott indul fejlődésnek s olt virágzik fel. ahol fejezett dolog előtt áll. mégis a kérdést ta
a forgalomnak vagy természetes, vagy pedig nulmányozva. semmi költséget nem tekintve,
mesterséges, az államhatalom által odairá- módját ejti. hogy vagy maga a kitérő Csík
szeredába áthelyeztessék, vagy pedig a fő
nyitott gócpontja van.
Csíkszereda — sajnos - nem volt ter vonal Scpsiszentgyürgy (jyergyőszentiniklós
mészetes gócpont. Ezért nem m utat igazi lesz és a gyiinesi vonal egy ága lesz
ennek a fővonalnak Csíkszeredái kiinduló
városi képet még ma sem.
Mesterséges gócpont lelt. amidőn a vár ponttal. Saját szavai sz e rin t: nem filléres
segélyekkel, hanem intézményekkel kell meg
megye székhelyéül szenteltetett ki.

M EG HÍV Ó.

\ 1 1 -1 /

K Ö Z G Y Ű L É S T

Let* János könyvnyomdája Csíkszeredában, hová a kéziratok
hirdetések és előfizetések küldendők.

Hirdetések mérsékelt díjazással, megállapodás szerint.

oldani a székely kérdést. Ilyennek tekinti
ezt a kérdést is.
Ezzel helyre lesz hozva a hiba, amit
az eddigi intézők városunk meg nőm becsül
hető kárára megteltek.
Bízunk Szterényi József kereskedelem
ügyi államtitkár szives ígéretében, nagy tu
dásában és éles látásában.
Üdvözli Csíkszereda, midőn ezt a kér
dést jóakaratukig és igazi bölcs belátással
fogta lel.
Hálás lesz városunk, ha óhaja teljese
désbe megy.
A dissiidensek nem obstruálnak. A disszidensek belátták, hogy a vita hosszúra nyújtá
sával tikarallniml is kellemes támogatásban ré
szesítik a durvátokat és nemzetiségieket, e
mellett pedig a legirtrtzatosahh gazdasági vál
ságba sodorják az országot. Ennek a meggyózödésnek a hatása alatt elhatározták, hogy a
vita során többen nem szólalnak fel, csak Len
gyel Zoltán tartja még meg beszédét. Ez a ha
zafias luitáruzat politikai körökben élénk tetszés
sel találkozott.

