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hová a lap szellemi rénzét Illető minden közlemény, 
valamint lilrietwsk éa elfiBzetéai  dijak ia kflldendfik. 

Megjelenik a lap 
• I l i n t t a r 4 i n . 

Kéziratok nem adatnak viasza. 

FELELŐS SZERKESZTŐ: 
D r . F E J É R A N T A L 

flgyvéd. 

Nyílttéri csikkek 
soronkint 40 flll.-ért  közöltetnek. 

Egyes lap ára 20 fillér. 

Elóflaetést  ár: Egész évre 8 kor. (KfllfSldre)  11 kor 
Félévre 4 kor. Negyedévre 2 kor. 

Ismeretlen czégek hirdetési dija előre flzetundfi. 
Hirdetéai dijak a legolcsóbban számíttatnak. 

Politikai hirek. 
Ezt az egész hetet az 1906. évi 

költségvetés tárgyalása foglalta  le. A 
tárgyalás aa előzőkhöz képest ugyan 
gyors ; de nem lehet ast mondani róla, 
hogy emelkedett A nemzetiségi képvise-
lők és a miniszterek vitték a szót. Ama-
zok néhánynak kivételével igen alant járó 
beszédeket mondottak. A miniszterek vá-
laszai pedig rendszerint érdekesek és 
tartalmasok is. A kormánynak azonban 
ez a gyors tárgyalás tetszik, ugy akar-
ta, hogy augusztus l-re költségvetést 
kapjon. A nemzetiségiek azonban ké-
résztől húztak ezen a terven s igy 
Wekerle Sándor kénytelen volt 1906 
augusztus havára ujabb indemnitást 
k^rni, hogy az esetleges törvényen kí-
vüli állapotot elkerülje. 

Erre az idei költségvetésre a kor-
mány kevés befolyást  gyakorolhatott. 
A mikor a kormányt Wekerléék átvet-
ték, tényleg e költségvetésen tul volt 
az ország; nagyobb várakozással kell 
lennflnk  a jövő évi költségvetés iránt, 
a miniszterek nyilatkozatai is főként 
ebből a szempontból jöhetnek figye-
lembe. 

Azonkívül a képviselőház a nyári 
hónapokban csak akkor tudott nagyobb 
munkát kifejteni,  a mikor az ellenzék 
obatruált. Különben a lapok panaszkod-
tak a ház üressége miatt. Igy van ez 
jelenleg is, a honatyákat jobban érdekli 
a nemzetiségiek felszólalásainál  saját 
gazdaságuk sorsa s mikor a vakáció 
édes napjai elérkeztek, nem lehet éppen 
tőlQk azt kivánni, hogy a ház üléseit 

Hirt adtunk már arról, hogy az 
igazságügyi kormány elhatározta az er-
délyi birtokviszonyok alapos rendezését 
és e végből az igazságügyi miniszté-
riumban egy uj ügyosztálynak a szer-
vezését. 

A mint most olvassuk, az igaság-
ügyi miniszter az ügyosztály költségeit 
a jövő évi költségvetésbe már fel  is 
vette s az ügyosztály vezetésével dr 
Sebess Dénes orsz. képviselőt meghízta, 
kit táblai ítélőbíró címmel ruháztak 
fel  és e minőségében a minisztériumba 
osztották be. 

Örömmel vették az egész székely 
földön  a birtokrendezések hathatósabb 
ellenőrzéséről szóló híreket 

Sebess Dénes dr. az erdélyi birtok-
rendezési ügyeknek egyik leghivatottabb 
ismerőse, a ki több tanulmányában 
ennek eddig is tanújelét adta. 

A kormány tehát önmagának is 
érdemet szerzett a mi szemünkben, mi-
kor ót a birtokrendezési ügyek élére 
megnyerte. 

Várakozással tekintünk annak az 
ügyosztálynak, melynek vezetője dr 
Sebess Dénes, a működése elé. Remél-
jük, hogy működését nem csupán a 
tlkvi ügyekre fogja  kiterjeszteni, liauem 
működési körébe vonja legkivált uz 
arányosítást, melynek segítségével vár-
megyénkben valóságos rablógazdálko-
dást folytatnak.  Nyitott szem, éles meg-
figyelő  képesség egymagában is sokat 
ér, a kiben tetterő is van, áldásos 
munkát fog  végezni. 

• 

Képviselőink figyelmét  fel  akarjuk 
hivni a vármegyének és Csíkszereda 

városnak egy néhány vitális érdekére. 
Első sorban szerepel közöttük az 

állomás sorsa. Amit a helytel 'n vasúti 
tervezés vétett városunk forgalma  ellen, 
azt legalább félig  jóvá kell tennünk. 
Hu a csatlakozást Madéfalvára  helyezik 
át, akkor Csíkszereda személyi és áru-
forgalma  meg van ölve. Pedig az egész 
vármegyének érdeke, hogy Csíkmegyé-
nek is valahára egy tekintélyes köz-
pontja legyen. 

A főgimnázium  áthelyezésének 
kérdése is ugy látszik elaludt. Akkor, 
mikor nagy nemzeti kérdések voltak 
szőnyegen, nem hozakodtunk elő ezek-
kel, de most az idei költségvetés tár-
gyalása és a jövő évi összeállítása al-
kalma fontos  pillanat, melyet hit nyom-
talanul eltdnni engedünk, akkor elsza-
lasztottuk a legalkalmasabb időpontot, 
talán uz egyetlent, a mikor .jogos ér-
dekeink kivivhatók lettek volna Ettől 
a veszélytől félünk  s azért akartuk az 
illetékes körüket figyelmeztetni. • 

Az ország' minden részében, a hol 
magyar szív dobog, a tulipán jegyében 
arra törekednek, hogy a magyar ipart 
támogassák, kogy a magyar terménye-
ket fogyasszák,  szóval, hogy gazdasági 
föllendülésünket  előmozdítsák. 

Vármegyénkben még magas trónon 
ül az osztrák áru. Kereskedőink bécsi 
portékái uralják a helyzetet. Nem szól 
senki ellene, tehát miért, bogy éppen 
ók legyenek azok, akik ez állapotokon 
segíteni akarnának. Igazuk van, a kö-
zönség izlése a fő 

Erről jut eszünkbe, hogy régen 
vajúdik már a tulipán mozgalom kér-

dése. Szemeit fel-felnyitja,  azután ismét 
mély apathiába merül. Ébredése csak 
arra való, hogy ismét álomba merüljön. 
Pedig eleget aludtunk már, félszázad 
óta szívják vérünket. Jó volna már 
véglegesen egyszer felébredni.  Vájjon 
elégséges lesz-e ez a gyönge hang 
arra? Ha nem, nagyobbat fogunk  kiál-
tani . . . 

A főispán  beszéde. 
Elmondta a f.  hú lG-án tartott ITlispáni beiktatón. 

Tekintetes törvényhatósági közgyűlés I 
Sötét felhők  boriták a közelmultbap 

hazánk egét. Ugyanolyan felhők,  milyenek év-
századokon át homályosították el nemzetünk 
szabadságának napját s melyekről már azt 
hittük, végleg tovatűntek. Vihar volt kitörőben. 
Az ismeretlenség siri homályából, a hazaárulás 
és a különféle  bűnök miazmáival telitett mo-
csaraiból undok élósdiek kerültek felszínre, 
hogy megőröljék a magyar állam évezredes 
alkotmányát, aláássák a magyar nép nemzeti 
szabadságát, hogy tönkre tegyenek mindent, 
mi tisztességes ez országban. 

De hála a magyar alkotmány elpusztít-
hatatlan életerejének, melyen az ő erejök 
megtört, mint a tenger szennyes habja a kő-
szikla gránit talapzatán, hála a szent korona 
szuggesztív hatalmának, hála a magyarság tör-
ténelmi nagy erényeinek, a nemzet vezérei 
bölcsességének, a felhők  tovatűntek, a vihar 
elült. A nemzet vezérei visszaadták a nemzet-
nek kárhozatba menendő lelkét és testét, 
visszaadták a nemzetet ismét saját énjének. 
Az alkotmányos élet helyreállott, megkezdő-
dött restitució in integram s egy uj, előre-
láthatólag jobb, boldogabb korszak küszöbére 
léptünk. 

Ezen uj korszak kezdetén ért engem 
azon kiváló kitüntetés, hogy az alkotmányos 
magyar király alkotmányos kegyelmes kineve-
zése folytán,  a nemzeti kormány és a csiki 
képviselők együttes bizalmából nemes Csík-
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•melle. 
Irta: Dr. Sándor Lánló . 

