Csíkszereda, 1908. március 17.

II. évfolyam.

12. szám.

ŐR S Z E M
Politikai, társadalm i és közgazdasági hetilap.

c s lk m e g y e l 4 8 - a s

Megjelenik: minden kedden.
ELŐFIZETÉSI ÁR : e g é n évre 8 K. fél évre 4 K.. negyed évre
2 K, egy hónapra 80 flll.

Egyes szám ára 10 fill.

Q 0

f-Cig-getlenség-i párt laJ.Tra.ta.los Isözlönjre..

Felelős szerkesztő:

Dr. UJFALUSI JENŐ.

QKÍSn ^(amakltérl:
BOTÁR BÉLA.

Nyílttár sora 40 flll.

MÁRCIUS 15.
Irta: Dr. Nagy György országgyűlési képviselő.
Szabadságunk hófehér hajnalhasadásá
nak hatvanadik évfoduióját ünnepeljük
Hatvanszor nyílt azóta kékszcmü ibolya,
annyiszor sírta el levelét a feliér őszirózsa!
És Március Idusa még mindig a légi
fényben ragyog. Abban a csodaszerü fény
ben, mely nem csak világit, hanem meleget
is sugároz. Meleget a szívbe, lelkesedést a
lélekbe!
Ü nnepelünk!
A hófehér liajnalbasadást vérpiros reg
gel követte volt. Vérré vált a virágok harm ata
Madárdal helyett trombita-szó zendüit. Tova
vágtató szilaj harci paripák patkóinak csat
togásában kitörő harag hangzott. Földre
szállottak a szabadság egének haragos angya
lai. Hősökké lettek. Hősökből félistenek.
Álomnak is csodaszép. Álm odjunk!
Ü nnepeljünk! . . . .
Ilyen m últ után fáj a szürke j e l e n !
Térdeplő nemzettől istenkárom lás a szent
eskü : „Rabok tovább nem leszünk!"
Elég volt a szóból I El ég a térdepelésb ő i ! Talpra kell állani ! Dobbantani olyant,
hogy még a föld is m egrendüljön !
Ilyen dobbantáshoz acélos gerinc kell.
Puha, félénk bábok gyáván megremegnek,
nagy siránkozással oltár möré bújnak. De
hogy is áldoznak.
Rosszabb a labancnál, hitványabb oszt
ráknál. ki lem ondási tanít, türelm et dicsőit.
Csupa türelemből soha fel nem épül a magyar
szabadság százszor szent temploma Erő,
lelkesedés, akarat, elszántság az épitö téglák.
Vasnál keményebbek, gyöngynél becseseb
bek. Ilyen léglát rakni csak a múlt földjé
ből, az imával áldott, a vérrel öntözött szent
rögökből lehet.
Férfiak kellenek ebhez a m unkához. Kik tető
től talpig igazán méltók a magyar nevezetre.
Kik tudják, hogy a kés Lamberg szivében
s a kötél L atur nyakán a közeledő sza
badságnak előre küldött ajándéka volt.
A szabadság napján im : harcot hir
detek !
Véres, diadalmas, vad, kegyetlen har
cot ! Amely méltóvá tesz m árcius nagy napja
m egünneplésére !
Harcot hirdetek a gyáva lemondás, sáppadó csüggedés, kishitűség ellen Miudenik
lakája a szolgaságnak. Egy-egy katonája,
kémje a császári önkénynek. Ilyen katonákat,
kémeket, árulókat nem szabad kimélni.
Irtani kell ő k e t!

Szerkesztőség és kiatféMvatal:
Apponyi könyvnyomda r. t Csíkszeredában, hová a kéziratok
hirdetések és előfizetések küldendők.

Hirdetések mérsékelt díjazással, megállapodás szerint.