A vármegyei általános tisztujitás.
Irta : Márton Gábor.
Nem vagyok földesur, tőkepénzzel sem ren
delkezem. Állásom: ügyvédjelölt. Ez különben
nézetem szerint nem is annyim állás, mint in
kább helyzet.
Ezek általában közéleti ismertető jeleim.
Egyik sem valami nevezetes tulajdonság s
lm mégis egy pillanatra a küszöbön álló álta
lános megyei tisztujitás télé irányítom figyel
memet és elmondok egyet-mást a választást elő
készítő mozzanatokról.
ezt egészen más in
dokból teszem. Előtanulmányaimból s életta
pasztalataimból leszűrt erős meggyőződésem,
hogy a születés, a származás mindig az egyé
nen kívül fekvő véletlen körülmény s mint ilyen
kvulifikáeiónális jellegűnek nem tekinthető.
Ha mégis megemlítem, hogy székely ka
tona családnak vagyok magam is ivadéka, ezt
nem mint előnyt kívánom kiemelni, hanem csak
azért, hogy azon kevesek, kik még mindig a
születés szerint szeretnék osztályozni az embe
reket, lássák, hogy ez alapon is van némi jog
címem a közélet bírálatához.
Vármegyénknek pár nap múlva ujesztendeje lesz. Az önkormányzat legfrappánsabbul a
tisztujitásban nyilvánul meg. A vármegye kö
zönsége egyszerűen mellőzheti régi tisztviselőit
s újakat állíthat helyükbe. Ezért senkinek sem
tartozik felelősséggé: eljárását indokolni nem
köteles.
Azonban a mily szép, nemes és alkotmányjogi szempontból nagyjelentőségű ezen jog, ép
oly fontos és felelősségteljes annak gyakorlása.
Elhamarkodni, személyes érdekeket belevegyiteni nemcsak végzetes lehet, hanem határozot
tan bűn is. Azoknak, kiknek az életkörülmé
nyei alkalmat és módot nyújtottak ezen magasz
tos jog gyakorlatához, meg kell fontolniuk, hogy
nemcsak magukén és maguknak választanak,
hanem százezrek sorsa, jóléte függ okosságuk
tól és lelkiismeretüktől. Tudniuk kell, hogy a
közigazgatás jósága, a népjólét első főforrása,
.ló közigazgatás piaiig képzett, tapasztalatokban
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Vagy nincs crmk ? Az nem lehet,
Hiszem, hogy a választásnál a törvénygazdag, lelkiismeretes és jcllemszilárd tisztikar
Ártunk egymásnak eleget.. . .
nélkül nincs. Ezen tulajdonságok harmonikus hatóság a maga bölcs mérsékletével és igazság
vegyülote képezi a legerősebb garanciát. A két érzetével mindnyájunk közmegelégedésére fogja
És
e sorok kétszeresen időszerűek talán
utóbbinak a két előbbi hátrányára való tulten- megoldani a rá v rak ózó nagy feladatot.
ina, mikor Csikvármegye és különösen Gyer
gésc még nem rejt veszélyt magában ; azonban
gyó
örömünnepet
ül, midőn végleg be lesz csa
a két utóbbinak hiánya örökre végzetessé váltolva a világverseny forgatagába. Világverseny 1
hatik. A múlton okulva kell a jövőt felépíteni
No felejtsük el soha, hogy e szó nem jelent
és megalapozni.
egyebet, mint munkát, fokozott, a szellemi és
Hogy egy kozhelylyel éljek, minden jónak
testi erőket próbára tevő egyéni, de mindég a
talpkove a tiszta erkölcs.
köznek szolgáló, egyetéitő munkát.
Vallás, erkólcs, iskola, közegészség, közAz államtitkár és a vendégek Csíkszeredába érkexése.
biztonság. közgazdaság, ipar, kereskedelem fej
Mélyen tisztelt Uraim 1
F. hó 5-én reggel 8 órakor robogott be a
lesztése a közigazgatás első rendii feladata. —
A világtörténelem uj korának nevezett
nemzeti
címer
és
nemzeti
zászlókkal
felékesitett
Ehhez pedig nem esak elmélet, hanem* vagy
I epochája a hátunk mögött van.
gyakorlati ismeret, megbízhatóság, önzetlenség külön vonat Csíkszereda város vasúti állomá
Előttünk — méhében a magyar nemzet
és karakter szükséges. A nép ielkületének, ér sára, hol a városi szép számmal összegyűlt kö- sorsát is rejtegetve - a l e g ú j a b b korszak.
zelmeinek. gondolatvilágának és természeti haj , zönség lelkes éljenzéssel fogadta kocsijából ki A régi bálványok ledőlnek, az újaknak hirdetett
landóságainak megizmosodása az a nagy prob lépő államtitkárt, kit tartalmas, szép beszéddel eszmék elhomályosultak, a létérti harc eszközei
léma, melynek helyes és észszerű megoldását a vármegye közönsége nevében Fejér Sándor megváltoznak s már-már kibontakozik előttünk a
kávéházban, billiárd mellett, zsurokon, szalo alispánunk üdvözölt. Az alispán üdvözlésére nemzeti demokratikus állam ragyogó hajnalcsil
nokban, de még könyvekben is vajmi nehezen >/.terényi József államtitkár hosszabb beszédben laga, melynek feltűnése után az egyéni és közér
válaszolt, kifejtvén a kormánynak a Székely
fogja megtalálni a közigazgatási tisztviselő
téket már nem a születés, rang és vagyon vásári
Ide a néppel való közvetlen és pedig lehe föld iránti jóindulatát és azt a fontos nemzeti mérőjével, de a teljesített nemzeti munka menytőleg közhasznú intézményekben és intézmények I érdeket, a melyet ez a vasút vonal szolgálni hi nyisógnek és minőségének hajszálig pontos
vatott s ép azért a külömbséget, a melyet a mai
által való érintkezés kell.
mechanikai műszerével mérik. Minden változás,
Vármegyénkben e tekintetben bőven áll megnyitás a többi vasúti megnyitásoknál jelen mely a munkaiért szélesbiti, megnyitja az utat
tősebbé tesz.
rendelkezésre anyagi erő.
A közönség lelkes éljenzéssel honorálta az a folytonos haladás felé Vagy mint egy nany
Megtörténhetik könnyen, hogy a munka |1 államtitkár remek válaszát, a mely után dr. nemzetgazdász, List mondd, az erő, mellyel a
lelkiismeretes végzéss alatt a gallér gyűrött lesz, |> Cjfalusi Jenő polgármester üdvözölte pár me népek gazdaságot teremtnek, fontosabb és érté
a nadrág kissé kitérdesedik, de nem szabad fe leg szóval az államtitkárt. A közönség felszállva kesebb mint maga a gazdaság.
ledni, hogy a közigazgatás nem reklám-figurái az államtitkárt vivő vasútra lassít méltóság
A munka az imádság után a legszentebb
magazinja.
gal elindultunk Madéfalva felé. Madéfnlvánál, | isteni tisztelet és a magyar állam teljes fiiggetNem abban látom én a közigazgatás jósá hol a tulajdnnképem uj vonal kezdődik Kancz | lenségót is nem szóáradatok, de a minden meg
gát, hogy az akták mekhaniknilag el legyenek l'őesperes megáldotta a vonatot s ettől fogva váltó nemzeti munka hiv teljesítése fejében adja
intézve. Ehhez magasabb iskolai végzettség majdnem minden állomásán üdvözölték az ál meg a magyarok Istene.
szinte fölösleges. A fő az s ebben rejlik a köz- lamtitkárt. ki minden egyes fogadásnál a viszo
E nemzeti munkának két czclt kell szol
igazgatási szolgálat nehézsége, hogy milyen jól nyok ismeretét tanúsító beszédekben köszönte gálnia: a magyar állom függetlenségét és di
és mennyi alapossággal végezte valaki a rá bí meg a székely nép lelkes tüntetését. A Marosfői csőségét, a dinasztia nagyságát és hatalmát.
zott munkát.
állomáson Gyergyó küldöttségének élén Zakariás E kettős czélt pedig biztosítja az összhang
Ha a nép erkölcsileg, gazdaságilag fejlő Lukács főszolgabíró intézett beszédet Szterényi nemzet és dinasztia között, mely összhang vi
dik : ez első sorban a tisztviselők lelkiismeretes Józsefhez, a melynek végével az államtitkár a szont csak a nemzeti munka és a nemzeti jo
ségét és odaadását igazolja Viszont az erkölcsi a nap jelentőségét hangoztatva a gyergyói ér gok alapján jöhet létre. Nagyságot, dicsőséget
és anyagi romlás ódiuma is rájuk háramlik s dekekre, visszaszáll kocsijába s a vonat büszke monarchikus nemzetnek a dinasztia hatalma