(Folytatás.) 
A fürdői  élet látása a fenséges,  magasztos 

érzetét kelti életre bennünk. Fogékonynyá tesz 
naját énünk iránt. Megmozgatja A vérünket A ked-
vet boz az élet iránt Szinte észrevétlenül oldja 
fel  dermedt szivünk 5aazeaszott kérgeit s friss 
vért hajt át szivünk begyepesedett pitvarain. 

— Jól esik, hogy közelemben vagy, — 
fordult  most felém  Kálmán, — a közelembe hu*-
váu székét, lfült  mellém. Hangja szelíd és barát* 
ságos volt. Majd folytatta  : Örvendek a látásodon. 
Az emlékek egész serege tolni a lelkem elé. Régen 
volt, hogy egyébbel is tndtam ioglalkozni, mint az 
én szerencsétlenségemmel Ma mintha könnyebben 
érezném magamat. Örömet érzek jelenléteden és 
megbánást, hogy oly rideg volt a találkozásunk, 
lTgy-e nem veszed megbántásnak ? Sokat szenved-
tem. Nem tadom összeszedni magamat. 

Kezet nynjtottara a A azt melegen megrázta. 
Egy ideig íamét hallgattunk. Onönmagával 

volt elfoglalva,  én meg azt néztem, bogy San-Kemó 
felől  milyen lasaan jön az expresse, végig a part 
mellett, mint a csiki vonat az inas éveiben. 

— Te tadod ngy-e, bogy as egyetem utolsó 
«veit Párieban hallgattam ? — kérdé Kálmán, m 
«l«*vi más bevezetés nélküL 

— Igen, — feleiéin. 
— A mikor mér a mérnöki oklevél a ke* 

/• niben volt, a francia  nyelvben való gyakorlásom 
Megkönnyebbítése véget egy nyarat a bretagnei 
partok közelében lévő falvak  egyikében töltöttem. 

Ha nem untatlak, beszélők erről. Vau valami tor-
ved máraV 

Biztosítottam, hogy jól esik reá hallgutnoin 
és a ma délutánt teljesen uz ő látogatásának 
szenteltem, ni Íré aztán folytatta  a vissznemlékezé 
seit, inkább talán önmagn előtt ismételgetve élete 
történetét, mint nekem mondva el. 

— A tengerparthoz legközelebb eső falu  buti 
laktam. Halnszeinber volt a házigazdáin. Uenszllliitt 
breton, ősrégi nemes fiy.  Nyílt szivti, igaz eiubei 
barátságos és jóindulatú. 

Megkedvelt mindjárt az első naptól. Lehetett 
ugy egy ötven év körüli erős férfiú.  Tekintette oly 
nyugodt volt a legszilajabb viharok közepette, mint 
egy szoboré. 

Mindig vitt magával hnlászni. Megtanított 
arra, hogyan kell a tengeri halakat l'ogui hálóval, 
horoggal vagy szigonnyal. 

Remekül berendezett csónakunkkal egész 
éjjelt is töltöttünk kinn a tengeren. A csónak ele* 
jén erAsfényü  acetylen-lámpa égett, amely mélyen 
levilágított a tengerbe, mint egy reflektor.  Kosár-
számra gyűltek össze csónakunk körül n kis halak, 
melyek bolondjai voltak az erős fénynek  s mi csuk 
ugy mertük ki a vízből ezeket Felejthetetlen szép 
esték voltak ezek. Ha reggel felé  gazdag zsákmá-
nyunkkal visszatértünk, már ott vártak házigazdám 
neje éa a leánya. 

Csodálatos az ember sorsa. Én magam men-
tem ismeretlen tájakra, hogy a végzetem útját 
betöltsem, hogy a messze távolban fölkeressem  azt 
a lényt, kinek szerepet szánt a végzet az életem* 
ben, vájjon nincs-e tehát sorsunk változatlanul előre 
megállapítva ? Fatalista vagyok, azzá tett az én ki-
kel Hihetetlen végzetem. — Halld csak tovább. 

A házigazdám nejéről nincs mit sokat 
mondanom. .1 ónnal ú gondos asszony, férjének  való-
ságos jobbkeze. l>olgos és tiszta, a breton nők 
mintaképe. 

— A leányuk, Amelie tizenhét éves volt. 
amikor megismertem. Születésnapja éppen julius 
hónapban volt, már náluk laktam, mikor ünnepel-
ték azt. 

— Egyetlen gyermek volt Gyönyörű fejlett 
leányalak. l)e nem dicsérem. Mindig banalisnak 
tartottam, ha egy nőt, ki neküuk tetszik, mások 
előtt dicsérünk. A szép nőt látui kell, hogy igazi 
hatással legyen reánk. — A leírás mindenkinek 
inás nőt jelenít meg a lelkében. Olyant, amilyen 
az ő ideálja. 

— Tenger partján született s talán azért 
voltak oly mély tekintetű kék szemei, melyek en-
gem mindig a tongerre emlékezfctuek.  — Azért 
nézem oly soká a nyugodt tenger mosolygását, 
mikor a napsugár elsiklik fölötte,  mert ez az 
Ainelie szemeinek megvillanására emlékeztet 

— Történetem további része ugyanaz, ami 
egy Hntal leány közelében, fiatal  emberrel történ-
hetik. Beleszerettem a leányba. 

— Soha sem beszéltünk egymás között sze-
relemről, nem esküdöztünk egymásnak, de azért 
éreztük, hogy egymást szeretjük. 

— Kezeink reszketése, egymásba olvadó tekin-
tetünk tolmácsolták érzelmeinket 

— Ha halászni mentünk nappal, Amelie is 
velünk jöt t Az öreg evezett s mi ketten Amelie-
vel eresztettük le a mélybe a hálót. — Köunyü 
halászniha volt rajtam, csupasz kar és rövid nad-
rág. A leányon egész kis pruszlik volt, ineg kurta 
szoknya Ennivaló édesen nézett ki. 

— Sok halat fogtunk  mindig, a házigazdám 

azon a nyáron egy kis vagyont gyűjtött a halból. 
- Hanem a nyár hamar eltelt s nekem haza 

kellett térnem. 
— Hát haza tértem. Megöleltem a leányt ott 

a meiedek tengerparton, n sziklás ormon, ahonnan 
oly sokszor gyönyörködtünk a nap nyugtában, amint 
rózsaszínű leplében, bájosan elmerült a tenger hüs 
vizébe ; megcsókoltam és megígértem, hogy a jövő 
nyáron újból visszatérek hozzájok. 

— Jövő nyárig nein tudtam várni. Előbb 
visszatértem a kis bretaguei faluba. 

— A fővárosban  egy nagy vasútépítő válla-
latnál találtam alkalmazást Nagyszerűen fizettek, 
de sokat kellett dolgoznom. 

— Karácsonykor egy pár napi szünetem 
akadt Nein baza mentem a szülőimhez Erdélybe, 
hanem sürgős tanulmányútra, a kis bretagnei faluba. 

— Valami huzott-vonzott oda vissza. Sem 
nappal, sem éjjel nem tudtam szabadulni cz 
érzéstől. Ha nem dolgoztam, csak azon járt az 
eszem, vájjon most mit csinál Amelie ; voltak-e ma 
halászni, volt-e jó szerencséjök ? Ha a vasútépítési 
terveken törtem a fejemet,  hányszor elkalandozott 
a lelkem azon, hogy a bretagnei partok mentén, 
az ismerős sziklák aljában, milyen kacskariugósan 
tudnám elvezetni én a vonatot, hogy minden for-
dulónál azért előtűnjék az Ameliék háza. 

— Semmiféle  társaságba nem jártamé talán 
ez volt az oka, hogy annyira elhatalmosodott felet-
tem ez érzés. Elég volt nekem az Ametievel való 
foglalkozás  — szórakozásnak. 

— Meg sem volt lepetve, mikor engem meg* 
látott — Pedig hogy kiszíneztem magamnak 
előre, hogy mennyire meg tog lepődni Amelie, a 
mikor engemet váratlanul meglát 
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vármegye főispáni  ssékét elfoglalhatom,  babár 
vnlósziaüleg csak rövid, átmeneti időre Is. 
Nagy elődök, érdemdos firflak  örökébe lépve, 
kik köiQl közvetlen elődömnek Miké Bálint ő 
nagyméltóságának nevét én, a szerény ntőd, 
csak a legtiszteletteljeeebb hálával ejthetem ki 

Ez állást mulţjânak történelmi hagyomá-
nyaihoz, a történelem éli tanúságaihoz hiven, 
tehát specifikusan  magyaros szellemben aka-
rom betölteni S hogy ezt tehessem, a politi-
kai ethika magasztos elveinek kell szivem leg-
utolsó vércsöppjét is áthatni. Ezen elveknek 
pedig csak ugy felelhetek  meg, és ugy is aka-
rok, ugy is fogok  megfelelni,  hogy mindhalálig 
kitartok hőséggel, tetterővel a függetlenségi 
dicső eszmék mellett, melyek történelmi nagy-
ságunk megújulását jelentik a történelmi Jogok 
alapján, a modern fejlődés  által kiszabott 
irányban. 