targiájából és a nemzet elrablót! jogainak vissza
szerzése céljából fegyvert fogott. A keresztény
ség felvétele óta nem volt nemzeti életünknek
oly nevezetes történelmi forduló pontja, mint
1848. március 15-ike s éppen azért joggal ne
vezhetjük ezt a napot a magyar nemzet sza
badság ünnepének.
Hiszen e uapon temettük el a tógi Magyarországot rendi alkotmányával, elavult hiibérreiolszerével, évszázados kiváltságaival és sza
baddá tettük a földet, az embert, a lelkiismeretet és a gondolatot.
S a népek millióinak szeméből nem hul
lott egyetlen könycsepp e nagy temetésen és
hogyha mégis hullott, az a szabadság örömhönye volt!
Valamint a tavasz lehelete életre kelti a
- Kossuht az átmeneti kormányzásról. A természet szunyadó erőit, úgy ébredt fel e na
függetlenségi klókban a többek között szóba pon milliók szivében a szabadságnak, egyenlő
került, hogy a diszidensek azzal is vádolják a ségnek és testvériségnek isteni érzése
A nemzet hirtelen föleszmélt évszázados
függetlenségi pártot, hogy elhúzza az átmeneti
kormányzás idejét. Kossutli Ferenez miniszter elnyomatásának hátnultságából s rövid pár hónap
erre megjegyezte: A kormány egy nappal se alatt talpra állott
akarja eltolni se az átmeneti kormányzás iddjét.
Ellenségeink a nemzet életerejének teljes
se a vállalt kötelezettségek megvalósítását. A kipusztulását jósolgatták s azt hitték, hogy már
függetlenségi pártnak pedig egyenesen minden mindent tehetnek velünk, letiporhatnak, meg
érdeke ellen volna, hogy az átmeneti korszakot gyalázhatnak, kigunyollmtnak büntetlenül.
De a népek sorsát intéző gondviselő Isten
táoitsa és messzi időre kitolja. Ellenkezően áll
tehát a dolog. A függetlenségi párt a maga a roszat is jóra szokta fordítani. A visszaélések
legsujátabb érdekében mindenképpen arra tö mértéke betelt, a keserűség pohara kicsordult és
rekszik, hogy az átmenti kormányzás mielőbb a tartós elnyomatás könyei, sóhajai alatt le
szakadt az Eg, hogy reánk áraszsza minden
véget érjen,
= Andrássy a tisztek fizetésemeléséről. A világosságát.
Valamint Sziczilia egykor a római biroda
képviselőház folyosóján a képviselők kérdést
intéztek gróf Andrássy Gyula belügyminiszter lom magtára volt, úgy tekintették hosszú időn
át
Magyarországot
is az osztrák császárság
hez a tisztek fizetésemelése dolgában. Gróf
Andrássy Gyula belügyminiszter kijelentette, tápláló gyarmatának. Mi tartottuk s élelmeztük
hogy nemzeti engedmények nélkül nem lesz az elnyomatásunkra felfogadott zsoldos csapa
fizetésemelés. Ezután a nemzeti bank ügyében tokat. Börtönre és vérpadra hurcolt szabadságkérték ki Andrássy véleményét, aki aképp nyi hőseink elkobzott javaiból gyarapodott a biro
latkozott, hogy ez a többségben lévő független dalmi kincstár, melyből fedezték az ellenünk
folytatott irtóhadjárat költségeit.
ségi párt dolga, ha ő akarja meg lesz.
Midőn minden jogainkból kifosztottak, mi
dőn teljesen koldussá teltek, azt hittük, hogy
már elérte végső határát aa osztrák kapzsiság;
A nagy ünnep.
és mit kellett tapasztalnunk t. ünneplő közön
Március 15-ének 60-ik évfordulóját impo ség ? Egymásután tördelték le államiságunknak,
zánsan ünnepelte meg Csíkszereda város kö alkotmányunk inog meglevő foszlányainak min
den biztosítékát. Erőszakkal nyomták el, ha
zönsége.
Az ünnepélyes istenitisztclet után az ün gyengék voltunk ; adományokkal, kitüntetések
neplő közönség a Városháza elé vonult s pont kel, méltóságok osztogatásával bontották meg
ban 11 ómkor Dr. B a l ló István kir. tanfel az egységes noinzeti erőt, ha erőseknek látszot
ügyelő hatásos beszéddel, mely az öreg honvédek tunk. Idegen nyelven tanítottak, kormányoztak
szemeibon is köuyeket fakasztott, nyitotta meg bennünket és csak a szónoklat szabadságát
hagyták meg a rendi országgyűlésnek, amely
az ünnepélyt.
Ezután a közönség énekelte el a Himnuszt, azonban sem kormányzati hatalommal, sem
melynek elhangzása után ifj. B o t á r Béla ifjúi végrehajtó erővel nem rendelkezett. Azokat tet
tűzzel, lelkesiiltsngtől csillogó szemekkel sza ték urainnká és kormányzóinkká, akik legjob
valta el a .Talpra magyar“-t, melyet a közönség ban gyűlöltek minket. Es mi, mint az Etna
mélységébe leiáncolt Em-eládos, néma kínja
sűrű tapsa jutalmazott.
A Iiádiily B- Árpád zenekara által eljátszott inkban csak bilincseinket esörgathettük.
De eljött március idusa és a hősök véré
.Kossuth-nóta" után H a j n ó d Ignác kerületünk
országgyűlési képviselője tartotta meg a követ től áztatott magyarföld is inegrázkodott évszá
zados gyötrelmeitől. Mint az Isten teremtő szukező nagyszabású ünnepi beszédét:
vára uj világ alakult ki a sötétségből, úgy bon
Tisztelt ünneplő közönség!
takozott ki Kossuth Lajos szavára is fajunk
Aki elakarja venni a mi a másé, aki ember- termékeny életerejéből az uj Magyarország.
tátsát kisebbíteni akarja, az oly erőt szabadit Kossuth Lajos volt a mi alkotó erőnk.
fel ebben, melynek hatása kiszámíthatatlan. A
A mit ez a nemzet jogban, szabadságban,
nemzetek nagy háborúi és forradalmai ezt szám dicsőségben a múlt évszázadból felmutathat, azt
talan példával bizonyítják.
mind neki köszönhetjük. Szavának hatalmával
Mihelyt egy nemzet azt hiszi, hogy jogát milliók szivét tüzesitetle át inért szónoklatának
bántják, hogy jogai körét megakarják szorítani, nemcsak virágai voltak, hanem villámai is ' A
akkor rá leltet bírni arra, hogy mindenét koc nemzet legmélyebb rétegeiből is előtört a lelke
kára tegye.
sedés tüzu. Fölébredt a leiáncolt Eneeládos, le
Ezen alupelvekre támaszkodva, 1848. már tépte láncait és megrázta a magyar földet. Lándzsa
cius iö-én Imi Ihatatlan emlékű nagy költőnk lett a kaszából, Agyit a harangból, kórház a
Petőfi Sándor „Talpra magyar"-jával és a htng- templomból Az irgalmasság kápolnájává alakí
lelktt Kossuth I.njosnzO varAzscrejü, bűbájos tottuk minden magyar hajlékot, ahol puha kezek
szónoklatával felrázták a magyar nemzetet le tépték u sebkötéseket jegyeseik, férjeik, gyez-