nem mindig alaptalanul. Hiába mondják nekem, ' dübörgéssel folytatta útját.
adhat, fényt és tündöklést minden koronára
hogy ez a nép erkölcstelen, vallástalan, dolog
csak a nemzet jogoinak érvényesülése és viruÉrkezés Gyergyószentmiklósra.
kerülő. megbízhatatlan. Az csak természetes,
lása hozhat E/ek történelem bölcseleti alapigaz
7*12 órakor érkezett a vonat Gyergyószent ságok,. melyek a magyar nemzetnek a mióta
hogy ember hiba nélkül nincs. De ezt.nem mu
musokkal, nem basáskodással lehet és kell or miklósra.
csak Árpádot fejedelmi székére ültette évezredes
Gyergyószentmiklós közönsége pazar fényt hagyományai.
vosolni. hanem jóakarata felvilágosítással s ahol
fejtett ki az állomás feldíszítésében az óriási
szüksége mutatkozik, igazságos szigorral is
Es ezen évezredes hagyományoktól eltelve,
számban
összegyűlt közönség élén Márlon La magyar szívvel és nem bizantinus hízelgéssel,
Hisz, a székely liires volt egyenességéről,
jos
főbíró
fogadta
a
vonatról
leszóló
államtit
kérjük,
mint magyar szokás szerint minden
őszinteségéről, megbízhatóságáról. Ki rontotta
el *? Miért lett kapzsi, megbízhatatlan a székely ? kárt. Innen kezdve valóságos diadalmenet volt ünnepélyes alkalommal a magyarok Istenét,
az
államtitkár
hevouulása.
A
város
minden
háza
hogy alkotmányos királyunkat, a legeLő ma
A feleletet kinek-kinek jóizlósére bízom, í
csak annyit említek, hogy ha a jövő közigaz fellobogózva hirdette azt az ünnepet, a mely gyar embert az idők végletéig éltess.
nek
örömében
különösen
Gyergyószentmiklós
gatása e tekintetben eredményeket fog elérni, i
Lelkes éljenzés hangzott el minden ajak
a mint hiszem, hogy fog, mert tud és akar is, ' közönsége osztozik.
ról s szinte ön kénytelenül kezdett bele a társa
akkor az elmúlt rendszer évtizedes mulasztásaiság az „Isten áld meg a magyart* dallamába.
A diszebéd.
nakjés bűnének varázsa alól szabadítja föl a :
Eél egy órakor a Laurontzi-szálló nagy Állott mindenki és örömkönny csillogott min
népet.
termében 280 terítékű ebédet adott a meghívott den szemben, hogy a mai napot Isten elhozta
A közigazgatása most elmondott s nagyobb 1 vendégek tiszteletére Gyergyószentmiklós kö számunkra.
Majd Fejér Sándor alispán állott fel szó
részben lokális természetű feladatoktól eltekintve, zönsége. Az államtitkárral jött vendégeken kí
egy még fontosabb s éppen ezé t országos ér vül képviselve láttuk Gyergyó majdnem min lásra s a tőle megszokott nemes egyszerűség
dekű feladat megoldásának is a letéteményese. den községét, úgy, hogy a nagy terem zsúfo gel és őszinteséggel tolmácsolta a vármegye ér
zelmeit a jelen lévő államtitkár iránt.
A nemzeti érzés akként él és fejlődik, a lásig megtelt.
mint azt a közigazgatás ápolja
Az államtiitkár kiséretéeen voltak Ludvig
Igazi szónoki talentummal előadott beszéd
Kétséget sem szenved, hogy lm valamikor, Gyula elnök - igazgató, Kotányi Zsigmond, I ben Görög Joachim a kormányra köszöntötte
úgy ma, az igazi sován magyar nemzeti érzésre Stetina József miniszteri tanácsosok, Leszner 1 poharát, a melynek végével Szterényi államtit
szükség van és még inkább lesz szükség rá a miniszteri titkár, Strazinger p igazgató, Tauszik kár emelkedett szólásra s hatalmas keretekben
jövőbenB. Hugó min. tanácsos. G. Kiss Ernő erdőmes- mozgó beszéde végén Gyergyó népére ürítette
A tisztviselői kar összeállításától, helyes ter, Sümegi Vilmos, dr. Zakariás, Benő István, poharát.
megválasztásától függ. hogy ezen nagy nem Nagy Gyöigy, Török Ferencz, Hinloder Ernő,
Beszéltek még Csiki Dénes, Ludvig Gyula
Györnál Damokos képviselők, vármegyénk ré el nők -igazgató, Tiltsoher Ede, Bene István, Sü
zeti követelmény valóra váljon vagy bukjon.
széről
Kállay
Uhui
főispán
Fejér
Sándor
alis
megi
\ ilmos, dr. Nagy György, Brázny Zoltán,
Ezek azon nagy ilány el vek, melyeket a
törvény hatóságnak a választásnál szemelött tar i pán, Szász Lajos főjegyző. Becskor Béla t. Puskás Adolf, Fenyvesi Soma, dr. Balló István.
tania kötelessége. Nem az a lényeg, hogy ennek I ügyész. Pap Damokos műszaki tanácsos, lljfal'i ,r> órakor Szterényi államtitkár és kísé
vagy annak egy véletlen elszólás következtében 1 lussy Jenő polgármester, Keller Arnold fel rete visszautaztak Csíkszeredám, hol Kállay Uhui
ügyelő,
Fodor
József
főmérnök
s
inog
számosán.
lekötöttem már magamat, hanem hogy vájjon a
főispán ur vacsorát adott tisztelőtökre.
Az ebéd alatt jelentős toasztok hangzottak
választandó személy egyénisége nyujt-e elég 1
A fáklyásmenet.
biztosítékot arra nézve, hogy a hozzá, illetőleg i el, amelyek közül kiemeljük Kállay l.’bul főis
\ acsora előtt az utcáról fényes világítás
az álláshoz fűződő nagy közérdekű feladatok pánunk király köszöntőjét. Ez a beszéd úgy
megvalósítását előbbre viheti. S ezzel kapcso- tartalmánál, mint szépségénél fogva megérdemli, sugarai hatoltak be a főispáni lakás ablakain,
majd hatalmas éljenzés hangjai csalták a ven
latban egy másik nem kevésbé fontos kőiülmény hogy szószerint közöljük.
„Ezer éve áll n székelység őrt a magyar degeket az ablakhoz. A nem várt meglepetés
szintén nem hagyható figyelmen kívül.
csak
Szterényinek szólhatott, akit is a meg-meghatárszélen,
ezer
éve
teljesiti
híven
kötelességét.
Erős, megbízható, ambiciózus tisztviselői
kar csak úgy nevelhető, b t a belé helyezett A történelmi emlékek és ősi hagyományok lé ujulo éljenzésre kilépvén az erkélyre, dr. Sán.bizalom nem ideig óráig tartó, nein egy válasz giója kisér iit minket mindenütt a Székelyföl (jor Gábor ügyvédjelölt üdvözölt, kifejtvén ér
tási ciklusra szorítkozik, hanem ha és a meny diül. Es itt — Csikvármegyében — a Hargita demeit s egyben kifejezést adván Csíkszereda
nyiben a múltban bevált, a jövőre szintén bi hófedte bércein Báthory Endre és a nagy Bá varos azon sérelmének, mely a ma megnyitott
thoryak emléke a mádétólvi bősök szelleme lem. vasút vonal kitérő állomásának Mndéfalvára való
zalmat helyezünk belé.
helyezésével érte.
Itt-ott olyan hangokat is hall az ember, kórül, a Maros csobogó árja a bujdosó kurucok
hogy le bet őség szerint intelligens elemmel kell siralmairól mesél és a Nyergest,*tő ormán mintha ... R '^éde után Szterényi államtitkár meg
betölteni az állásokat s hogy talán a vezetőség hallanék uz elárult honvédek utolsó riadóját. köszönve a l<Ikes ovációt elismerte a város kí
bocsátotta volna szárnyra ezt az óhajtást. A ve De épen ezen történelmi látványok hálása alatt vánságának jogos voltát s Ígéretet tett, hogy az
zetőséget ezen csúnya meggyanusitás vádja nem a nagy magyar költő szavai jutnak eszembe: ügyet tanulmányozás tárgyává teszi és rajta lesz,
hogy a véros sérelme korrigáltnssék.
érheti, nincs szüksége a védekezésre, sem a vé
Itt még a fold mély sírjaiból
A főispán ur által adott vacsora alatt is
delemre, mert a józan közvélemény nem ül fel
Az elhunyt hősok lelke szól:
meg sokáig folyta vita Csíkszereda város emliaz ilyen éretlen trocsesolásnak. Ostoba hangok
Munkát reá s szabad kezet,
tett jogos érdekeiért s az államtitkár ismételten
megtévesztésre nem alkalmasok.
Dicső kert lesz a sir felett,
oly kijelentéseket telt, hogy komoly reményünk
Mindenkinek, ki pályázik, megvan a tör
Züldelni fog
lehet a felől, hogy az az Ígéret nem csak Ígé
vényes kvalifikációja, tehát az intelligenciája is.
Bére és homok
ret marad.
D