Minden ténykedésemet a magyar állam 
alkotmányához való legszigorúbb ragaszkodás 
fogja  iránnyitani; de nem mint élettelen, hideg 
betűknek szuette foliánsokba  eltemetett kopor-
sójához, hanem egy nagy, történeti fejlődési 
folyamatnak,  a nemzet élő szabadságának élő 
szabványához fogok  ragaszkodni. 

A magyar alkotmány a szabadság ter-
mékeny elvének tengelyén mozog, hazánk sza-
badsága pedig a megyei önkormányzati intéz-
mény épségén és tisztaságán nyugszik, ugy. 
hogy aki magyar szabadságot mond önkor-
mányzat nélkül, az magyar szabadságot mond 
szabadság nélklll. A megyei autonomia épsége 
felett,  de elválaszthatatlan kapcsolatban a me-
gyei közélet tisztaságával, rendíthetetlenül, 
mindennel és mindenkivel szembeszállva őr-
ködni, a főispáni  állás magasztos kötelességé-
nek tartom. De ezen hivatásomnak teljes éri-
vel csak ugy felelhetek  meg, ha a megyei 
élet két tényezőjére, a megye közönségére és 
tisztviselőire feltétlenül  számithatok s ha e 
két tényező egymással összhangban működik. 
Ezen összhangot teljes szivvel-lélekkel akarom 
elősegíteni. 

Egy a nemzeti ellentállás napjaiban 
Szabolcsvármegye közgyűlési termében elhang-
zott költői hasonlat jut eszembe, mely szerint 
a megye közönsége egy fénylő  arany gyűrű, 
melynek ragyogó ékköve, drága kincse a me-
gyei tisztikar. E hasonlattal élve, én nem aka-
rok egyébb lenni, mint azon foglalat,  mely a 
gyürüt és az ékkövet egy szerves egésszé 
kapcsolja össze, anélkül, hogy az arany fényét, 
a drágakő csillogását elhomályosítaná. Első 
lenni a tisztviselők kőzött a munkában, elől-
járni a megye közönsége előtt, az átható parti-
kuláris érdekektől eltekintő, nemzeti, magya-
ros gondolkodásban, hogy a társadalmi és 
családi érintkezésekben és vonatkozásokban 
is a nemzeti gondolat impregnálja agyunk leg-
kisebb sejtjét is 1 ez az a kapcsolat, melylyel 
a vármegye közönségének és tisztviselőinek 
összhangját biztosítani akarom. 

De éppen ezen összhang érdekében kell 
a tisztviselői kart arra kérnem, hogy magát 
sohasem a felsőbb  hatalom szolgájának, de a 
nép tisztviselőjének tekintse, hogy a felekkel 

— Karjaimba fogtam  a éreztem az öleléséről, 
mennyire tapail hozzám. 

— Ereztem, hogy eljön — szélt hozzám, 
— Azóta, hogy elment, visszavártam mindig, még 
mindjárt az nap. Nem nyílt soha ki az ajtó, hogy 
magát nem vártam volna belépni, nem mentem ki 
a tenger partjára anélkül, hogy ez oromra fel-
szaladva, végig na néztem volna az aton, vájjon 
nem-e jön már viasza? Mindig vártam magán, a 
mint a könyvekben olvastam, hogy a leány vár a 
legényre. Mondja eaak Kálmán, miért van az, hogy 
oly enísen tnd az ember várai valakire? 

— Mit feleltem  volnae bohó ktidéan, meg-
öleltem éa megcsókoltam a talán abbéi megértette, 
bogy miéit várja oly ezivazakadva egyik lány a 
másik érkezését. 

Egy pár napig időztem nálnk. Kis kamráca-
kámat szakasztott agy találtam, a hogy ntiţjâra 
elhagytam. 

Oly othonoe volt minden már e háznál nekem, 
mintha itt születtem volna. 

Napsugaras dertllt napokat töltöttünk el, 
jártuk a sziklás partokat, halásztank iámét 
öreggel éa gondtalanok voltak mindig 'ax éráink. 

Elutazásom délntánján még kiültünk egy kis 
időre a tenger partjára, hogy bacsót vegyek egy 
időre ax annyin bálványozott tengertől. 

Elmerengve a tenger látásán, hozzám simult 
a leány a vállamra hţjti fejét 

(Folyt. Uv.) 

szemben ne csak az ügyeknek legjobb tudása 
és a törvények szerint való intézése vezesse, 
de jáijon el felebaráti  szeretettel, egyforma 
előzékenységgel a gazdag birtokos és az utcai 
koldus iránt is. Vegye magának azt a fárad-
ságot, még ha körülményes is, ott, ahol kell, 
szeretettel útbaigazítani a népet, megmagya-
rázni neki, miről van szó. Legyenek bár a 
tisztviselők szigorúak — hiszen, rend éB fegye-
lem nélküli intézmény nem álhat fenn  — le-
gyenek igazságosak, de legyenek azután mél-
tányosak is, és akkor megszerzik maguknak 
nemcsak a kötelességteljesítés édes tudatát, 
hanem sokkal többet: erkölcsi jogcímet arra, 
hogy szeretetet, hűséget és odaadást igényeljen. 

Mert a sokszor hirdetett iţj korszak csak 
ugy valósulhat meg, ha az uj kor szükségle-
teiről uj eszmék pajzsán emelkedünk fel  a 
nép iránt való örök igazság hajlamaira. Ak-
kor, mikor a jogegyenlőség harsonájával a 
nemzeti szabadság erődjének sáncaiba védór-
ségül gyüjtendjük az egész nemzetet, arról is 
gondoskodnunk kell, hogy a nemzeti szabad-
ság erődje erős erkölcsi és anyagi alapon 
épüljön föl.  Épen azért a legnagyobb odaadást, 
egész munkaerőmet akarom szentelni a me-
gye kulturális, szociális és gazdasági ügyei-
nek. Itészletes programmot e téren most még 
né várjon a tekintetes törvényhatósági közgyü-

csakis azon ideális szerapoutokat jelezhe-
tem, melyek működésemet irányítani fogják. 

Erőssé, intenzívvé, teljesen magyarrá tenni 
kulturát, minden téren felkeresni,  felébresz-

teni a magyar géniuszt, hogy ott ia hallassa 
szavát, ahol idáig néma volt; a megyei tár-
sadalom összes jó és hazafias  elemeivel kar-
öltve az alsóbb osztályok iránt való erkölcsi 
kötelességteljesítés révén igyekezni a jót, ne-
mest, fenköltet  és nagyot a nép Bzéles töme-
geiben terjeszteni, érvényesíteni. Vagyis rö-
viden : A kultura (jualitúant, még pedig telje-
sen magyar qualitását emelni az össze9 er-
kölcsi erők és tényezők bevonásával, különö-
sen az igaz, benső vallásosság ébrentartásá-
val, fejlesztésével,  mely saját vallását soha 
és semmi téren háttérbe szorítani nem en-
gedi, de a más vallását is tiszteletben tartja? 
K lienaő vallásosság biztosítja nemcsak a lé-
lek nyugalmát, az egyén lélek megnyugvását, 
de a társadalom egészséges fejlődését  is, e 
fejlődés  ideális alapját, mely nélkúl a szoci-
ális és gazdasági evolúció az Önzés ösvényére 
lépne és mihamarább antiszociálissá válna. 