Amig mindig félünk, alkuszunk csüg
gedünk, addig csak csúfság, ha ünnepelni
m erjük Márius I d u s á t!
Csak rajtunk áll, hogy szabadok legyünk.
Csupán akarnunk kell. de határozottan,
halálra elszántan s nyílhatnak még egyszer
vérpiros ibolyák, ezeréves földünk legszebb
virágai.
Áldott legyen, áldott az uj márciusnak
m inden katonája, akinek véréből piros har
m at csordul nyíló ibolyára!
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mekeik számára. S hogy még puhább legyen ; zatot énekelte el, mely után I)r. Oaál Endre sem érti a makacsságot, az önfejűséget A füg
az n tépés, kényeikkel meg is öntözték. Férfink | lépett az emelvényre s oly tüzesen, hévvel sza getlenségi eszme nagy mesterének, Kossuth La
és nők, öregek és ifjak, sőt még a kis iskolás valta el a Riadót, hogy nemcsak a fiatalságot josnak szavai tehát, hogy a politika azexigengyermekek is bámulatos tevékenységet fejtettek , ragadta el szavalatával, de öreg honvédeink szi eiák tudománya, csak a taktikai kérdésre vonat
ki a haza szent ügyének érdekében. A nemzet vébe is visszavarázsolta a múltat s mintegy kozhatnak, magát az elvet azonban, a melyen
alkotó munkából kivette részét minden becsü megifjodva sugárzott le arcukról a 60-ik év előtti felépül, nem lehet megváltoztatni, abban követ
letes magyar ember. De azért a mur.ka terve múlt emléke. A sűrű tapssal jutalmazott sza kezetesnek kell leuni, a kijelölt iránytól eltérni
zője, lelke, szelleme, összetartó kapcsa és vezére valat után a zenekar által előadott Rákóczi-in- nem szabad- Ott van a vezér, Kossuth Lajos, a
duló hangjai mellett oszlott szét az ünneplő kitől eltérnünk nem szabad, a kinek törekvése
mégis csak egy ember : Kossuth Lajos volt.
egyedül a függetlenségi eszmék meg valósítása,
Szabadságunk hajnalhasadásánuk ő a pró közönség, mely után a rendező-bizottság a még a független Magyarország kiépítése volt. A bel:
fétája Ö szülte újjá nemzetét a saját nagy lel elég szép számmal megjelent öreg honvédeket ügyininiszter ur mindig vérbeli 67-os volt. Ő
kének képére és hasonlatosságára, midőn ráve vendégelte meg.
dogmatikus liive a kiegyezésnek, mi pedig ha
zette azt a modern fejlődés természetes útjára,
lálos ellenségei vagyunk unnak. Nem is kíván
sőt még az önkényuralom hatalmát is megfé
hatom tehát, hogy egy nézeten legyünk. Lehet,
kezte a parlamentáris felelősség rendszerével.
Házszabályrevizió.
hogy neki frázis, de nekünk szentség; lehet,
Ó volt a magvető, de a magvetés gyümölcsei :
csak most kezdenek szemünkbe tűnni. Egy fél Dr. Nagy György országgyűlési képviselő beszéde, hogy őt ne n fűzi hozzá egy egész múltnak
század lassú érése után csak most ju to tt el melyet a házszabályrevizió kérdésében a szólás- gyönyörű emléke és annyi esztendő küzdelme,
nemzetünk 48-as eszmék aratásához. És itt ne szabadság érdekében tartott február hó 27-én de nekünk, 48-as és függetlenségi párti képvi
selőknek nem frázis, mi most is szentségnek
az országházban.
felejtsük el t. uraim, hogy ha visszatérünk a
turtjik a házszabályokat, a hogy Kossuth Fe
meghnnyászkodás politikájához, akkor tovább
(Folytatni,.)
renc 1904-ben mondotta és annak raegvédelmefogunk csuzni a lejtőn és ismét a régi szolga
Jó lenne tehát, ha mielőtt valakiből a zéseért küzdeni fogunk. Azt mondja továbbá a
ság jármába dőlünk, mig ha természetjogunk
belügyminiszter
ur beszédében, hogy Kossuth
harag
kitör,
egy
hónapra
előre
tudna
látni,
alapján szilárdan megállva, — hittel dolgo
zunk a jövőért, úgy a jövő a miénk. Dús iDerülség,) mert nem lehet tudni, hogy mikor Ferenc igen t. kereskedelemügyi miniszter úrral,
aratás vár reánk, ha lesz a munkához erőnk és mi mondjuk meg az igazságot, később nem aki akkor is vezére volt a függetlenségi pártnak,
kell-e a haragot visszaszivni és lelkesedni azért, megegyezett abban, hogy bizonyos esetekben,
elegendő bátorságunk.
a miért egy hónappal előbb még gyilkolni is bizonyos körülmények között a házszabály reví
Tisztelt ünneplő közönség! Visszatérek be készek lettek volna ? Most csak parancsszóra zióra szükség van. Ez azonban nem érv, nem
szédem kezdetére is ismételem, hogy a ki egy lehet lelkesedni is, mert könnyen megtörtén indok.
nemzet jogát elakarja kobozni, az óvakodjék a hetik, hogy különben időjártával az embernek
A mit Kossuth Ferenez kereskedelomügy
nyílt erőszaktól. Hiszen a közelmúlt tapaszta vissza kell vonnia lelkesedését.
miniszter ur mondott,azt mindnyájan monJjuki
lásából is igen jól tudjuk, hogy a volt szabad
Ezek után áttérek beszédemnek geriezére, | hogy bizonyos körülmények között szükség
elvű pártat nem a függetlenségi párt hóditó po arra a mi felszólalásomnak is tulajdonképeni , van rá és ezelől senki el nem zárkózott. Jól*
litikája, hanem a jogfosztás és nyílt erőszak tárgyát képezi, t. i. Andrássy Gyula belügymi mondja teliát a belügyminiszter ur, hogy ez
söpörte el.
niszter urnák beszédére, a melyet tegnapelőtt itt elcsépelt igazság. De feltételei voltak a függet
A nemzeti becsület, a nemzeti szabadság nem , a képiselőliázban tartott. Ha ezzel a beszéddel ; lenségi pártnak és ki fogom mutatni Kossuth
egyéb, mint a nemzeti jogérzet megnyilatkozása. foglalkoztam, ismertetni fogom majd a füg Ferenez gyönyörű beszédéből, hogy a föltéte
A mely nemzetnek pedig erős a jogérzete, az getlenségi párt vezéreinek álláspontját, (Helyes leknek alfája az volt. hogy előbb a választási
legyőzhetetlen- A jog fénye bevilágítja a sötét lés balfelől.) ismeretni fogom Rakovszky István törvényt kell megcsinálni és csak akkor lehet
séget és erőt ad a gyöngének is. Aki a jogát igen t képviselő urnák, a ház egyik alelnöké- majd beszélni a házszabályok revíziójáról.
védi, azt a támadás izgatja és ébren tartja, az ; nek beszédét, a melylycl 1604-ben a néppártnak
Hivatkozott a belügyminiszter ur Rakovsz
kapni, megtartani akar valamit.
állásfoglalását jelezte, hogy igv ezekből a beszé ky István alelnök urra is, hogy ő is akarta a
A jogvédelem izgalommal és dicsőséggel i dekből kimutathassam azt, hogy mai összeállí házszabályreviziót. Ig3ii ám de abban a szép
j á r ; az alkotás, a joggal való élés pedig fárad tásában ennek a képviselőh >znak a választási beszédben, a melyet 1904-ben tartott Rakovszky
sággal és hálátlansággal.
törvény meghozatala előtt a házszabály revizó- alelnök ur és a melyet Ismertetni fogok, hoz
zátette, hogy ő is kívánja a választási tör
A függetlenségi és 48-as párt 60 éves ne ról még csak szólania sem szabad. (Zaj )
Sajnálom, hogy a belügyminiszter ur nin vény reformját. Ez egy egyöntetű, állandó
héz küzdelme áián kivívta számunkra azt, hogy
csen
itt,
hogy
előadásomat
közvetlenül
is
hall
felfogás volt, maga a belügyminiszter ur is elfo