A madéfalva-gyergyószentiDiklósi vasút
megnyitása.
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Az államtitkár és kísérete késő éjfélig él
vezte Káilay fAisf>n11 vendégszeretetét s a reg
geli vonattal kíséretével elutazott Brassóba.
Egész Csikvármegve életében nevezetes
nap marad ez a vasút megnyitás, mely jövő ha
ladásának és boldogulásának adta meg azt a
lökést, melyre oly régóta várt minden várme
gyéje sorsát szivén viselő esiki polgár.

Hagyjunk fel már a szatócs politikával!
Ill-ik cikk.

Magyarországot a nyugati kultur nemzetek
még ma is barbárnak tekintik. Ezt a bitet ne
künk kötelességünk megtörni és kimutatni, hogy
hazánk minden tekintetben méltó ahoz, hogy
európai modern államnak tekintessék. Mert csak
ekkor számitnatunk a nemzetek nagy küzdel
mében a müveit népek rokonszenvére és barát
ságára. Hiszen jól látjuk, hogy egy jelentékte
len eset, melyet nemzetünk ellenségei lapjaik
ban a mi hátrányunkra felfújnak, mily vissz
hangot ad a külföldi sajtóban, hiszen tapasztal- i
juk, hogy kapva kapnak az alkalmon, amikor
minket a sárga földig lebecsméreljenek. Minden
jóm való magyar embernek tennie kell az egész
nemzetért annyit, amennyit vagyoni helyzete,
szellemi tehetsége megenged. Együttes munkálkjdásunk végre is eredményre vezet. Ép ezért
soha sem szabad a magunk kényelmét keresve,
a közdolgokról megfeledkezni, mert hisz a köz
érdek szolgálata, a közérdek istápolása vezet a
nemzet előhaladásáhnz- Mi itt a keleti magyar
határszélen nem is gondolnék, hogy mily fon
tos missziót töltünk he Az önálló királysággá
fejlődött román nemzet és a hazánkban élő Hagy
sz á mii *dáhság közé heékel ve képezzük azt a
válaszfalat, mely nélkül hazánk integritása már
rég csorbát szenvedett volna. Öntudatlanul har
coltunk eddig s képeztük ezzel ezt a válaszfalat,
de a mindjobban egymázhoz törekvő ellenség
gyűrűjében fel kell ocsúdnunk az őntudatlanságból, fel a semmit tevésből s minden téren
erősíteni azt a kis magyar földet, melynek ezideig sikerült az ellentállás.
Azonban a támadás mind erősebb, mind
veszedelmesei)!) kezd lenni, tehát nem szabad
késedelmeskodni Elő a védőfegyverekkel, erő
síteni kell a védbástyákat, elő mindennel, a mi
vel csak védekezni és harcolni lehet!
Szellemi és közgazdasági téren fejtsük ki
minden tehetségünket, hisz a magyar okos nem
zet, könnyen felfogó ésszel bir és páratlan mun
kásságot fejthet ki. ha meg van benne az akarat.
Csikvármegye minden egyes tényezőié lássa
be, hogy eddig mulasztottunk, hogy eddig nem
törődtünk s ezért most pótolni kell minden téren,
amit csak lehet.
Az előbbi cikkekben egyet a sok közül
felemlítettünk, mint olyant, a melyből szintén
erősíthetjük a magyarságot itt a keleti határ
szélen.
Elmondottuk, hogy Csíkszereda város, mint
a csiki részek központja, minden téren fejlesz
tendő és meg is jelöltük a városi képviselőtes
tület |>iaetér létesítésére vonatkozó határozatában
azt az egyik módot, mely a fejlődést, húr rész
ben. elősegíti.
Régi igazság, hogy •» városok voltak és
azok ma is a kereskedelem, az ipar és a mű
veltség központjai. Es ez nagyon természetes is.
Mert itt jön össze a vagyon és a szellemi veze
tőség s ezért erre irányul egy nagy vidék for
galma. Minél erősebb aztán vagyoni és kuliura
tekintetében valamely város, annál nagyobb ha
tást tud kifejteni arra a körre, amely körül
övezi. Csíkszereda város is csak akkor tudja a
magyar nemzet érdekeit kellőképen szolgálni és
minél nagyobb hatást g'akorolni, ha erős és
tejlett ugv az anyagiakban, mint a szellemiek
ben. A vármegye közönségének tehát erkölcsi
kötelessége ezt a várost támogatni, ezt a várost
nagygyá és hatalmassá tenni, mert tulajdonké
pen ugyanekkor a saját érdekeit, a magyarnem
zet érdekeit is szolgálja.
Amidőn tehát a törvényhatóság asztalán
van Csíkszereda város képviselőtestületének a
piactér létesítésére vonatkozó határozata, hiszszűk, hogy maca a törvényhatóság is méltá
nyolja egy fejlődni akaró város szándékát s nem
ijedve ineg a merész tervtől, gondolkodás után
belálja azt, hogy helyeset és jót akarunk s hogy ,
ha kívül esik is a város terve a közönséges szá
mítás körén, még sem kívánunk lehetetlenséget
és ép ezért jóváhagyja és magáévá teszi azt a
tervet, melynek megvalósítása minden szeredai
polgár igazi óhaja.

Az „Őrszemének.*)
A „tfiékelyeég44 megdől.'* ló . h/ámában megjelent
„Nem :i (V iky szalmája** vezércikk*-! «u „Ónuen*u idei
i s . szűmáhitn „Mi is azt mondjuk, nt-iu a CsÁky totál*
mája** feliratú cikkely •polémiáim elegyedett
Kőnek keretében a cikkely egyebek kö/.ött éne
két Írja : „kesereg l. 1. Mui us a fölött liogy «* ér
vénybe lévő szabályrendeletek agy-elütésével az aktív
főügyésztől a pareií Ügyek el vétetnek s áradatunk egy
bizonytalan létezőnek. Marina ur ! A szab ily rendeletek
pontosan lietartandnk s az ligvvitel kereteiben kell min
dig eljárni. Mondja meg az Égre kérjilk. az aktív tó
ügyésztől miért vétettek el a perek ?“
A/, „aktív főügyész** ez idő szerint én vagyok
s miután az idézett passiis ebből kifolyólag másra nem
vonatko/hatik. kénytelen vagyok alioz néhány szóban
hozzá szólald.
K, H i g :
I. Nem igaz. hogy a „pereku . vagy egyetlen
egy per is az „aktív fölig vésztől*4 elvétettek volna.
Tehát kérje bár cikkíró az „Kgreu vagy pokolra Má
riást, nem felelhet mert h«t a mi soha meg nem tö r
tént, ciiitak története okait nem lehet elmondani.
-. Megkísérelte ugyan dr. Balassa min. titkár
referádája alapján n vallás- és kő oktatásügyi miniszter,
hogy fegyelmi ügyben befejeztek or rániria a vármegye
közönségét, mikép a „magánjavak*4 hoz tartozó perek
az állásába visszahelyezett r nktiv főügyész.^-nek ne
adassanak vissza, hanem Osodö István volt helyettes
t főügyésznél hagyassanak a „m agánjavak ügyésze*4
újonnan szervezni kívánt állás betöltéséig is s a magán
javak igazgató tanácsa a jámbor óhajtás palástjába b u j
tatott miniszteri odrenak engedelmeskedni kötelességé
nek ismérvéi:, ily irányú és értelmit határozati ja v a s
latát : /. állandó választmány elé is terjesztette, de úgy
ez. valamint a közgyűlés is jónak látta nem ülni fel
a miniszteri óhajnak s bár az „aktív főügyész** Által
felhozott indokokból az ttj ügyészi állás rendszeresítését
kimondotta, nem látta helyénvalónak az óhaj másik
ágát : a iiiaüáujavak pereinek Csedő István ur kezén
hagyását teljesíteni Nem. mert a miniszteri óhaj amaz
indoka, hogy a pereknek a visszahelyezett tiszti fÖ
ügyész kezére átadása „nagyon hosszit időt vetnie
igénybe es ez a perek hátrányára volna** fényes e'i
f'datot talált altban. Imgy az ügyészi iroda átadása egy
hét alatt kényelmesen befejezést nyert.
Ö A 'J. alatt kísérlet dugába dűlvén, még fel
sem terjesztettek jóváhagyásra az ügyészi teendők ketté
választásúm vonatkozó ügyiratok, már is leérkezett az
óhajtás palástjából meztelenre vetkőzött miniszteri ren
delet, mely felhívta a vármegye közönségét a magán
javak ügyeinek „m ás- kezére való átadására, de ez
hz igazgató tanácson túl i i r r nem is juthatott, mert
most irt faktor felháborodással fogadta a várm egye
autonóm és magánjog*i ellen merénylet számba jövő
miniszteri önkénykedést és utasította az alispánt az
I Hl» XXI . t.-c. (iS. 4j e) pontjában irt eljárásra.
v.,gvis a rem idet visszavonása iránti jelentés tételére,
a mi meg is történt-I. Na ugy-e. hogy a/, „aktiv főügyésztől•* ueui
vétettek ei a perek ? Vagy talán cikkíró az „elvétettek w
kifejezést aira alkalmazza, hogy egy egész éven át fo
gy«dmi eljárás alatt álhöfnm és felfüggesztve voltam ?
llá t akkor eikkiró ur nagyon naiv. mert ez alatt az
egy év alatt éppen llOitV I.-.1 V „|.„„ „»kliv“ » é,„-„
azért voltak n „helyettes** ko/ebeii a „perek*4 és összes
más iigjek. Avagy azt akarta kérdezni eikkiró, hogy
miért függesztettem fél s egyben tán célozni akart a
‘elfüggesztésom első napjaiban kolportált gyalázatos rá 
galmakra ? Hét akkor
a legenyhébb kifejezéssel
élve
nagyon nagy ízléstelenséget mivel a eikkiró
ur. mert ha olyan igen súlyos bűnt követtem volna
ei. ma nem volnék . aktiv ügyész44 s hogy mégis az
vagyok, az nem az ellenségeim cselekvés hiányán múlt
s mert a m enni ihon vétkesnek találtattam, meg is Min
teltek eretfe s jó i/,Iéss«*| az ilyesmit bűiivtnrgatui nem
szokás Különben úgy eik k iró ‘urnák, miirt bárki más
mik módjában áll kíváncsiságát Máriás felelete nélkül
is kielégíteni. Tessék betekinteni, tanulmányozni a fe
gyelmimre vonatkozó összes iratokat! Megtetszik ti
lálui akár a vármegye irattárában, ak á r én is ren 
delkezésére bocsátom az összes iratoknak nálam
meglévő liii másolatát. Túlságosan uhui fogom sze
gyeim magamat az iratok által bizonyított ama
* Azzal a megjegyzéssel közöljük, hogy sem a
lapunkban megjelent cikk írójának, sem lapunknak nem
volt szándékában sérteni az aktiv főügyész urat, annál
kevésbé, inmt a mikor cikkíró a perek elvételéről tesz
említést, csak egyszerűen utal azon miniszteri óhajra,
a melyet a törvényhatósághoz intézett leiratban kifejt
a miniszter s a melyben javasolja, hogy — tekintettel
azon nagy elfoglaltságra, a melyet a főügyész ur a
fegyelmi eljárás során vé leiméül felhozott — a vár
illegve magánjavaira vonatkozó perek ne adassanak
vissza a - isszahelyezett főügyésznek. És bár a törvényhatóság határozata értelmében vissza is adattak, de ép
ezen indokból történt az intézkedés a m agánjavak ügyészi
állás szervezése iránt.
Özeik.