A szociális kérdéseket illetőleg is lelki-
ismeretem első parancsolata: a szeretet A 
felebaráti  szereteten nyugvó társadalmi rend 
záloga a jövő nemzedék üdvének és boldog-
ságának, biztosíték arra, hogy köz- és magán-
viszonyok az igazság és becsület szerint ala-
kuljanak, hogy az erkölcsök uralma éljen az 
igazság talapzatán. E szociális irány köteles-
ségeket szab reám, melynek teljesítése nem 
magán érdeknek szolgál s nem az egyénnek, 
vagy egy többé-kevésbbé kiváltságos osztály-

hanem a társadalom egyetemének, a köz-
nek, de leginkább azoknak, kik támogatására 
szorulnak: a szegény, a kis embernek. E té-
ren is számltok a megyei társadalom támoga-
tására; hiszen a felső  osztályokra nézve már 
nemcsak erkölcsi kötelesség, de valóban élet-
kérdés, hogy az alsóbb osztályok erkölcsi irá-
nyításával és anyagi jólétével a legkomolyab-
ban foglalkozzanak.  Én ÍB a kis ember szol-
gálatába állítom magamat és bármennyire le-
gyek ia hivatalomban elfoglalva,  arra mindig 
fogok  időt találni, hogy akár a legszegényebb-
nek ügyeivel is foglalkozzam,  hogy védelmez-
zem és oltalmazzam ót a maga bajában; hogy 
lássa meg, hogy nem hagyjuk el semmi kö-
rülmények között, hogy minden visszaéléssel 
szemben, a mely a kis ember jogos érdeke 
ellen vét, bármely oldalon látnók is azt, állást 
tudunk és akarunk foglalni.  És azt hiszem, 
bogy azok, kiknek ügyét e szeretettel akarom 
szolgálni, megfognak  érteni; s ha megértenek, 
a siker már is biztosítva van. 

Az anyagi, gazdasági kérdéseket Illető-
leg arra fogok  törekedni, hogy mindenkinek 
része jusson némi jólétből, éppen ugy, mint 
a munkából, hogy a jólét általánoslttassék. 
Hogy a székely ember munkáját itthon érté* 
kesitheese, ne az idegenben, hogy ne kelljen 
Idegenbe vándorolnia. Mert tekintetes törvény-
hatósági közgyűlés nune venit ad fortissimum. 

A székely kérdés nyilt sebe a magyar 
nemzet testének. Pedig nagy történelmi hiva-
tása van a székelységnek, melyet becsülettel 
töltött be a múltban s ha társadalmilag szer-

vesvo lesz, ugy a jövőben is hiven fogja  tel-
jesíteni, mint a magyarság védbástyája; mert 

Nem tájolt el még a azékelj vér, 
Minden kit cseppje drága gySngyOt ér . 

Teljes ambícióval, teljes tetterővel aka-
rom magam a székely kérdésnek szentelni. 
Résiletekről természetesen most mig elbiza-
kodottság volna tőlem nyilatkozni; de minden 
követ mrg fogok  mozgatni, bogy a székely 
kongresszus határozatai mérföldekkel  halad-
janak a megvalósulás felé.  Általánosságban 
azonban az a nézetem, hogy munkában és 
összetartásban van az az erő, melylyel a szé-
kelység a jólétet megszerezheti. Elsőrendű 
állami érd.-knek kell tartanom a székelység 
expanzitáBát is, épen azért a közegészségügyi 
állapotok jósága is mindenha szemeim előtt 
fog  lebegni. 

Tekintetes törvényhatósági közgyűlés I 
Az acél, bárha mindig acél marad, teljes erő 
nélkül élettelen vasdarab s csakis az erő be-
hatása által mutat Bzilárdan északnak és dél-
nek. Így az én működésem is a székely ÓBerő 
delejes hatalma alatt szilárdan két pont felé 
fog  mutatni: a független,  szabad Magyarország 
tündöklő sarkcsillaga felé  s a közélet tisztasá-
gának sziklaszilárd sarkpontja felé.  Se delej-
tűnek tengelyét az önök iránt való szeretet 
képezendi. Kisérje közös munkálkodásunkat, 
kisérje nemes Csikvármegyét a magyarok 
Istenének áldó keze, az édeB hazánk dicsősége 
felé  vezető, ám még mindig küzdelmes és 
nehéz utjain. 

Osikmegyei árvaház. 
Ezelőtt öt esztendővel mint pusztában 

kiáltónak a szava, ugy hangzott el a osikme-
gyei árvaház megteremtésére irányuló felhívási 
kérelem. 

MindenUtt ebben az országban a 20. szá-
zad szelleme, jó és rossz szellem vonul végig. 
A régi nem maradhat meg. Tért foglal  vagy 
jó, vagy a rossz. 

Ugy lehet tekinteni azt az átalakulást, 
mint a szeredai városrendezést. A kis lesülyedt 
faházacskák  helyét magas, diazea büszke épü-
letek foglalják  el. 

Ha az átalakulást nem a komolyság, 
hanem a könnyelműség fogja  vezérelni, nemes, 
nagy célt szolgáló épületek helyett orgiatanyák 
emelkednek. 

A csikmegyei árvaház eszméjét e lap 
hasábjai hozták öt esztendő előtt felszínre  s 
most a midőn nagy nemzeti és társadalmi 
programm megvalósítása előtt álló főispán  állt 
vármegyénk élére, a kiben az ifjú  tetterő lér-
fias  erélylyel párosul, e lapnak folytatnia  kell 
— hivatásának megfelelően  — az újkor kér-
déseinek, kívánalmainak felszínen  tartását, 
előkészítését, célhozvezetését 

A főispáni  beiktatás alkalmával a remény-
teljes öröm ezerféle  kérésben nyilvánult meg, 
melyek mind az áj főispán-tettre,  alkotásra, 
javításra kész és képes egyéniségéhez fűződtek 

Különösen a fáklyásmenet  alkalmával 
ÖBBzehordtak egy egész garmadát ugy, hogy a 
komoly teendők elé ez a eok kérés nem kis 
akadályul áll. 

Nekünk, a kik komoly megfontolással 
iiaszuvetjUk a szükségest, s hasznost a meg-
valósithatóvol, a lehetségessel, előtérbe kell 
helyezuűnk azt a kívánalmat, a melyet maga 
az iţjkor parancsol s a mely addig, a mig ér-
vényesíti a jó eszme térfoglalását,  ezzel a tér-
foglalással  elfoglalja  azt a helyet, a hová a 
rossz, a káros eszme letelepedett volna még 
az ó elmaradása esetén. 

Mi épülhet egy árvaház helyére is, ha 
késik az árvaház építése? Orgia-tanya. 

A szomszéd Háromszékmegye derék fő-
ispánja kezdésére és közreműködésével már 
10 esztendővel ezelőtt megteremtette Sepsi-
szentgyörgyön azt a hajlékot, a mely állan-
dóan 60-80 elhagyatott, züllésnek induló 
árva gyermeket ment meg a hazának, a tár-
sadalomnak. 

Pedig HáromBzékmegye nem gazdagabb 
mint Csikmegye. De — mondjuk ki nyiltan — 
fogékonyabb  a nemes, jó, új eszmék iránt, 
mint mi, csíkiak. 

Pedig nekünk Is van — a vármegye 
anyagi javain kivül — szivünk s abban jó 
érzés. Csakhogy az érzést is szabályozni, mű-
velni kell, mint az értelmet 

Jó szivünk, jó érzésüak igen gyakran 
olyan dolgokban nyilvánul mag, a miben ne-
künk kárunk van. 

Akkor tehát, a midőn megbízhatatlan 
rsyok ide idegen erkölcsöket, eszméket akar-

nak az iţj kor örve alatt, midőn a nemzetnek 
faji  erényeit megrontó uj eszmék akarnak itt 
lábrakapni, tért foglalni,  nekünk, csíkiaknak 
meg kell mutatnunk, hogy képesek éa késsek 
vagyunk az uj eszméket elfogadni,  megvaló-
sítani, de nem idegen kézből, hanem saját 
iniciativánkból, összhangban szent vallásunkkal 
és faji  jellemünkkel. 

Igaz, őszinte magyar szívvel tehát akkor 
kivánunk minden jót uj főispánunknak,  midőn 
kérjük, hogy a csikmegyei 'árvaház eszméjét 
vegye kezébe, vigye diadalra, mert evvel az 
egy alkotással is örök éa dicsőséges emlék-
jelet állit nevének. 

Az a korrupció, a melyről mostinában 
sok szó foly,  önmagától fog  megszűnni, mikor 
a felülről  jövő példa a komoly, önzetlen alko-
tás tanújelét mutatja, midőn érezni fogják  az 
emberek, hogy milyen jól esik az erkölcsi di-
csőség. 

A kormány sem fogja  összetett kézzel 
nézni azt a nemcsak humánus, de főképen  faji 
küzdelmet, melyet itt az olahországi és az 
ujabb idegen szellem ellen folytatunk  ebben 
a határszéli bástyában, s az árvaházat hatéko-
nyan fogja  támogatni. 

Várjuk és kérjük tehát a kezdeményező 
lépéseket. 