az önálló vámterület jogi alapjára helj*ezkedhettü n k ; de ezek a jogok még nem biztosítják a hatná és amennyiben tévedni találnék, rögtön gadta a ju n k tr ot 1904 november 28-án tartott
nemzet boldogságát és boldogulását, hanem csak helyre is igazíthatna és viszont, ha közbeszó beszédében. Miért nem maradt tehát meg a
lehetségessé teszik. A jogok fundamentumára lásából ugy látom, hogy ő téved, én is nyom régi álláspontja mellett ? Csinálja meg először
a választási törvényt és akkor majd meglátjuk,
ráépíteni a nemzeti jólét, hatalom, kultúra épii i ban válaszolhassakleté t; ez lesz nemzetünknek a nehezebb feladata.
A belügyminiszter ur beszédét olyan sor hogy milyen feltételek mellett van szükség a
Tanúi és részesei akarunk lenni annak az al rendben fogom követni, a mint azt a beszédet 1 házszabályrevizióra, de most választási törvény
kotó munkának, melynek céljából a becsületes ő elmondotta, hogy igy ö neki is megkőnnyitsem nélkül, bűn lenne magunkat leköttetni, elnémí
és tehetséges emberek összefogtak, kormányt majd az én beszédemnek figyelemmel kisérését. tani engedni
alakitottak.
Azt hiszem, hogy ebben a formában Kos
Megtartottam tehát azt a sorrendet, a melyet
Rövid pár heti közvetlen tapasztalatom beszédében a belügyminiszter ur követett. (Hall suth Ferenc kereskedelemügyi miniszter ur sem
fogadja
azt el. Hullottam, hogy neki is az volt
juk
1
Halljuk!)
alapján egész őszinteséggel mondhatom önöknek 1
t. ünneplő közönség, hogy a legnagyobb körül- I
A legelső, a mit határozottau kifogásolok a nézete, mint a párt legtöbb tagjának, hogy
tekintéssel is alig lehetne még egy 8 tagból álló ' az, hogy belügyminiszter ur a következetlensé változtatni kell rajta. De kérdezem, hogy sza
minisztériumot összehozni, kikre ugy lángoló 1 get puasi politikai erényként állitóttá elénk, a bad-e ilyen korszakos reformot, a mely az or
hazafiság és megbízhatóság, mint alapos tudás mikor azt mondotta, hogy az még nem baj, ha szág sorsát lehet századokra dönti cl, ilyen
és szilárd jellemvonás tekintetében is a haza | valamelyik párt ellentétbe jön egy mondásá- i hebehurgyán vagy hogy Eötvös Károly szavait
sorsát oly nyugodt lelkiismerettel reá bízhatnék, ; val, múltjának bizonyos frázisaival. (Zaj balfelől.) 1 használjam, kesze-kuszán megcsinálni V A hány
mint a jelenleg kormányon ülő államférfiakra.
Hát, t. képviselőház, én más pártok gon- t. képviselőtársammal eddig még találkoztam,
A legbölesebb mérséklet, alapos körültekintés | dolkozását nem tudom, nem ismerem, de biz senki sem volt megelégedve vele.
Az egyik az egyik irányban akar módo
és igazi tapintat vezérli a nagy munka alapozá tosíthatom a belügyminiszter urat arról, hogy a
sában, .mégis lépten-nyomon tapasztaljuk a le függetlenségi pártnak a házszabály sohasem sítani, a másik a másik irányban, sőt tovább
tűnt rendszer nyugtalankodó — ho^y ne mond volt frázis Ez a párt a házszabályokat min megyek, Nagy Emil képviselő ur maga sincsen
jam, hatalomra vágyó — alakjainak féktelen dig szentségnek tartotta, a melyért gyönyörű, megelégedve az inditványnyal, ó maga mondta
vergődéseit s némely hírlapoknak szándékosan férfias harezokat vívott meg.
Eötvös Károlynak, hogy módosításokat fog in
konkolyt hintő kirohanásait.
dítványozni a javaslat megváltoztatására.
Nem lehet tehát azt mondani, hogy ez
Sőt jelentkezni fognak nemsokára várme egy frázis volt, a mit könnyen el lehet dobni
(V ége kö v etk ezik , i
gyénkben is bizonyos radikális eszmékkel fel és a miért lehet és szabad is következetlennek
fegyverzett újabb elemek, kik azonban a szo lenni. Mondom, más pártnak álláspontját nem
morú emlékű KristófTy hívei és elvbarátai és a ismerem, de az én testemnek és lelkemnek min Olvassa és terjessze mindenki az igazság és
kiket, hiszem, vármegyénk higgadt polgársága den indulatja fellázad az ellen, hogy a függet
méltó fogadtatásban részesítenek
lenségi párt a házszabályok szentségét, csak függetlenségi eszmékért küzdő „Örszenr-et.
Ma t uraim ! egyedül csak a munka bol jelszó, csak frárisként használta volna. Én ezt
dogít. Aki dolgozik, azt meg kell védeni az ál a pártot tartom Magyarország jövendő uralkodó
lamnak, azt meg kell becsülnie a társadalom pártjának, ennek kell ugy megteremteni alapját,
nak. A győzelmi mámor mulóban van kell is, hogy azon az alapon kiépülhessen a nagy, sza
hogy elmúljék, nincs mire felhasználjuk. Ellen bad és független Magyarország. Nem hallgat
Március 15-én reggel érkezett a szentsimoni
ben nagy szükségünk van jó közigazgatásra, hatom tehát el, hogy erről a pártról valaki azt állomásra Dr. Nagy György országgyűlési kép
jó ipari, gazdasági és kereskedelmi politikára, mondja, hogy frázisnak tartotta a házszabályo viselő titkárja kíséretében, kit a pályaudvaron
jó közoktatásra, a mitől megtermékenyüljön az kat. Ez a párt Kossuth Ferencnek vezérlete alatt Alesik választókerülete lelkesült választók százai
egyéni kezdeményezés bizalma és ere. A béké egy olyan szép, oly férfias küzdelmet folytatott, lobogok alatt zugó éljenzéssel fogadtak.
ben arra van szükség, hogy a munka szelleme melyet a nemzet milliói tapsokkal, helyeslésekkel
Ekkor választói közó lépett a képviselő, kit
ébredjen, mely az egyént gazdagítja és vele és lelkesedéssel kisértek és én emlékszem rá, bokrétákkal fehér ruhás leányok vártak Cseh
együtt az államot is.
hogy abban az időben, - korom miatt sem le- • \ilrnos 48-as független pártelnökkel, ki a kö
Ha a mindoeható Isten elég erőt és kegyel hettem e háznak tagja — mint egyszerű vidéki vetkező beszéddel fogadta :
met ad sokat szenvedett nemzetünknek ami, kültagja ennek a pártnak, milyen lelkesedéssel
Nagyságos képviselő Ur! Szeretett barátom!
hogy az egymás iránti viszélykodástól menten olvastam azt a küzdelmet, a mely itt a ház
az előttünk álló tiz évet a békés egyetértés szabályok érdekébe*!! folyt- Ekkor az én szivem
A lesik községeinek 48-as független polgárai
fenntartására és szeretettel párosult ö n z ő t
összedobogott milliók szivével és mikor cseleke örömmel járulunk előd, mikor kegyeskedel dicső
l e n m u n k á l k o d á s r a fordíthatjuk, akkor a detre került a sor, mikor szavazatunkkal adtunk szabadságharcunk 60 ik évfordulóját velünk ün
legbiztosabb reményekkel lehetünk eltelve az kifejezést 1905. január 26-án annak, hogy helye nepelni és ezen járás székhelyét Szentmartól!
iránt, hogy nemsokára eljuthatunk a független, seljük a függetlenségi párt álláspontját, akkor és (s e ke fal va községek polgárait beszámolóddal
a szabad, a boldog Magyarország honába!!
mi, a nemzet, többséget adtunk ennek a pártnak. es látogatásoddal szerencsélteted
Következetesség alatt én sem értem és senki
Az ünnepi beszéd után a közönség a Szó
A kitüntetésért, mely minket ért, fogadd