50. szám.
lényekért, hogy „a telek megkárosítására vezető, súlyos
beszámítás alá első -znhály tnlnóságukért és visszaélésé
kért** vettek fegyelmi alá és függesztettek fül, de
ennek dacára én n vármgvéneW egy fillérrel sem
tartozom, ellenben a vármegye nekem 16096 korona
•J| till. szóval 'rizeuhatezerkilenc-venhat kor, 21 fill.
szimvoTöileg megállapított perköltség kész kiadással éa
uuinkadi jjal in* is adósom Megjegyzem, hogy* eikkiró
urnák, de a nagy közönségnek is — valószínűleg —
legközelebb minden külön fárdoxás uékül módjában
.-illand még többet is olvasni, mint a meunyit a fegyelmi
iratokban feltalálni lehet.
ft. És végül. Abból. Imgy a polémiába szerény
személyem minden jogos indok nélkül célzatosan iiele
vonatott, arra kell következtetnem, hogy a közeledő tiszta*
jitás alkalmából megujittatni szándékolnának azok a
részint sorok közötti, részint nyílt vádaskodások, m ely
ben a műit él i alispán választás idején egyes hirlapok
oly gyakran részesíteni szívesek voltak, de hiszen
valamint a tkor. úgy most is kár ezt tenni, mert hiszen
nemesebb fegyverekkel is elérhető a cél. plán# akkor,
a midőn köztudomású dolog az a kijelentésem, hogy
én állásom tisztességével összoegyeztethetlennek találom
a törvényhatósági tagokat akár személyesen, akár ro
konaim vagy előkelő, avagy kevésbé előkelő baráta
im utján közvetve is az én támogatásomra kérni s
köztudomású azon kijelentésem is, hogy ha feltétlenül
igy nem gondolkoznám, jelen helyzetemben még sem
tehetnék másként, inért ha a törvényhatósági tagok
többsége saját mici.-rti vajából nem teszi azt. hogy egy
méltatlanul meghurcolt tisztviselőnek bizalma megnyíl
ván írási altul elégtételt nyújtson, akkor a szavazatok
kik un vorálás.-- utján netalán megszerzett bizalomnak
és elégtételnek amúgy sincs értéke és ily áron
megszerezni nem férfias dolog.
Kérem, egyszer immár hagyjanak nekem békét i

Dr. Borskor Hála.
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— A m. kir. igazságügyi miniszter Jerzsúk
János helybeli kir. törvényszéki birónak a kir.
Ítélőtáblái címet és jelleget adományozta ; Gecző
Béla törvényszéki bírót pedig a hetedik fize
tési rangosztályba léptette elő. A jól megérde
melt kitüntetéshez és elöreléptetéshez őszinte
szívből gratulálunk.
— Törvényhatósági közgyűlés. Az 1901. évi
december havában megválasztott vármegyei köz
igazgatási és magán tisztviselők megbízatása
folyó évi december 81-én lejárván, a törvényhatósági bizottságot K á i l a y Ubul főispán
az á l t a l á n o s t i s z t ú j í t á s m e g t a r t á 
s a és a külömböző bizottságok megalakítása
végett Csíkszeredában a vármegyeház tanácsko
zási termében folyó hó 16-á n d é l e l ő t t i 9
ó r á j á r a egybehívta.

Eljegyzések. Deák Kálmán csikszépvizi
birtokos november hó 26-án eljegyezte Bartalis
Imre és neje kedves leányát, Mariskát Gyergyószárhegyen.
l *ac k József eljegyezte Ditróból A véd
Joachim Nettike leányát.
Az árva- és szeretetház választmánya
folyó hó 9-én értekezletet tartott, hogy a
tervezett mulatság programmját és idejét megál
lapítsák. Elhatároztatott, hogy a szeretetház ja
vára műsorral egybekötött mulatság jövöév ja
nuár 11-én a Vigadó nagytermében lesz. A vár
megyei intelligens közönség érdeklődését ezen
jótékonycélu farsangi mulatságra felhívjuk és
felkérjük, hogy tekintve a nemes célt azon a
jelzett időben minél számosabban megjelenni
szíveskedjenek.
A visszavándorlók munkaközvetítése ügyé
ben. A földmivolésiigyi minisztérium munkásügyi