Helyi és vidéki furcsaságok. 
Az iparosok páratlanul sikerült eatélye le-

zajlott Sok furcsaságot  láttunk, igen aok embernek 
ügyeimét lekötötte a bibliai állat gyakori szerep-
lése, de mégis egy kiváló látványosság igen sok-
nak elkerülte a figyelmét  Sclunidt ur igen jelleg-
zetes arcképe alatt teljes gondtalanul feküdt  egv 
lakir. Lelkiiletileg igen szereplésre vágyó alak 1. 1 
lett, liogy legyen, inivel nagyon óhajtotta a nyil-
vánosságot Díszes fekvése  igazán nngy gyönyör-
rel telitlicté el keblét a járó-kelőknek. A világ 
kis zugábnn. hol enyhületet keres a beteg lélek, 
ha ily képek ötlenek a szórakozni vágyó személte, 
mit szóljon az ügyhöz Daradics Károly a helyi 
szeszraktár szuja, az elkolinlizmiisnnk legpikánsulib 
tanulmány fője,  a lőtéri korlátlan kimérés symholi-
zalója. A főtéri  kimérést egy kalap alatt einlitjiik 
a fakír  esetével, hisz a fakírok  raja a vég diszes-
ségig itt képződik ki. Csinos kis hely az a Far-
kaa-féle  életviz raktár. Tele van aakállal nap-estig 
a fumlibnál-fiinibb  felvonulások  történnek az UE 
falt-járdán,  az elit hölgyközönaég botránkoztatá-

tL Ami búbánat, ölöm van Caikazeutlélek. Fitú-
don meg Mindszenten, mind ott fojtódik  a büdös 
alkoholba a kísérteties hangokon kél azárnyrn a 
dal. Mikor leaz a vége, kérjük teleljen az illeté-
kes fórum  1 

* 
* » 

A kalugerek  levele.  Egy helyi polgár 
levelet kapott a székely hitéletben oly félelemmel 
emlegetett kalugerektől. A jövőnek éa a mnltnak 
látnoki szemlélődésével van telítve a levél a igen 
nagy arányokban beezél a székely nép rafinéri-
ájáról. A levélke valamelyes szent hegyen Író-
dott Csikdelnén postára adatott Csíkszeredában 
s írója lakik C'sicaóban. A tartalom mind busz 
koronának a kicsikarása körül forog,  ellenesetben 
az egész nemzetiség kiiinádkozáaa a bosazu a nem 
épen tisztes hangon eredményeket emleget a múlt-
ból s egyea porladó emberek emlékét tiszteletlenül 
emlegeti. A zsarolásnak e hallatlan neme igen 
elharapódzott székely atyánkfiai  között aőt 
egyeseket anyagilag a tönk szélére ia juttatott 
Óvakodni keU az Uyfqta  becsapásoktól, különösen 
azoknak, kik a kiimádkoztatáa hitvány oláh tudat-
lanságból származott igaz voltában biaznek. A 
aeceasióa bűnök a kor haladásával párhuzamban 
állanak, meggyőzhet erről egy Margit-vásári eset 
A azikulua szemébe „gacz" esik, persze kész-
akarva — segítségül hív egy másik atyafit,  kinél 
tudta, hogy pénzecske van. Míg az atyafi  az ember-
baráti kötelességeket teţjesiti, addig a segélyre 
szorult ember hálája révén eltűnik zsebéből pénzes 
zacskója. Magaaabb szellemi műveltség mellett hová 
kultiválnák ax ilyen alakok a kaaazafüiúk  becste-
len mesterségét Haladunk a korral éa a kor ml 
bennünk I 

A tulipán-mozgalom, mely a honfiúi  sziveket 
oly lázas munkába hozta, Magyarhon minden vi-
dékén tért követel maginak, csak mint beszélik, 
a Hargita-füidő  bérlője maradt el a világtól a pár-
tolja ax osztrák ipart, amennyiben méregdrága 
ételre hivő csengettyűjének hozója gyanánt sárga-
fekete  kardbojt ezolgáL Magyarokká eaak akkor 
leszünk, ha legkisebb ténykedésünket ia a nemzeti 
eszme hatja á t Egy esetben megengedhető volna 
a kétes színben tündöklő bojtocska használata 
akkor, ha ax osztrák halálára csengetnének vele. 
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• nékely kamara közgyűlése. 
A marosvásárhelyi kereskedelmi és ipar-

kamara e hó 15-én teljes illést tartott A gyűlést 
Tauszik B. Hugó kir. tanácsos, elnök vezette. 

Elnöki közlések ntán a székelyföldi  ipari 
akcióról tétetett jelentés, minek kapcsán a 
teljes Illés sajnálattal vette tudomásul, hogy a ka-
marának ezn akcióval járó költségei fedezésére  kért 
államsegély nem bocsáttatott rendelkezésére. Öröm-
mel fogadta  azonban a ministernek azon kijelenté-
sét, hogy a székelyföldi  iparfejlesztési  akció kere-
tében a Marottvásárhelyt szervezendő technológiai 
inuzeumnak jelentékeny feladatot  juttat Hasonló 
hangulattal fogadta  a minister ama kijelentését, 
hogy erdővidéknek, melynek nagymennyiségű vas-
anyaga van, egv nagyobb vasipar-telep felállításá-
hoz készséggel nyújt segélyt 

A székelföldi  ipar fejlesztési  akció sikerének 
érdekében elhatározta folytatólag  a gyűlés, hogy 
számba veszi minőség és raenuyiségileg mindama 
exportképes kézmű és házi- és gyáripari terméke-
ket, melyek jövőben Komániában § általában a keleti 
tartományokban elhelyezhetők, amelyeknek kivitele 
magas vámmal nem korlátoztatik. E célból a Romá-
niával való kereskedelmi összeköttetés biztosítása 
érdekében a szükséges lépéseket megteszi Végül 
Sz. Szakábs Péter titkárt az ügy további tanulmá-
nyozásával megbízza. 

A székely fiuk  ipari kiképzése ügyében el-
határoztatott, hogy a kamara jövőben lehetőleg csak 
olyan iparosoknak ad székely tiukat tanoncul, kik-
nél a szükséges előfeltételek  az ipar megtanulá-
sára biztosittatnak és akik a tanoncoknak a szülök 
megterheltetése nélkül biztosítják élelmét, ruháza-
tát és egyéb szükségleteit Borszéky Soma ny. 
ministeri tanácsos levelező tag indítványára el-
határoztatott, hogy a székely tanoncok nevelésében 
és ellátásában kitűnt iparosraesterek kitüntetése 
vagy megjutalmazása iránt is lépések tétetnek. 

Sz. Szakács Péter titkár jelentést tett a 
bukaresti kiállításról, melyen 21 székelyföldi  iparos 
jelentékeny szép munkával vett részt, ami Örven-
detesen vétett tudomásul. Elsősorban érdekünk, 
hogy a szomszéd kelettel ipari és kereskedelmi 
ii**z«'kötteté8t keressünk. 

Folytatólag az ipari monkás jutalmak kérdé-
sében határozott a teljes Ülés. A négy, egyenként 
HM) koronás jutalmat a kerület négy megyéjéből 
1 — 1 legidősebb munkásnak javasolju adományozni. 
Tárgyalta a gyűlés az állami támogatásért beadott 
folyamodványokat  Egyrészt a székely akció kere-
tében találta figyelembe  veeudonek ; egy részét meg 
egyenesen a kereskedelmi minister támogatásába 
ajánlotta. 

Egy tolynmodás kapcsán az indítványok 
során elhatároztatott, hogy a székelyföldi  len és 
kendertermelés fokozása  céljából a toplicai hőforrá-
Hok mellett áztató létesítése tárgyában lépéseket 
tesz a kamara. Ugyanis a tapasztalat azt mutatja, 
hogy a mióta a kender és lenáztatás a folyó-
vizekben megtiltatott, a termelés nláhanyatlott Ezt 
fokozni  kell ngy hogy az említett hőforrásokban  44 óra 
alatt a kender és 24 óra alatt a len kiázík s va-
lami szép fényt  nyer, ami értékét fokozza.  A teljes 
ülés megbizta az elnökséget hogy a továbbiakhoz 
szükséges adatokat szerezze be és tegyen elő-
terjesztést. 

A gyűlés végén tett inditványra a tagok 
élénk hozzászólása utáu elhatározta a teljes illés, 
hogy a most folyó  III. oszt adókiróvásnál tapasz-
talt indokolatlan adóemelés ellen táviratilag kér 
orvoslást a pénzügyministertől. Általános megdöb-
benést keltett ngyiinis, hogy most, amikor az évek 
óta tartó gazdasági válság az ipari és kereskedelmi 
forgalmat  nemcsak korlátozta, de meg is akasztotta, 
mindenféle  képzelt alapon eddig nem tapasztalt 
skála szerint emelik az iparos és kereskedő közön-
ség adóját. 