Dr. Nagy György fogadtatása választói között.
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itt megjelent polgártársaim őszinte és szívből
KÜLÖNFÉLÉK.
fakadó szeretetet és logndaadóbb ragaszkodását.
Köszönetét mondok a szivrs fáradozásért,
— Kinevezés. A király a miniszter tanács
melylyel nemzeti ünnepilnket fényessé emeled, nevében a miniszterelnök előterjesztésére Gu
polgárságunk körében a testvéri,'felebaráli és
lya László helybeli törvényszékünk egykori tu
hazaszeretetei ápolod.
Örömünkben osztozik választókerületünk dós elnökét n m. kir. közigazgatási bírósághoz
minden hazafias polgára szeretett népképviselő bíróvá nevezte ki.
jének szerencsés érkezése felett, boldogok vá
— Bírósági kinevezések és előléptetések. A
gjunk, mikor édes magyar hazánkért, nemze
tünk annyira féltett alkotmányáért, de különösen hivatalos lap pénteki száma az uj törvény alap
székely érdekeinkért, határtalan lelkesedéssel, ján történt tömeges kinevezéseket és előlépte
önzetlen szeretettel küzdő ifjú képviselőnket itt téseket közli, melyekből kivonatozzuk a követ
köszöntjük és otthonunkban tőlünk telhető lel kezőket : A Csíkszeredái kir. törvényszéknél a
kesedéssel és vendégszeretettel fogadjuk. Isten VII fizetési osztályba előléptettek : Báldi Aurél,
hozott közénk.
Mire a körben álló leányok csinos bokré Bodor Ödön és Fekete Imre törvényszéki bí
tákkal árasztották el a képviselőt és nem szűnő rák. Járásbiróvá kineveztettek dr. Végh Elemér
éljenzések között a szokásos bemutatások után és Száva Antal albirák a Csíkszeredái kir. já
lobogók alatt vonult ki a sokaság a pályaudvar rásbíróságnál. I)r. Szabó Alajos és Gőzsy Pé
ról, honnan példás rendben, élükön Osekefalva ter a csikszentmártoni járásbíróságnál. Inczc Dé
legényeiből alakult lovas bandériummal. elől el
nök kocsijával selyem lobogó alatt vonult be a nes, dr Bényey Károly, és Beszterczei István
képviselő Alcsik előkelőségei és polgársága kí a gyergyószentmiklósi k r. járásbíróságnál.
séretében mintegy 70 kocsival Szentmárton—
— Közjegyzői áthelyezés. A m. kir. igazságCsekefulvára elnök házához, kinek vendége volt ügymittiszter Kovács Latos gyergyószentmiklósi
választói ezrei éljenzése között.
Nyomban kezdetét vette a március 15-iki kir. közjegyzőt Bethlenbe helyezte át.
ünnepély már közölt sorrendben, délben 50 te
— Utolsó hét. Fehér Károly színtársulata,
rítékű társas ebéd volt, melynek szálai hajnal mely ti-ik hete szórakoztassa közönségünket
hasadtáig nyúltak ki.
teljes elismerésre, e hétlel befejezi itteni színi
lG-án délelőtt látogatásokat fogadott és
adott a képviselő. 11 órakor kezdetét vette a szezonját, s innen Gyergyószenimiklósra távo
beszámoló a piactéren, hol elnök rövid beszédet zik. Fehér igazgató minden tekintetben meg
intézett a választókhoz ecsetelvén a nap jelen lehet elégedve Csíkszereda vároos közönségé
tőségét, melynek befejezésével felkérte a kép vel. ki e hosszú szezon alatt egyforma kitartó
viselőt, hogy beszámolóját tartsa meg, ki nyom támogatásba részesítette a társulatot, s még oly
ban az erkélyre lépett és kit választói szűnni
nem akaró éljenzéssel fogadlak. Képviselő han darabot is, mint a „Nincs elvámolni valója V ,
goztatván, hogy 48 függetlenség zászlóját oly — melyet betiltani kellene — telt ház előtt
szeplőtlenül hozta és tartotta meg, mind man hozhatott szilire. A társulat városunkból ez
dátuma átvételénél Ígéretet tett. Szép beszédé úttal is, mint minden alkalommal, a legszebb
vel. mely 2 óráig tertott, óriási hatást tett,
emlékekkel távozik.
Beszéde végeztével elnök ismertette a vá
— A római katholikus egyház zsinati törvé
lasztókkal képviselőjük parlamenti tevékenysé
gét, indítványára lelkesedéssel egyhangú bizal nyeinek tervezése. Most tervezik a római katho
mat szavaztak képviselőjüknek, kérve őt, őrizze likus egyház zsinati törvényeit, melyre az er
és ha kell, minden erővel védje meg a 48-us délyi katholikus egyház képviseletében gróf
független zászlónk tisztaságát, melyhez Isten Mujláth Gusztáv Károly püspök dr. Balázs And
segítségét kérte.
Végezetül elnök megköszönte a nagyszámú rást, Torda város kiváló tudású főesperes plé
polgárok érdeklődését, kik példás rendben osz bánosát küldötte ki.
lottak el 1 órakor, délben elnök vendégszerető
— Tiltakozás a betegsegélyzö törvény ellen.
házánál ebéd volt Alcsik előkelőségei részvéte Az uj betegsegélyzö és balesetbiztosító törvény
lével. melyet az esti 7 órás vonat zavart ineg; ' ellen, mely mindössze nehány hét óta lépett
melylyel a vendégek éljenzése között képviselő ■gyakorlati étvénybe, Marosvásárhely iparos pol
gársága a múlt háton népgyiilésen fejezte ki
és titkár elutaztak.
tiltakozását. A népgyülés tiltakozása nagy fon1 tosságu, amennyiben egy országos akció első
kezdete, mert az ott hozott határozatot Magyari
ország összes városainak megküldik, s nem lehe
Irta: D r N A G y 6 ? Ö R Ü ? o r sz á g ú ié i képvisel*.
tetlen, hogy rövid idő alatt városainknak Ma
Belesikoltok a nagy éjszakába
rosvásárhely után induló tiltakozása hívja fel a
kormány figyelmét e törvény sérelmeim
Hát meddig vársz még alvó nemzetem ? 1
Ahorvát országgyűlés elnapolása. A horvát
Hervad szabadságunknak rózsafája
országgyűlést, amint azt az eseményekből előre
Bilincs rozsdásodik ti kezeden !!
következtetni
lehetett, szombaton elnapolták. Az
Körülöttünk szent máglyutiizok égnek.
elnapolás bizonytalan időre történt. Horvátor
Trónok recsegnek, uj hajnal hasad
szágban az izgalom az elnapolás következtében
Nem érdemied nagy, ragyogó múltad.
nagy. A képviselők a királyi kézirat megérke
zését óriási lármával fogadták s a pár nap előtt
A míg tűröd kezeden a vasat.
lojalitástól olvadozó horvát képviselők veszett
sakál módjára ordították:
Hiába zendült Petőfinek lantja
— Nem hallgatjuk meg a levelet.
A talpra állott magyar lefeküdt.
A nagy lárma miatt az ülést fel kellett
Császári gőgnek sarkantyúja sebzi,
függeszteni.
Sajog a seb, de vissza még sem üt.
Mikor a királyi kéziratot felolvasták, Supiio és társai kiadták a jelszót :
Zászlót lobogtat, ámde elfelejti,
:
—
Maradjunk együtt I El Magyarországtól.
Hogy bár csak egyszer megfordítja azt
Tanácskozni fogunk tovább!
S nidjával osszon véres igazságot,
A jegyzőkönyv hitelesítés alkalmával PerA mely kibékit sok siró panaszt.
wics képviselő felrohant az elnöki emelvényre
és a jegyző kezéből kitépte a jegyzőkönyvet és
A kishitűség ne riasszon minket,
darabokra szaggatta
A képviselők utcai csőcseléktől kisérve
Erős e nemzet, ha egyet akar
tüntetést rendeztek, melyen a kormányt és a
Ezer pokol se tartson attól vissza,
bánt abeugolták.
Hogyha ütésre lendül a kar.
Azután gyűlést tartottak, melyen elhatá
Ha millió ökölnek pallósával
rozták, hogy manifesztiunot intéznek a néphez,
melyben az elnapolás ellen tiltakoznak.
Darabra zuzunk minden akadályt
Gyümölcsöt hoznak vérpiros virágok
— A szerb kereskedelmi szerződés. A inagyarosztrák-szerb kereskedelmi szerződést szombaton
S a magyaroknak Istene megáld.
Írták alá a külügyminisztériumban. A szerződés
csak az 1909 év január elsején lép ugyan életbe,
A márciusi tüzet újra szítsuk,
de a két kormány közös megegyezéssel intéz
Ez a tűz égjen az oltárokon,
kedhetik, hogy már előbb is éleibe léphessen.
Váljék valóra a gyönyötü áiom,
— Felszólítás. Az „Apponyi könyvnyomda
Melyről én mind halálig álmodom I !
r. t.“ részvényesei ezúton kéretnek fel, hogy
A márciusi ibolya hadd nyíljék
jogaik megóvása érdekében, a hátralévő 50%-ot
Vérrel öntözzük, vérre szomjazik
! a társaság pénztárnokához haladéktalanul be
S csak akkor üljünk ünnepet mi hogyha
fizetni szíveskedjenek.
Szabad hazában, szabad nép laktk ! ■
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— Zathureczky József Romániában történt
mcgöletése ügyében annak idején vármegyénk
alispánja jelentést tett a belügyminiszternek,
kérve, hogy diplomáciai utón a megtorlásról in
tézkedjék. A miniszternek f. hő 16 án érkezett
meg a válasza ez ügyben, a melyben értesiti az
alispánt, hogy néhai Zathureczky József raegl ülése miatt Oprea Gh. N. 7 évi és Coman
Margliida ü évi fegy házra, Sanda Demeter pedig
2 hónapi bürtöűre és 200 frank bírságra ítélte
tett. Azonkívül Oprea Gh. N„ Coman Marghida,
Petrea A. Cápául és Cápául Oh. A. egyetemlegesen a meggyilkolt nejének 30,000 frank kár
térítést kötelesek fizetni.
— Meghiúsult merénylet a spanyol király
ellen. Barecllonából jelentik: A spanyol király
ellen bombamerényletet követtek el. A merény
let annyiban azonban meghiúsult, hogy a bomba
idöelőtt robbant fel.
— Szerkesztői üzenet T ö b b e k n e k . Be
küldött közleményeket térszüke miatt csak jövö
számunkban közölhetjük.