osztálya ezen az utón is felkéri a munkaadókat,
ha bármilyen munkásokra szükségük van, szük
ségletükről, a bérfeltételek közlésével, szóval,
levélben vagy táviratban értesítsék a munkásügyi
osztályt.
— Hir szerint a f. hó 16-án megválasz
tandó vármegyei tisztikar bankettet rendez.
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érdeme van a fővárosban megjelenő angol lap I Hatóig iámért nevű írói irtuk. A székely ügyeket Deák
kedden nagyszabású beszédet tartott a kiegye nak, a Hungarvnak mely önállóságra való tö bajos. Nagy György. László Gyula, Balázs Józan!,
zés ellen : erősen kikelt a horvátok ellen és fej rekvéseinket, ipari fejlődésünket a valóságnak Ltjoa Dénes tárgyalják nzakszcrU cikkekben. A szépirodalmi részlten Kévay Károly. Kelemen Lsjotné
tegette milyen nagy gyámoltalanság, hogy a megfelelőleg ismerteti meg Angliával.
Pályázati hirdetések a) iparosok özvegyei ftttliurerxky Berta, llarm atli Lujza. Jakul) ÜHttn, Hatnvn
horvátok garázdálkodását eddig is eltűrték. E
nagyszabású beszédet jövő számunkban közölni és árvái, b) iparosok részére. A kereskedelmi Sándor, Pakots József. László (iyuln. Fűlni Szántó
miniszter a marosvásárhelyi kereskedelmi és Lajos. Somogyi Gyula, Hints Sándor, Pogány Tamás
fogjuk.
iparkamara utján két pályázati hirdetést tesz
— Ifjúsági egyesület Szépvizen. A szépvizi közzé, a) A Goldlberger Erzsi-féle alapítvány elbeszéléseket és verseket Írtak K/.oukivUl h négy
községi elemi népiskola derék tantestülete no hét 300 300 koronás segélydijára pályázhatnak székely vármegye ez évi története (Öispáiijaiimk és
vember havi rendes ülésén kimondotta hutáro- józan életű, fiatalon elhunyt kötött ipart űzött képviselőinek képeivel diszitve. valamint közgazdasági,
zatilag, hogy Szépviz községben a 15-ik életévet magyar iparosok özvegyei vagy 18 évet még tanügyi rész Huh tartalommal tájékoztatja az olvasót a
betöltött és 21 évet meg nem haladott ifjúság be nem töltött árvái. Az özvegyek, ha férjük székelyföld életéről. A naptár ára 1 korona Előjegyez
kebeléből egy ifjúsági egyesületet alakit. Ezen iparát folytatják, az árvák, ba apjuk iparát űzik,
nagy fontosságú eszme megvalósítása végett a vagy ha ilyen iparszakiskolába járnak, előny hetni Marosvásárhelyen a S z a b a d s á g szerkesztő
tantestület a maga kebeléből rendes és pártoló ben részesülnek. Árvák az ipar k képzés végett Hegében A szenzációs tartalmú naptárra felhívjuk o|
tagok gyűjtésére Beezo Ferenc községi tanító több évre megkaphatják A kérésben ki kell vasó'iik figyelmét.
és Sándor Zsigmond róni. kath. kántor, migaz tüntetni a segélykérés célját, a segélykérésre
alapitó tagok gyűjtésére Bartha István igazgaló- szolgáló körülményeket Csatolandók a) özve
tanitó és (iábor Gyula községi tanító küldettek gyeknél 1) a házasság levél, 2) a férj magyar
APRÓSÁGOK.
ki. A kiküldöttek szaporán hozzá is láttak a honosságát, elhalálozását igazoló okmányok, 3)
tagok gyűjtéséhez. Beeze Ferenc* és Sándor a férj iparigazolványa, 4) a térj szakképzettsé
F é l r e é r t é s . Az iró a regénye folytatá
Zsigmond házrúl-házm járva, lelkes és buzdító gét igazoló okmányok jJ(iskolai bizonyítván}', sét diktálja a gépiró kisasszonynak.
szavak kíséretében Íratták alá a gyűjtő-ivet a bizonyítvány rendelőktől, kiállítási oklevél stb.)
Főbbek közt ehhez a passzushoz é r :
nagyszámú fiatalsággal. Az aláirt személyek, 5) az özvegy erkölcsi bizonyítványa 6) szegény
• Szeretem lint, jobban ; semhogy azt szó
rendes és pártoló tagnak jelentkező fiatalok e ségi bizonyítvány, b) árváknál í) a fcnnebbi
val
ki
tehetne fejezni Akar-e a feleségem
hó 1-én d. u. 2 órakor gyűltek össze a község 2. és 3 számú okmányok, 2. az apa erkölcsi
palotaszert! díszes iskolaépület egyik termében, bizonyítványa, 3 az árva születési bizonyítvá lenni ? 1“
mintegy 90—100 személy, mikor Bartha István nya, 4. az árva legutolsó iskolai bizonyítványa,
A gépiróné pirulva tekint fel és kérdi:
és Kovács Mihály plébános urak az ifjúsági 5. ha az árva iparos tanono vagy segéd, vagy
— Boesána*, ezt még diktálni tetszik ?
egyesület célját ékes szavakkal körvonalazták ipari szakiskolai tanuló, bizonyítvány arról, hogy
*
az ifjúságnak, mely buzdító beszédek után nagy mióta van alkalmazásban, illetőleg mióta tanul,
lelkesüléssel mondották elvileg ki az if'jusági milyen az erkölcsi magaviseleté és előhaladása,
A r g u m e n t u m . — „Még máig es fáj
egyesület megalakítását. Egyben az alapszabályok 6. szegénységi bizonyítvány. Ez utóbbi csatolása keednek a szeme ?
kidolgozására Bartha István, Beeze Ferenc, Gá esetén a kérvény és mellékletei bélyegmentesek.
— Fáj biza\
bor Gyilla tanúnk mellé Sándor Zsigmond és A miniszterhez címzett kérések december 20-áig
— Volt-e már a daktornál ?
Domokos István urak küldettek ki azon meg az iparkamarához adandók be. b) A Voiglau— Voltam hát!
hagyással, hogy az alapszabályokat lehető leg der-féle két 1082 1082 koronás ösztöndíjára
Osztón mit mondott?
hamarabb készít ék mega teljes megalakulhatás pályázhatnak szakmájukból kiváló józan életű,
— Asszondotta, hogy a borivástól van a
'égett. Hogy milyen nagy fontosságú missziót magyar honos fiatal iparosok vagy segédek, to
baj.
fog te'jesiteni Szépvizen az ifjúsági egyesület, vábbképzés vagy üzletberendezés végett, ha |
— Ne higvje keed ! Iszen akkor az én
azt mór előre is tudjuk, mert derék tanítóink apjuk iparát folytatják, ha katonai szolgálati
állal eddig kifejtett munkásság elég garanciát kötelességüknek már eleget lettek, vagy az alól uranumk rég ki fojt volna mind a két szeme.
nyújt arra nézve, hogy a romlásnak indult ser felmentettek, ha egy év óta önálló iparosok,
dülő ifjúságot ismert szaktudásuk által meg- illetőleg <>t év óta segédek. A kérésben megembirják menteni a végelromlástól, mely buzgó- litendők a kérés célja. Ha ipari berendezés a
A t e h é n ba j a . — Ejnye bácsi, bej ó
ságukért szolgáljon a társadalom hálás köszöneté cél, megemlítendő, hogy milyen berendezési tár forma tehene van; szeretném megvenni.
díjazásul. Egyben pedig vegyen példát az egész gyak (gépek szerszámok) kellenek m ly érték
- El es adnám, de nem lehet; mert —
vármegye összes fiatalsága, a vasárnap délutáni ben, melyik hazai gyárban szerezhetők be. Aki nagy haja vagyon neki.
pálinka, korcsma helyett keressék fel az ifjúsági tovább képzésre kéri, annak fel kell említenie,
egyletet, hol az alkohol testet-lelket ölő dombé- hogy a tovább képzé.st hol és mikor akarja mi se. Az nem lehet; nem látszik rajta sem
rozás helyett szivet-lelket nemesítő nemes szó eszközölni. Külföldi utazás esetén közlendő a
— Méges van baja; mert — le vagyon
rakozást fognak találni s igy majdan a bíróság nyelvismeret, az illető gyár neve és helye s az
nak általános munkaszünetet fogunk biztosítani. is» hogy az oda való felvétele biztosítva van-e foglalva adóba.
Adja az Isten, hogy úgy legyen! Rgy trdmlJ >di. vagy sem Ha apja műhelyét még nem vette
át, megemlítendő, hogy mikor veheti át. Csato
— Darabont küldöttség Andrássy előtt. A landók : 1. születési bizonyítvány, 2. bizonyít
Az i s k o l á b a n Tanító; Péter, el fogom
marosvásárhelyi darubont-autonompárt küldött vány a magvar honosságról, 3. erkölcsi bizony it- hivatni az anyádat, hogy lássa, milyen rossz
sége pénteken járult gróf Andrássy Gyula bel váuy, 4. családi és vagyoni viszonyt igazoló | feladatot csináltál mára.
Péter: Csak tessék tanító ur, hiszen az
ügyminiszter elé. A küldöttséget br. Bánffy Dezső bizonyít vány 5. az első fokú iparhatóság bizo
vezette, aki kérte n minisztert, hogy a memo nyítványa, hogy folyamodó milyent mesterséget anyám csinálta.
üz. mióta mester illetve segéd, apja iparát Ibly- [
randumot olvassa ót s mérlegelje az abban fog- j tatja-e illetve műhelyét átvette-e, ha segéd, ki
Iáitokat. Gróf Andrássy Gyula nagyon hidegen nél van, 6 folyamodó kiválóságát igazoló ira
\ e n d é g l ő b e n . Vendég: Remélem, ma
fogadta a küldöttséget és kijelentette, hogy a tok (mestertől, iskolától, rendelőtől, kiállításról nem találok legyet a levesemben ?
memorandumot el lógja olvasni s egyben hozzá stb.) 7. katonaságra vonatkozó okmányok. Sze
Pincér: Oh, nem, nagyságos ur ! Már mind
fűzte, hogy bizalma nem ingott meg if'j. Ugrón génységi bizonyítvány csatolása esetén az ok kiszedtük belőle!
bélyegmentesek, kik az ösztöndíjat el- 1
(iábor főispánban. Egy néhány szó után Andrássy mányok
nyerik a kir. közjegyző előtt kötelesek nyilat
belügyminiszter hátat fordított s otthagyta a kozatot bemutatni, hogy az ösztöndíjat a kért
B ü s z k e s é g . B iró: A bíróság önt ötven
küldöttséget.
célra lorditják, alávetik magukat a kereskedelmi
miniszter ellenőrzésének, esetleg apjuk üzletét koronára Ítélte Felebbez ?
Háziipar kiállítás. Az országos iparvédő ; a kijelölt i lobén átveszik. Ezek nem teljesítése
Vádlott: Én, fellebbezni? Sőt többet, hat
egyesület segesvári fiókja december 16-tól 20-ig esetén az ösztöndíjat tizennégy nap alatt visz- van koronát fizetek.
Nagy küküllő vármegye szék házában háziipari szafizetik. A folyamodó kiskorúsága esetén az
kiállítást rendez, a melynek megnyitásán Da apa vagy gyám vállal kötelezettséget a köz
jegyző előtt. A miniszterhez címzett folyamod
rányi Ignác foldmiveiésügyi miniszter is képvi ványok az iparkamarához nyújtandók be decem
selteti magát
ber 20 óig. Közelebbi részletek megtudhatók
Dr Bal ló Istvánnál, a Csíkszeredái Székely
- Angol töke Magyarországon. Anglia fi Társaság elnökénél.
felvétetik egy jó családból való,
gyelme hazánk fölé fordu t s már vau is ogv
— A Székely Szövetség »ngy imptára « un
d -3 gimnáziumot végzett fiú
angol pénzcsoport, mely itt ipartelepeket léte pókban 'HcgV'loiiik. A ívmlkivill ilinzna kiállitámi naptár j
sít. Most Kassán állít fel egy szövőgyárat, de kt-iHZ K »M tl torjt* lelcmli 'ii, ö t v «• u k é p p o I vnn
L É T Z J Á N O S
ezenkívül is fog gyárakat alapítani Ebben nagy illii«xtrá’vn A naptár v iv ő j é t h/. induló n
I
Dr. Nagy György a képviselőhAzban múlt