K Ü L Ö N F É L É K . 

— B s é k e l y á l l a m t i t k á r . Vármegyénk 
szülöttjét, (jaál Sándort, mint illetékes helyről ér-
tesülünk, a belügyminisztérium administrativ állam-
titkárává fogják  kinevezni Lelkesedve fogadjuk  a 
hírt, mert Gaál Sándorban méltó embert találtak a 
fontos  állás betöltésére. 

— Bsentferenoiek  ta r tományi gyű-
lése f.  hó 16— 18-ig folyt  le Kolozsvárt, mely-
nek tárgya a zárdafónökök  megválasztása 
volt A gyűlést P. Kóri Ottó vezette. A csik-
eomly&i rendház személyzetében semmi válto-
zás nem történt. 

— A kormány éa aa erdélyi kiállí-
tás. Darányi Ignác földm.  miniszter az idei 
szeptember elején tartandó kolozsvári orszá-
gos állat- és gépkiállítást aa eddigi erdélyrészi 
kiállításoknál jóval nagyobb támogatásban ré-
szesitotle, ngy, hogy már csak a dijaknak 
yimt nagyobb száma és összege is eklátáns 
Bizonyítékát képezi ezen már közel három 
évtized óta rendszeresített erdélyi országoB 
kiállítások jelentőségének és fontosságának. 
A kiállítás állato?ztálya az eddigi bejelentések 
Bzerínt másfélszer  oly népes lesz, mint az 
elózó 1903. évi. A géposztályra idáig 68 be-
jelentés történt. 

— Fétflfl-ünnepély  Kásconjakab 
f a l v á n .  A kászonjakabfalvi  szokásos Petflü-ünne-
l»'lvt a rendes időtől eltérőleg az augusztus hé 
" iki nyeregtetői ünnepség miatt, a rendező-hizott-
-ig határozata folytán  f.  hó 2»-én fogja  megtar-
tani a kászonjakabfalvi  fiinlő  hazafias  közönsége 
és a közeli vidékek lakossága. 

— A főispán  Aloslkon. Mult számunk 
tudósításának kiegészítésére felkérettünk  a 
következő sorok közlésére: Folyó hó 17-én 
Kállay Ubul főispán,  kisérve a csíki képvise-
lők és a megyei tisztikar nagyrésze által az al-
csiki kerület székhelyét, Csikszentmártont láto-
gatta meg, hol méltó fogadtatásban  részesUlt. 
Délelőtt 11 órakor már 50 lovasból álló ban-
dérium lobogókkal a község határán várta az 
érkező főispánt  s a több kocsin érkezett ven-
dégeket. Az ott várakozó 30 kocsin Alcsik 
előkelősége kísérte be a községben felállított 
diszkapu elé. Itt 40 fehér  ruhás leány fogndta, 
élUkön Hozó Anna tanitóuővel, ki a hölgyek 
nevében virágcsokrot nyújtott át ezer éljenzés 
gőzben a megjelent főispánnak.  Majd Bartnlis 
Ágoston főszolgabíró  Üdvözölte, ismertetvén 
Alcsik szükségletét, viszonyát, sajátságait. 
Ekkor Cseh Vilmos, az alcsiki függetlenségi 
párt elnöke pártja nevében köszöntötte a fő-
ispánt, biztosítván őt az alcsiki kerület 
őszinte tisztelete és ragaszkodásáról. 
Pártját annak a támogatásába ajánlja, ki a 
48-as függetlenségiek  harcosának eddig vezető 
férfla  volt A főispán  köszönetet mond és biz 
tositja e kerületet legjobb akaratáról é9 támo-
gatásáról. Ezek után kíséretével a közelben 
levő főszolgabírói  lakásba ment a piacot ellepő 
alcsiki polgárok éljenzése között. Küldöttségek 
és testületek tisztelgése következett, köztük a 
kerületi papság, szolgabiróság, járásbíróság, 
tanítók, körjegyzők kara, elöljáróságok stb. 
Fél 2 órakor 150 terítékű bankett volt az 
olvasókör galynkkal és füzérekkel  diszitett 
termében. Pohárköszöntőket a főispánon  kivlll 
mondtak Hosszú Ferenc ker. fóe9peres,  Bar-
talis Ágoston főszolgabíró,  Miklós István plé-
bános, Sümegi Vilmos, Török Ferenc és Nagy-
György képviselők, András Lajos, Yákár ke-
reskedő, végül Cseh Vilmos 48-ns pártelnök 
visszapillantást vetve a párt életére s köszö-
netét fejezve  ki a vendégek oly szép szám-
mal való megjelenéséért. 5 órakora főispán  és 
kísérete lelkes éljenzések közt távozott szere-
tetre méltó modorával megnyerve Alcsik pol-
gárságát. 

— Tánomulatság a főispáni  instál 
l á o l ó n . Meg vagyunk szokva, liogy a pesti la-
pok vajmi ritkán adnak rólunk tudósítást. de mi-
kor azt teszik, akkor sincs köszönet heime. A 
mult héten lezajlott installációról ugyanis egy kő-
nyomatos nyomán az n bír járta be az összes fii-
városi lapokat, bog}' este a főispán  tiszteletére ié-
nves táncmulatságot rendeztek, nem is szólva a 
400 terítékes bankettről. Hát hiszen ezt értjük, 
mert messze vagyunk Budapestről, de hogy az 
installáció után majdnem egy héttel, mikor a mi 
lapjaink már régen bő tudósitáslinn számoltak be 
az ünnepélyről a szomszédos l'dvarhely megyében 
megjelenő egyik újság ugyanezt n liirt szólói-szóra 
leközölje, azt már jobbik eszünkkel aeni éltjük nn-g. 

— AB egyetemi l í jnság aug. 4-én tar-
tandó táneestélyére, mint értesülünk, a rendezőség 
Csikay György kolozsvári jeles zenekarát bozatja 
le. Erre való tekintettel és a látványosság 
szempontjából is lelliivjuk a közönség figyelmét  u 
karzaton fenntartott  ülőhelyekre. Csikuy másnap a 
Zsögöd-iürdőn tajt hangversenyt, illetve működik 
közre a morzsabálon. 

— Penzügylgazgatóság Csíkszere-
dában. Csíkszereda város és Csík vármegye kö-
zönségének egy régi óhajtása log nemsokára tel-
jesülni. Csíkszeredában uj pénügyign-'.gatósúgot állí-
tanak fel.  Hogy ez ügy ilyen hamar kedvező 
elintézést nyert, nzt hisszük. azt főként  Kállav 
llhulnak, uj főispánunknak  köszönhetjük. A mint 
hírlik a pénzügyigazgatóságot már ez év végén 
be fogják  rendezni. Arra nézve még nem történt 
megállapodás, hol helyezik el. 

— P á l y á s a t ! h i r d e t m é n y . Az algyógyi 
in. kir. állami gróf  Kún Kocaárd székely told-
niives iskola — E. ii. K. E. alapítás — igazga-
tósága 27 ingyenes és 7 mérsékelt fizetéses  helyre, 
melyek f.  évi október hó 1-én töltendők be, pályá-
zatot hirdet Az iskola célja 2 éves tuutolyain 
alatt a befogadott  ifjakat  a mezőgazdaság minden 
ágában gyakorlatilag kiképezni, hogy u kilépő 
tanulók saját kia gazdaságuk okszerű kezelésére 
képesek, vagy nagyobb birtokban a munkák fel-
iigyelésére, vezetésére, mint béresgazdák, munka-
vezetők alkalmasak legyenek. •— Pályázat fel-
leltételei a következők: 1. Az ingyenes helyekre 

> kizárólag csak székely eredetű löldmives itjak vé-
. tetnek fői.  Az erre a helyre befogadott  tanulók a 

teljes ingyenes oktatáson kívül, díjtalanul nyernek 
élelmezést, lakást butorrsl és ágyiruhával, lütést 
világítást, mosást, betegBég eseten orvoslást a z 

' oktatáshoz szükséges, tan-, kerti, és gazdasági 
1 eszközöket 2. A 7 mérsékelt fizetéses  helyre 
' pályázhat bármely magyar honpolgár. Ezek min-
i den hó 1-én élelmezésükre 24 koronát fizetnek  az 
' iskola igazgatóságánál, melyéit lakásban élelme-

zésben stb. éppen ugy részesülnek, mint az ingye-
nes helyre befogadottak  s azokkal egyenlő köte-
lezettség alatt állnak minden tekintetken. 3. Mind 
az ingyenes, mind pedig a fízntéses  helyekre csak 
oly a földmives  osztályhoz tartozó ifjak  vétetnek 
fel,  akik a 17 évet betöltötték és mezei munkák 
végzésére ép, erős, egészséges testalkattal bírnak, 
mit, orvosilag tartoznak igazolni. A kik katona-
kötelezettségüknek eleget tettek, vagy a m. kir. 
honvédséghez Boroztattak be, vagy hadmeutességet 
nyertek a felvételnél  előnyben részesülnek. Folya-
modványok folyó  évi augusztus hó 3l-ig Algyógyra 
(Hnnyadvármegye, posta helyben) a löldinives-
iskola igazgatóságához nynjtandók be. 