N yilttér.*)
Nyilatkozat
A közönség megnyugtatása végett kijelent
jük, hogy a Csíkszeredái iparosokra vonatkozólag
Szigethy Varga Gyula földmives iskolai igaz
gató ur által tett ezen kijelentés miatt: „Az
összes szered a i iparosok mind g a z e m b e r e k“,
bírói utón fogunk elégtételt szerezni.
Csíkszereda, 1908. évi március hó 17-én.
A Csíkszeredái iparosok.
*/ Ey.t*n rtivni
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Sz. 216— 908,
inj.

Hirdetmény.
Közhírré teszem, hogy Csikvármegye
m agántulajdonát képező Csikszentm árton
község közigazgatási határában fekvő „Solyomtár" és „Keresztes" havasnak s illetve
erdőségnek az üzem terv és fennálló rendel
kezések szerint legeltethető és kaszálható,
összesen mintegy 1400 k. holdat kitevő te
rülete 2753 korona kikiáltási áron, továbbá
folytatólagosan a „Baskahavas" p u sz tá ja
körülbelül HO'76 k. hold kiterjedéssel 400
korona kikiállási áron folyó 1908. évi m á r
cius hó 26-án délelőtt 9 órakor a megyei
m agánjavak igazgatósága irodájában (Csík
szereda, vármegyeház) tartandó nyilvános
szóbeli és zárt Írásbeli versenytárgyaláson
— árverésen — a folyó 1908-ik év tarta
m ára haszonbérbe fog adatni.
A kikiáltási ár 10— 10%,-ka az árverező
bizoltság kezébe az árverés m egkezdése előtt
bánatpénz fejében leteendő.
Ütóajánlatok nem fogadtatnak el.
Részletes árverési feltételek a hivatalos
órák alatt a megyei m agánjavak igazgatósága
irodájában betekinthetök.
Csikvármegye m agánjavuinak