TANULÓNAK
könyvnyomdájába Csíkszeredában.
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Legújabb férfi és női
divatcikkek,

vászon, paplan, cipő
és készruha raktár.
t

\ a n szerencsém a 1. vevő közönség szives tudom ására adni, hogy
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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 el.
Teljes tisztelettel

POTOTZKY PÁL férfi és női divatkereskedő.
>=-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------J , U

Legjobb minőségű ]
S i nge r varrógépek,
utazó és kézi kofferek. temetkezési cikkék raktára.
1
l

J \
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11 Városgazdái állásra, 1000 korona [ t.-cz. és a város szervezési szabályrende
letében vannak körvonalazva.
fizetéssel.
12. Két határfelügyelöi állásra, egyen- !
Felhívom mindazokat, kik ezen állások
Az ujonan rendezett tanácsú várossá kint 200 —200 korona fizetéssel.
bármelyikét elnyerni óhajtják, hogy sza
13. Végrehajtói állásra. 800 korona bályszerűen bélyegezett, sajákezüleg irt,
alakult Gyegyó-Szentmiklóson betöltendő,
nlábbirt állásokra pályázatot hirdetek atív- fizetéssel.
születési anyakönyvi kivonat, végzett tanul
mint :
14. Művezető elektrotechnikust állásra, 1 mányokat, korábbi foglalkozást és kifogás
1. Polgármesteri állásra, 3600 korona 1800 korona fizetés, 300 korona lákbér, talan erkölcsi magaviseletét tanúsító okmá
fizetés és 500 korona lakbérrel.
vagy természetbeni lakással.
nyokkal felszerelt pályázati kérésüket hoz
2. Rendörkapitányi állásra. 2400 ko
15. Szerelői állásra, 1200 korona fize zám az 1907. év deczember hé 17 éig be
rona fizetés és 400 kor. lakbérrel.
téssel.
zárólag annyival inkább adják be, mert a
3. H. tanácsosi állásra. 1200 korona
10. Három irnoki állásra, melyek kő- | később beérkezők figyelembe nem fognak
fizetéssel.
züt a műszaki Írnok 1000 korona, a más | vétetni.
4. Pénztárnnki állásrr. 1400 korona : kettő 800—800 korona fizetéssel.
Csíkszereda, 1907. november 20.
fizetéssel.
17 Négy szülésznői állásra, egyen
Fejér Sándor,
5. Számvevői állásra, 1200 korona ként 120— 120 korona fizetéssel.
2—2
alinpán.
fizetéssel.
18. Eaiskolakezelői állásra, 480 korona
6. Ellenőri állásra, 1200 korona fize fizetés és természtbeni lakással.
Az
tőssel.
Ezen állások a rendörkapitányi állás kivé
7. Adótiszti állásra, 1000 korona fize telével a később kitűzendő tisztújító széken
téssel
az 1086. évi XXII. ‘..-ez. 69. §-ában irt
Csíkszeredái fiókintézete
8. Ügyészi állásra, 600 korona fize követelményeknek meg "eleiden, választás ut
elfogad ez időszerűit takarékbetéteket 5"/„
téssel.
ján fognak betöltetni
9. Mérnöki állásra, 2600 korona fizetés
A rendőrkapitányt pedig a főispán kamatozás mellett. A io 0/° tőkekamat adót
az intézet sajátjából fizeti.
é i 400 korona lakbérrel, fűtés, világítással. I ur fogja élethossziglan kinevezni.
10. Állatorvosi állásra, 600 korona
Csíkszereda, 1907. november 15.
Az egyes állásokkal járó főbb teendők
fizetéssel
és minősítési kellékek az 1886. évi XXII. 3—s
Az igazgatóság.

Pályázati hirdetmény.

„Agrár Takarékpénztár r. t Marosvásárhelyt41
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_______ Gazdagon fölszerelt

könyvnyomdámban
gyorsan, Ízléssel és a
legjutányosabb árban
készítek cl bármilyen
könyvnyomdái mun
kákat, úgymint: . . .
irodalmi mü v e k e t ,
tankönyveket, tudo
mányos és szépiro
dalmi folyóiratokat és
lapokat, kereskedők és
iparosok részére levél
papírokat, számiákat,
üzleti könyveket; —
úgyszintén eljegyzési
kártyákat, meghívókat
és névjegyeket, falra
gaszokat, gyászlapo
kat stb. stb. zn
-

Jól berendezett könyvnyomda.
~c>'3~

~c>

Nagy raktár:
Közigazgatási, iskolai,
egyházi és magán fe
lek részére szükséges
vegyes nyomtatvá
nyokból.
_
0

LÉTZ JÁNOS
PAPÍR-, ir ó s z e r k e r e s k e d é s e é s
KÖNYVNYOMDÁJA
= CSÍKSZEREDÁBAN. =

Névjegykártyák nagy válasz
tékban a legújabb betűkkel.