Algyógyon, 1901». junius 16-án. Gáspár .lózsel, 
igazgató. 

8z. 319-1906 

Árverési  hirdetmény. 
Alulirt kiküldött bír. végrehajtó ezennel 

közhírré teszi, hogy a csíkszeredai kir. járás-
bíróságnak 1905. évi Sp. II.. 227/9 sz. vég-
zése folytán  dr. Csiky József  ügyvéd által 
képviselt Bálint Dénes és társai végrehaj-
tató részére Sándor Lőrincz és társai végre-
hajtást szenvedő ellen 148 kor. 97 fill.  követe-
lés s jár. erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás 
folytán  alperestói lefoglalt  és 970 koronára 
becsült ingóságokra a csíkszeredai kir. járás-
bíróság 19t>5 évi V. 1076/5. »z., végzésével a 
további eljárás elrendeltetvén, nnnak az ulap-
és felülfoglaltatók  követelése erejéig is, a 
mennyiben azok kielégítési jogot nyortek volna, 
végrehajtást szenvedők lakásán Csikmadarason 
leendő inegtartásn határidóul 1B06. . évi 
Julius :tl. napjának d. e. 0 órá ja kitüze-
tik, a mikor a bíróilag lefoglalt  ingók és 
pedig: 1. Sándor Lórincnél tehenek, szekér, 
2. Sándor Gergelynél ökrök, tebén, szekér, 
3. Sándor Péternél tehén 79 kor. 97 fill.  hát-
rálék erejéig a legtöbbet ígérőnek készpénz-
fizetés  mellett, szükség esetén bec9áron alul 
is cd fognak  adatni. 

Felhivatnak mindazok, kik az elárvere-
zendő ingóságok vételárából a végrehajtató 
követelését megelőző kielégítéshez jogot tar-
tanak, a mennyiben rí'szűkre a foglalás  koráb-
ban eszközöltetett volna és ez a végrehajtási 
jegyzőkönyvből ki nem tűnik, hogy elsőbbségi 
jelentéseiket az árverés megkezdései» alulirt 
kiküldöttnél írásban beadni, vagy pedig szóval 
bejelenteni el ne mulasszák, mert különben 
csak a vételár fölöslegére  fognak  utaltatni. 

Kelt Csíkszeredán, 190ti. évi julius hó 
10. napján. 

Keresztes Gyula, 
kir, bír. végrehajló. 

294-90G. vb tó. 
árverési hirdetmény. 

Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. 
évi LX. törvénycikk 102. §-a értelmében ezen-
nel közhírré teszi, hogy a csíkszeredai kir. 
járásbíróságnak 1900. V. 31/5. számú vég-
zése következtében dr. Daradics Félix ügyvéd 
által képviselt Lederer György javára Theil 
Frigyes Bzépvizi hagyatéka ellen 10000 kor. 
s jár. erejéig kielégítési végrehajtás utján le-
és felülfoglalt  és 2442 koronára becsült követ-
kező ingóságok, u. m. házi bútorok és gyógy-
szertan szerelvények stb. 5000 kor. tőke s 
jár. erejéig nyilvános árverésen eladatnak. 

Mely árverésnek a csíkszeredai kir. já-
rásbíróság fenti  sz. végzése folytán  a végre-
hajtást szenvedők lakásán leendő eszközlésére 
1906. évi aug. 7-ik napjának d. e. 0 órá ja 
határidőül kitiizetik és ahhoz a venni szán-
dékozik ezennel oly megjegyzéssel hivatnak 
meg, hogy az érintett ingóságok az 1881 évi 
LX. t.-e. 107. és 108. §-ai értelmében kész-
pénzfizetés  mellett n legtöbbet ígérőnek szük-
ség esetén becsáron alul is el fognak  adatni. 

Amennyiben az elárverezendő ingóságokat 
mások is le- és felülfoglaltatták  é9 azokra ki-
elégítési jogot nyertek volna, ezen árverés az 
1881. évi LX. t.-e. 120. §. élteimében ezek 
javára is elrendeltetik. 

Kelt Csíkszeredán, 1900. évi július hA 
19. napján. 

Keresztes Gyula, 
kir. bir. végrehajtó. 

E l s c c L ó f e 
= wMM a kővetkező ingatlanok: = 
a róm, kath. templom közelében fekvő 
belső házzal együtt, a piactéren belső a 
rajta levő épületekkel együtt, Erzsébet-ut 
jobli oldalán liáromszegtetü belső, a Mol-
nárok csűre melletti belső és a vele szem-
ben fekvő  kisebb belső. — Értekezhetni 
lehet a tulajdonosnál Zaögöd-fUrdőn  a 

9. szobában. 

G89 — 906. 

Hirdetmény. 
A közúti kerületi kir. felügyelő  ur-

nák lolyó évi 651. Bzámu rendeletével a 
brassó—Csíkszereda—topliczai állami közút 
148—151. kmt. szakaszán levő 162, 163. 
és 164. számú műtárgyak helyreállítását 
6431 kor. 70 fillér  összeg erejéig enge-
délyezte. 

A fentemlitett  munka kivitelének biz-
tosítása céljából az 1906. évi augusz-
tus hó 11-én d. e. 10 órájára az 
államépitészeti hivatal helyiségében tar-
tandó zárt ajánlati versenytárgyalás hir-
dettetik. 

A versenyezni óhajtók felhivatnak, 
hogy a lentebbi munkálat végrehajtásá-
nak elvállalását a vonatkozó zárt ajánla-

taikat a kitűzött nap d. e. 10 órájáig 
a nevezett hivatalhoz annyival inkább 
igyekezzenek beadni, mivel a későbben 
érkezettek figyelembe  nem fognak  vétetni. 

Az ajánlathoz az általános feltételek-
ben engedélyezett költség össxeg 5°/, ának 
megtelelő bánatpénz csatolandó. 

A szóban forgó  munkálatra vonat-
kozó műszaki müvelet és részletes felté-
telek a nevezett m. kir. államépitészeti 
hivatalnál a rendes hivatalos órákban 
naponkint megtekinthetők. 

Csíkszereda, 1906. évi julius 16-én. 

M. Ur. ál lan építészeti hivatal. 

Sz. 1106—1906. kjxAi. 

Árlejtési  hirdetmény. 
Alólirott községi elöljáróság a köz-

ségi képviselőtestületnek 1906. év julius 
hó 19 én 10—906. kgy. szám alatt kelt 
határozata alaptán a csikezentmih&lyi köz-
ségi elemi népiskolának 20448 kor. 03 
fill.  költséggel való felépítésére  árlejtést 
hirdet. 

Az árlejtést folyó  évi augusztus 
hó 4-én d. u. 3 órakor Csikszent-
inihály községházánál a községi képviselő-
testület által lesz megtartva, felhívatnak 
az ezen építésre pályázó, hogy a kikiál-
tási ár lOVa-ának megfelelő  bánatpénzzel 
vagy óvadékképes értékpapírokkal felsze-
relt és a képviselőtestülethez címzett pá-
lyázati kérvényüket az árverés napjának 
déli 12 óráig a szépvizi körjegyzőhöz an-
nál is inkább adják be, mivel a később 
érkezettek figyelembe  nem vétetnek. 

A szóbeli árlejtés teljesen ki van 
zárva. Az építési terv és költségvetés 
ugy az árlejtési feltételek,  mint az építési 
szerződési tervezet a szépvizi körjegyzői 
irodában a hivatalos órák alatt bármikor 
megtekinthetők. 

Csikszentmiliály, 1906. julius 20-án. 
Hófnlri  Jóxaef,  Sámlor  András, 

körjegyző.  1—2 k. biró. 

A caiknentmiklóal Plébánia Hivataltól. 
Szám 159—906. 