igazgatósága.

Csíkszereda, 1908. év m árcius hó 3-án.

Dr. Csiky József,
2—2

igazgató.

Sz. 2 1 4 — 908,
mj.

Árverési hirdetmény.
Közhírré teszem , hogy Csikvármegye
m agántulajdonát képező Bojtorjános, T ar
havas, 1. Kishükkös, Magyarósvölgy, Kismagyarós, Nagymagyarós, Vámkut, Füstölő
kért, Haragos, Kishavas, Czibles, Fejérhavas,
Vereskö, Kom urnik. Kopárhegy, Tölgyes
sarok, Nagysarok, Czirjáksarok, V eresm art,
Cziblesaljirét, Kikötők, Kisrét, Pojánai fü
részek és kaszálók, Táhlasnrok, Balázs-sarok,
Hegyeshavas, Csiszérsarok, II. Kisbükkös,
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Köszörüköpatak havas, Tyukos havas, Pódics,
Köszörüköpalaki 3 kert, Tölgyesi mészégetési jog és mésztelep nevű kaszáló és le
gelő birtokok, illetve jogok 1908. évi április
hó 2-án délelőtt 8 órakor Gyergyótölgyesen
kezelösége közhírré teszi, mi
agazdatiszti irodában megtartandó nyilvános
szerint elismert és kezelésében
szóbeli és zárt Írásbeli versenytárgyalás al
felülmúlhatatlan ásványvizét,
kalmával fognak az 1908-ik évre haszon
bármely e s i k — g y e r g y ó i vasútállomásra
bérbe adatni.
bérmentve 12 fillérért szál
A feltételek szerinti k i k i á l t á s i ár
lítja litres üvegenként, a láda
10— 10°/o-ka az árverező bizottság kezébe
és üres üveg visszaszállítási
az árverés megkezdése előtt bánatpénz fe
= költségét is ö viseli..
jében leteendő.
Utóajánlatok nem fogadtatnak el.
Kereskedők, vendéglősök, és a hol nem
Az árverési általános és részletes fel
kapható magánosok szives
tételeket a gyergyótölgyesi gazdatiszli iroda
=
rendelését is kéri a =
bán a hivatalos órák alatt bárki betekintheti