Dús választék:
Irodai szerek, papí
rok, levél-boritékok,
finom iró- és másoló
tinták, okmánytáskák,
zseb- és asztali tinta
tartók, díszes levél
papírok, rovatos pa
pírok, üzleti könyvek
és diszmütárgyakból.
Iskola-táskák

P

Ü

I

rendkívül nagy válasz
tékban kaphatók.

Karácsonyi és újévi levelező lapokból a legnagyobb és legszebb választék.
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^ K A R Á C S O N Y I OCCASIO ELAPÁS.
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F IL M É B E ! £
T k T„
» 1
Számolva a jelenlegi gazdasági viszonyokkal, indíttatva 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 felfü.n.6 olcsóra, leszállítani. — Köz
ismeretes cégemnek ezen elve, hogy csakis első minőségű árukat vásárlók, ennélfogva a fenti előnyön kivül az
anyag tekintetében is óriási különbség van áiuitn, vagy pedig holmi idegenek állal 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. ■■k—t-T—..
A t. közönség szives látogatását kérve,
- : t ■' ~ C ‘
kiváló tisztelettel
2_5
M E R Z A R E Z S Ő , női- és férli-divatüzlete Csíkszeredán.
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Csíkszereda városban egy emeletes kőház
Imzzáhulozó ki"> melléképületekkel elutazás
miatt szabadkézből olcsó áron eladó. Bő
vebbet a kiadóhivatalba.
a * n - & z fwarc

"sag
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Üzlethelyiség változtatás!I
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Vau szerencsém a n. C* helyb *li és jj
vidéki közönséget érlesiteni. hogy
$

ÓRÁS-ÜZLETEMET I
a postaépület mellé helyeztem át s he-“*f
rendeztem mindenféle fali. ébresztő és ú"

zsebbeli órákkal.

,
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i li.ijavitásokat a legrövidebb.'1. idő ;S
alatt, jótállás mellett végzek a legjtilányosabh árak melleit.
W
Szives támogatást kérve, maradiam *
ifi;
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Pályázati hirdetmény.
A folyó évi december havában meg
tartandó városi általános tisztujitás alkalmá
val betöltendő és választás alá eső városi tiszt
viselői állásokra ezennel pályázatot hirdetek és
pedig:
1. 2400 korona fizetéssel és 600 korona
lakbérrel javadalmazott polgármesteri állásra.
2. 900 korona lizetéssel javadalmazott
I-sö városi tanácsosi és város gazdai állásra.
:!. soo korona fizetéssel javadalmazott
II. városi tanácsosi, pénztári ellenőri és közgyámi állásra.
4. 1000 korona fizetéssel és 300 ko
rona lakbérrel javadalmazott városi pénztárnoki. földadó nyilvántartói állásra.
5. 200 korona tiszleleldijjal javadalm a
zol! városi tiszti ügyészi állásra.

A K I M P É R

„RÉPÁTI GYÓGYSAVANYUVIZ"
forráskezelösége

i

hogy közkedveltségnek és álta-

I

lános elismerésnek örvendő ás
ványvizét naponta friss töltésben
hozza forgalomba

Láda

í;v
’í -

vételnél

e lő n .y á r !

Főraktár: NAGY GYULA kereskedése
Csíkszereda.

6. Végre az elősorolt állások betölté
sével esetleg még megürülendő egyéb állá
sokra.

Pályázók kérvényeiket szabályszerűen
felszerelve folyó évi december hó 12-ig hozzám
annyival is inkább adják be. mert a későbben
beadottak figyelembe nem fognak vétetni.
SZALKAY PEZSŐ, órás. g
Csíkszereda, 1907. évi november hó 19.
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Csíkszereda. 1907 évi december hó
iS
Szolgálatkész tisztelettel

is
fi 2 *

tisztelettel lu

datja, Csíkszereda város és vi
déke fogyasztó közönségével,

H I R D E T É S E K
mérsékelt díjazás mellett felvétetnek

Dr. UJFALUSI JENŐ.

Sz. 495

;!- 3

1907. rki.

a kiadóhivatalban.

polgármester.

Pályázati hirdetmény.
Csíkszereda város tanárjánál 190S évi
január hó elsejével több rendőri állás lévén
betöltendő, a/.okra ezennel pálvázalol hirdt-lek.
A/, állással évi ÖTfi korona készpénz
fizetés és természetben kiszolgáltatandó
egyen ruházat jár.
A rendőri állást elnyerni óhajtók kélemükel aluliroll remlörknpilánvlioz december
15-ig nyújtsák he.
Csíkszereda, 1907. november hő 27-én.

Hántoló és hegyező gép.
Törvényesen védelt uj fekvő

szerke

zettel, m unkaközben s z a b á I y o z h a ló
surlaköpenynyel és surla-verökkel.

Kovács János.
- — ’I

reiHliirkaniténv,

N p llífllr w h p tp tip n
IV C If t U IU Z .IIC lC I.IO II

surlaköpeny bármikor rögtön szabályozható szükséghez mérten, munka közben is. —
Egyetlen más hámozógépnek sincsen meg ez a tulajdonsága.

JAKAB JÓZSl'.F,
^

polgári és egyenruha készítő
Csíkszereda, Főtér.

Referenciákkal, árlappal, ajánlattal és gabonapróbákkal szívesen szolgál:

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, melyekbö
a legcsinosabb kivitelben öltönyöket ol
csó árak mellett készítek. Nemkülönben
nagy raktári birtok m íg mindenféle
egyenruházati szövetckliöl is elvállalom
katonai, vasúti és egyéb egyenruhák
nak a legrövidebb idő alatt való elké
szítését is.
Ajánlom tuvábbá a nálam raktáron
levő és nagy kelendőségnek örvendő
karik.iliajús patent

Singer-féle varrógépeket,
melyeket gyári áron hozok forgalomba,
bárom évi jótállás inollntl. havi részlellizotésre. — Úgyszintén nálam ol
csón beszerezhetők géphez szükséges
mindenfele kellékek, u. m. szijak. ola
jozok. csaiarhuzók. hajók slb.
Becses párlfogást kérve, vagyok
kiváló tiszteletiéi

*

főképpen vámmalmokban és minden olyan malomban, ahol
egymásután többféle gabona kerül feldolgozásra, mert a
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mttsuki iroda és raktár. Gépszij-gyár. BUDAPEST. V-ik kerület, Váci-körut 26. szám.
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A közönség

szives

v á l a s z t é k a !

==S )

figyelmébe!

A nagy közönség szives ügyeiméi felhívom nagy válaszlék u kép
kereteimre és olcsó üvegezésemre. — Elvállalom

EGÉSZ ÉPÜLETEKNEK ÜVEGEZÉSÉT,
bármily fijta és nagyságú üvegekkel. — Tehát ne mulassza el senki
megtekintem a m . k i r . t ö r v ó n y h á z m e l l e t t i ü z l e t e m b e n a szebb
nél szebb és m i n d e n l / r p i / C D C T C I / C T mielöll azt másutt clI b i \ k I készíttetné, amit olcsón_■
i g é n y e k e t kielégítő
és gyorsan állítok elő.
Teljes tisztelettel: — -

_______________________________________________ K A R P A g y U L A .
Özv. KARDA LAJOSNÉ i t a l m é r é s é b e n k a p h a t ó k : jó küküllömenti borok, likőrök, a legfinomabb teák s tearumok, amiket szolid árak
■ ■ ■= mellett b o c s á t f o r g a l o m b a . —
-------■. ■■-

Mindönki, aki nálam legalább hasi koronára vásárol, egy eietnagyságu képet kap. Csupán
három koronát kell fizetni a passa-portuét.

J A KA B JÓZSEF.
Olcsó

és

pontos

k ls a o ig á lá s!
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Nyomatott Lé Íz János könyvnyomdájában, Csíkszeredában. 1CU7

