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Nyílttéri oilkkek 
Roronkint 40 fill.-ért  közöltetnek. 

Egyei lap ára 20 fillér. 

Előfizetési  ár: Egész évre 8 kor. (Küllőidre) 13 kor 
Félévre 4  kor. Negyedévre 2 kor. 

Ismeretlen czégek hirdetési dija elAre fizetundA. 
Hirdetési dijak a legolcsóbban számíttatnak. 

Alispáni beköszöntő. 
Csikvármegye minden zugában pir 

ömlik el az arcokon, mert a tőrvény-
hatóság legelső tisztviselói székébe oly 
egyént ültetett, kinek múltja, puritán 
jelleme, vas szorgalma, lankadni nem 
tudó tett ereje garanciát nyújt arra nézve, 
hogy a vármegyének a régi letűnt 
rendszerben elavult gyeplője az egyenes 
uton való irányítás szolgálatában fog 
állani,. 

Álljon itt az a programm, mely 
Fe jé r Sándor lelkületének hO tüköré s 
a melyet megválasztatása alkalmából a 
törvényhatóságnak elmondott : 

Méltóságos Főispán Ur ! 
Mélyen tisztelt Törvényhatósági 

közgyűlés! 
A bizalomnak személyem iránt nem 

remélt ily nagymérvű megnyilvánulását 
hálás köszönettel fogadom.  S midőn 
abban egyúttal biztosítást is látok a jő 
vőben követendő magatartásomra nézve, 
ígérem és fogadom,  hogy a múltban kö-
vetett pártatlan és kizárólag a törvé-
nyességen alapuló eljárástól nem téren-
dek el, mert lelkem az eltérést nem 
engedi, sőt igyekezem az eddig vallott 
elvek mellett eljárásomat hatályosabbá 
és hasznosabbá tenni, hogy a megnyil 
vánult bizalomra érdemessé vállva, azt 
ne gyengitsem, hanem még erősebbé 
tegyem. 

Jól tudom megbizatásom nagy hord-
erejű jogait és kötelezettségeit a éppen 
azért azt nem tartom pusztán a rang és 
méltóságban való emelkedésnek, hanem 
a sok és felelősségterbes  feladatok  és 

teendők minél Udvösebb és hasznosabb 
megvalósítása iránti vállalkozásnak, mert 
bennem a rang és méltóság utáni vágy-
nál mindig erősebb volt és lesz az el-
vállalt teendők becsületed foganatosítása 
iránti törekvés 

Aggódó, de nem kétségbeesett lé-
lekkel vállalkozom megbizatásom telje-
sítésére, azon Istenben vetett hittel, hogy 
munkabirásom, szorgalmam és igazságos 
jogérzékem el nem hagy s azon biztos 
reményben, hogy a tett és akaraterős 
főispán,  a nemes, atyailag érző, gon-
dolkodó és cselekvő törvényhatósági 
bizottság s a szolidáritásban kissé meg-
zavart, de minden bizonnyal nemsokára 
újból megerősödő tisztikar — hathatós 
támogatását megnyerendem. 

S mielőtt e támogatást kikérném, 
elodázhatatlan kötelességemnek tartom 
röviden, csupáu egy pár szóben jelezni 
azon irányelveket, melyeket a tisztán 
közigazgatási, szociális közgazdasági, 
kulturális és politikai téren követni 
óhajtok és akarok. 

1. A közigazgatásnak számtalan s 
egykönnyen fel  sem is sorolható, részint 
törvényes intézkedésekkel szabályozott 
s részint a mindennapi fejlődő  élet uj 
viszonyaiból előálló (s igy még törvényes 
intézkedésekkel nem is szabályozhatott) 
ügyeiben a jó és gyors eljárást kívá-
nom meghonosítani, mert a közigazgatási 
ügyek folytonos,  soha egy percig sem 
szünetelő láncolatának rendezése és az 
első tekintetre igénytelennek látszó, de 
a népek ezrei érdekeinek érintése által 
lényegében igen fontos  ügyek sanálása 
jó és gyors eljárást követel. 

A közigazgatási ügyek ellátásánál 
kizárólag a törvényes szabályok szelle-
mének uralmát kívánom érvényre jut-
tatni, mert csak ez képes általánosság-
ban megnyugvást kelteni s ez tudja a 
törvényben s unnak alapján keletkezett 
jogszabályokban való hitet és bizalmat 
megerősíteni. 

A hivatalos elzárkózottság, (eszély 
és ráturtóság sallangos nyűgeit lerázva 
arra törekedem, hogy az ügyfelekkel 
szemben a közvetlen érintkezés minél 
tágabb kereteket nyerjen és ebből is 
azon erős meggyőződés ültettessék át a 
szivekbe, liogy a közigazgatási alkalma-
zottakban ne az elnyomókat, hanem a 
jogos érdekeknek lelkes, puritán biráit 
és védelmezőit tudják lelni. 