8 0 0 véka első minőségű zab eladó. Cím

HIRDETMÉNY.

m egtudható a kiadóhivatalban.

A világhírű K.-Impér Répáti-gyógyborviz

Csikvármegye m agánjavainak igazgatósága
Csíkszereda, 1908. évi m árcius hó 3-án

Dr. Csiky József,
2—2

RÉPÁTI VÍZ FORRÁSKEZELÜSÉGE
Répát u- p. Kászon-Altiz.

ti— lu
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igazgató.

Legjobb m ellék ke res e t
nők és családok r észére. Egy helyen és egy
háztartásban se hiányozzék az e r e d e t i
„STYRIA“ kötőgép. KA" Árjegyzék ingyen.
Kedvező fizetési feltételek. -*üi

NAGY MELLÉKKERESET!
M agas ju talék o t

ti.

Első S T Y R I A I k ö t ő g é p g y á r

fizetünk olyan egyéneknek és vidéki

~ foglalkozni.

Mióta WAGNER a „Hangszer-Király" iogysn
küldött egy családi fonográfot
azóta esténkint egész színházi előadást tartunk.
A családi fonográfot bárki egészen ingyen
kaphatja, ha 10 drb. ketnényüntésü kótahengereket rendel, melynek darabja 1 kor.
80 fillér.
Az összes színházak felvételei!
Ilangversenybenaélögép, fi lemezzel, 400
tűvel 40 kor. tskolahegedU tokkal, vonó
val. gyantával, ára 12 kor. lh iz ó h a r m o n ik a , orgonahangu, iskolával, dalokkal 12
kor. Hasnxit m a g y a r clto ra ,finom munka
felszereléssel 12 kor. H a n tio n írnunk,
használtak állandóan raktáron.

WAGNER a „Hangszer-király11 Budapest
József-körut 15 V.

Magyarországi képviselete :

Ügynöküknek, kik részvényeknek rész
letfizetésre való eladásával kivannak

Ez igazán nagyszerül

Árjegyzék in g y e n . Javítások olcsón.

FOGL. J. L. műépítész, Budapest, VI. Csengeri-utca 54
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1legolcsóbbbevásárlási forrás.

l e s z á l l í t o t t árak

Nem kell már egy üveg finom illat
szerért 10, 15,20 koronát adni, mivel

FEKETE

=

VILMOS

SZABÓ MIKLÓS ÜZLETÉBEN =

illatszertárában C síkszeredában

Csíkszeredában.

a legfinomabb illat megkapható 1 kor.
20 fillérért dekagramonként Úgy arcszépitő kenőcsök, mint púderek 10
fillértől feljebb. Valamint ott kapható
a hires kolozsvári arc- és kézfinomitó

(Az összes áru k észlet egészben is eladó.)
1 -8

Ichthyol és Ichthyol Salicyl
gyógyszappan, valamint az összes lé
tező pipere és kozmetikai cikkek nagy
ri ■
választékban. = = = = =
Vidéki megrendelések a pénz clőlcges
beküldése vagy utánvét mellett azon
nal eszközöltetnek.__
1 1 -5 2
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Képkeretek

nagy

A közönség

szives

választéka!

figyelmébe!

A nagy közönség szives figyelmét felhívom nagy választékú kép
kereteimre és olcsó üvegezésemre. — Elvállalom

dl

Szölöoltvány!

Szölövesszö!

A világhírű Uelaware adja a leg
jobb bort; oltani, permetezni nem
kell! Gyökeres 100 drb : 100 kor.;
sim a: 60 kor. Szölöoltványok ezere :
140 kor: a legnemesebb fajokból.
Árjegyzék ingyen. Rendelési cim :

Szigyártó Nagy Mihály

[>>
bo

fi

H

EGÉSZ ÉPÜLETEKNEK ÜVEGEZÉSÉT,
bármily fajta és nagyságú üvegekkel. — Tehát ne m ulassza el senki
megtekinteni a m . k i r . törvényház melletti üzletemben a szebb
nél szebb és m i n d e n l / í D l F C D C T r i / r T mielőtt azt m ásutt él
i g é n y e k e t kielégítő
I L l \ L I készíttetné, amit olcsón
és gyorsan állítok elő.
Teljes tisztelettel:
....

___________________________________________________ K M P A G Y U L A ,

Felsösegesd (Somogyrnegye.)

Özv. KAROA LAJOSNÉ i t a l m é r é s é b e n k a p h a t ó k : jó kiiküllömenti 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 h a . = : - .
=

Hirdetés az üzlet lelke, éltetője!

Mindenki, aki nálam legalább húsz koronára vásárol, egy életnagysága képet kap. Csupán
három koronát kell fizetni a passa-portuét. —-

KI eredménnyel akar hirdetni, a leg
alkalmasabb erre a 48-as független
t ő l p ir t hivatalos lapja az „őrszem."

6-

Olcsó

és

pontos

k isz o lg á lá s !

Nyomatott Apponyi könyvnyom da r. t.-nál, Csíkszeredában. 1908.
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