Árlejtési  hirdetmény. 
Alulírottak a csikszentmiklősi éa szép-

vizi róni. kath. egyházak közös tanácsá-
nak 1906. évi julius 6-án hozott határo-
zata és erdélyi pUspök ur őnagyméltősá-
gának 3385—1906. szám alatt kelt en-
gedélye alapján a csikszentmiklősi és a 
szépvizi templomok kijavítási és helyre-
állítási munkálatainak eszközlésére szóbeli 
és Írásbeli zárt ajánlatok elfogadása  mel-
lett nyilvános árlejtést hirdetünk. 

Az árlejtés a csikszentmiklősi plébá-
nián 1906. évi augusztus hó; 6-én 
vasárnap délután 3 órakor fog 
megtartatni, 

Előirányzott költségek : 
I. Csikszentmiklősi templomnál 5486 

kor. 80 fill.  II. Szépvizi templomnál 5251 
kor. 67 fill.  összesen 10738 kor. 37 fill. 
azaz tizezerhétszázharmincnyolc korona 37 
fill.,  melynek lOVát vállalkozni szándé-
kozók bánatpénzgyanánt letenni kötelesek 
Szabályszerűen kiállított és bánatpénzzel 
ellátott írásbeli zárt ajánlatokat aug. 6-én 
déli 12 óráig a csikszentmiklősi plébániára 
kell beküldeni, a hol az építési terv és 
költségvetés, valamint az árlejtési és szer-
ződési leltételek is megtekinthetők. 

Csikszentmiklós, 1906. julius 20-án. 
Kóródy  Mihály,  Kovács  Mihály, 
calluaeitalklóal plebtan. uépTlai Irt. Meri. plabám. 

1 -ti Deák Elek, 
goadBok. 

Árverési  hirdetmény. 
Csiktaploca község elöljárósága ezen-

nel közhírré teszi, hogy a község vadá-
szati jogát 6 évre f.  évi aUgUBZtUS 
hó 4-én d. u. 2 órakor a község-
házán megtartandó szóbeli árverés utján 
bérbeadja. 

Kikiáltási ár 16 kor. 
Az árverési feltételek  a községi elöl-

járóságnál bármikor megtekinthetők. 
Csiktaploca, 1906. julius 22-én. 

I  Községi  elöljáróság. 
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l&lassa-féle  ngorkatej, 
Diana, Margit-crém, 
B r á i a l - H l e l é t k c n u u 

a s a p p a n 
K Ó L . X I T I Z 

Kapható: 

FEKETE YILMOS 
Ulatszerraktárában 

CSÍKSZEREDÁBAN. 

Pályázat. 
A várdotfalvi  róm. kath. iskolaszék 
1. egy tanitói, 
2. egy tanitónői állásra pályáza-

tot hirdet. 

Ugy a tanitói, mint a tanitónői ál-
lán jövedelmét képezi: a) a csikaum-
lyói róni. kalli. egyházközség pénztárából 
előlegea havi részletekben 1400 korona 
(egyezer négyazáz korona), b) Tisztessé-
gen lakás, mely áll 2 szoba, konyhából 
és pincéből, c) A fitanitó  részére istálló 
éa szin. d) Veteményes kert. e) Az arra 
jogosultaknak megfelelő  korpótlék. 

Mind a két állásra pályázni kívá-
nók pályázati folyamodványaikat  oklevél-
lel, esetleg szolgálati bizonylattal s más 
szllkséges okmányokkal felsserelve  a vár-
dotfalvi  (Csik vármegye) róm. kath. iskola-
székre címezve, a caiksomlyói róm. kath 
plébániai hivatalhoz 1906- aUgUSZtUS 
h ó 15-ig küldjék be. 

Csiksomlyón, 1906. julius 12, 

Murányi Kálmán 
9—3 ídcsp. plébános, Isksz. elnök. 

Egy jó családból való flu 

t a n u l ó n a k felvétetik 
Dájhukát  Gerő 

vegyes-kereskedőnél 
Qyimes-KOtéplokon. 

kőházakra, szántóföldekre  és rétek (lege-
lőre). — KOzvetit egy elsőrangú banktól 
legolcsóbb kamatláb mellett alant irt. 

Már fennálló  kölcsOnt konvertálok 
és olcsóbb kamatra átveszem. 

Szükség esetben kérem egyszerű  le-
vélben fordnlni: 

Dresznand  Viktor, 
Faffltszeben,  IXsxnódi-utcti  17.  KX. 

K Í H Z 0 9 U A K 4 B F A L V I 

„Szent Zászló iforráis' 
C S r E M E G ü J Ü J 3 E 1 T . 

• V * Égvényes,földes,  vasas, szénsavas gyógy viz. 
Tartalmai eir liter ritbeo n országos m tir. kémiai intézet és legrbsérleü állomás elemsése sieriit 

Kénsavas káliumból 
I hlor káliumból 
Chlor nátriumból 
Ketted szénsavas nátriumból 
Ketted szénsavas moszhöl 
Ketted szén.suvas vasélecsböl 
Timföldből 
Kovasavból 
Jódból 
Szilárd alkotó részek összege 
Szabad szénsav tartalma 
Fajsúlya 15« C-uAl 

002H3 grammot 
01)289 „ 
O'OlH 
21760 
11ÍT>17 
(1-040(1 
0 0006 
0 0790 
nyomokat. 
4-0175 gramm 
1-7WH 
1-004 

Mérték sdó orvosi vélemények szerint a ,Szent László forrás" 
vize szerencsés összetételénél, nevezetesen szénsavas égvényes és filldes  sók-
ban való gazdagságánál fogva  kiváló jé hatása a légző, emésztő és hngyelvá-
lasztó Dtak és szervek, mindennemű liuialos bántalniai ellen. 

Vas és jódtartalma miatt kiváló előnnyel használható bármiféle  eredetű 
vérszegénység ellen és alkoli, valamint fcllődési  gyengeségeknél. 

Gazdag szénsavtartalma egyrészt a szilárd alkotó oldhatóságot, a viz 
lailósságát, összetételének állandóságát, másrészt ható anyagainak a szerve-
zet által való feldolgoztalását  biztosítja. 

Tisztán, borral vagy gyümölcslével a „Szent László forrás"  vize 
kellemes üdítő ital, amelynek élvezete bál-mikor,' de kóros csiráktól való men-
tessége folytán,  különösen járványos időben felette  ajánlatos. 

Kapható a „Szeut László forrás"  vize kezelőségénél: 

Csutak Albert és Búzás Jakabnál Kászonjakabfalva. 
U. p. Kásionujfalu;  vasuti állomás: Cslktusnád és Kéidivásárhely. 

Pályázat. 
A csobotfalvi  róm. kath. iskolaszék 

egy tanitói állásra pályázatot hirdet. 
Jövedelem: a) a csiksonJyói róm 

kath. egyházközség pénztárából 1400 
(egyezer négyszáz) korona, b) Az uj is-
kolai épületben megfelelő  lakás két szo-
bával, konyhával, kamrával é9 pincével. 
Mig a megkezdett építés befejeztetik, 
addig 120 kor. c) Veteményes kert. d) 
Az arra jogosultaknak megtelelő koipótlék. 

Pályázni kivánók pályázati folya-
modványaikat oklevéllel, esetleg szolgá-
lati bizonylattal és más szilkségea ok-
mányokkal felszerelve,  a csobotfalvi  (Csík 
vármegye) róm. kath. iskolaszékhez ci 
mezve, a caiksomlyói róni. kath. plébániai 
hivatalhoz 1906. augusztus hó 15-ig 
küldjék be. 

Csiksomlyón, 1906. julius 12 
Murányi Kálmán, 

2—2 íóesp. plébános, isksz. elnök. 

Pályázati hirdetmény. 
Csikszentmiklós és Csikborzsova köz-

ségekből Csikszentmiklós széklielylyel ala-
kított kOrbábai állásra pályázatot hirdetek. 

Javadalmazás : a községek pénztárá-
ból évi 100 (egyszáz) korona fizetés  B 
születési eseteknél szabályrendeletileg 
megállapított díj. 

Oklevél és erkölcsi bizonyitványnyal 
felszerelt  kérések a választás megkezdé-
séig hozzám adandók be. 

A válaszfás  Csikszentmiklós kOzség 
házánál 1906. augusztus 4-én dél 
előtt 9 Órakor fog  megtartatni. 

Csikszentmiklós, 1906. julius 11. 
Kelemen György, 

2—2 körjegyző. 
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Brassói Portland-Cement-Gyár Brassóban. 
Csíkszeredán kapható: Albert Balázs és Fia urak kereskedésében. n ^Nyomatott Szvnboda József  könyvnyomdájában, Csíkszeredában, latit;. 