Arra törekedem továbbá, liogy az 
alkalmazottak a rendelkezésre álló 
munkaidejüket szenteljék az élethivatá-
sukat alkotó és ellátásukat biztosító ál-
lásuk lelkiismeretes betöltésére, mindig 
szem előtt tartva azt, hogy nem értünk 
van a nép, hanem mi vagyunk a népért. 

2 A közigazgatásnak, az előbbinél 
nem kisebb jelentőségű szerep jut a 
szociális közgazdasági téren is. Mert a 
jogaitól megfosztott,  vagy azoknak hasz-
nálatától elzárt, gazdaságilag fejletlen 
tönkre ment nép, az önálló, független 
nemzeti állam kiépítésének nem mun 
kása, hanem megrontója. S éppen azért 
a független  nemzeti állam kiépítésének 
erős és tartós köveit teremtsük meg, 
midőn a kormányzatunkra bízott népet, 
közjogi és politikai joguiuak gyakorla-
tában megvédelmezve s a túlkapásokat 
meggátolva, jogbiztos állapotba töreke-

dünk juttatni s midőn a gazdasági fej-
lődését és tisztességes munka utáni va-
gyonosodását minden kitelhető eszközzel 
elősegítsük. 

Vármegyénk gazdasági fejlődésére 
egyik leghatalmasabb — s az adott vi-
szonyok között mondhatnám kizáróla-
gos — eszköznek tartom, hogy a meg-
levő községi, erkölcsi, testületi, köz-
birtokossági és vármegyei magángaz-
dasági javak okszerűen intenzive ke-
zeltessenek és használtassanak ki. Az 
egyéni vagyonosodás egyedüli biztos 
alapját pedig az teremti meg, ha a 
szorgalmas, becsületes munka utáni tö-
rekvést istápoljuk s a könnyelmű, 
renyhe, munka nélküli vagyonhoz való 
jutás útjait lehetőleg lezárjuk. 

3. A kultura hatalmas mezeje, óriási 
munka teret jelöl ki a közigazgatás 
fuiikcionáriussainak. 

K munkatéren is a háromszínű ma-
gyar nemzeti lobogó alatt, — annak 
veres színébe a nevelést, — fehér  szí-
nébe az erkölcsöt, zöld színébe a val-
lást irva be — kívánok működni. 

A honszeretet vérveres tüzétől lel-
kesült kebellel kívánom a nevelésügy 
nemzeti fejlesztését,  mit a rendelke-
zésre álló törvényes eszközök alkalma-
zásba vétele mellett főleg  az által is 
emclui óhajtok, hogy az ily célra ren-
delkezésre álló megyei nagy alapból, 
az eddiginél bőségesebb oly segítő for-
rás fakaBztassék,  melynek üdítő hatását 
a kor minden nemzedéke lehetőleg 
egyenlő mértékben használhassa és hogy 
e mellett az soha ki ne apadhasson. 

A hófehér  tiszta lélek vágyódásá-
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Díszes násznép ülte körül a dúsan felte-
rített asztalt. 

A délceg vőlegény boldogságtól sugárzó 
arccal ült bájos menyasszonya mellett. 

Az asztal végén foglalt  helyet a vőle-
gény testvérbátyja az ünnepélyhez nem méltó 
komoly arccal. A víg hangulat, mely a terem-
ben dominált, nem ragadt át reá. Tekintete 
olykor önkénytelen odatévedt a szép meny-
asszony arcára. Fájó irigységre geijedt fivére 
iránt, ki őtet attól foaztá  meg, akit az életé-
nél is jobban szeretett; de e gouosz érzést 
legyőzte egy szent érzelem, a testvéri szere-
tet. Ha végtelen Bzerelmét bevallja a leány 
nak, talán most ó ülhetne fivére  helyett, mint 
boldog vőlegény... De jobb volt igy. Reá 
nézve elviselhetlen lenne, hogy boldogságát, 
fivére  boldogtalansága árán szerezte meg. 

Pár évvel ezelőtt elhalt atyja, ki szép 
vagyont hagyott hátra két fiának,  gyakran 
monta neki: 

— Téged nem féltelek  Lajos, neked 
helyén áll az eszed, de a Sándor jövője na-
gyon nyugtalanít. Könnyelmű gondolkodású, 
léha ember ő, ki csak a jelen gyönyöreinek él. 

Az atya aggodalmai nem voltak oknél-
küliek. Halála után Sándor, amint kezére kapta 
az örökséget, még jobban belemélyedt a köl-
tekezésbe. Szerette a vig életet s plykor a 
kártyaasztalnál is helyet foglalt 

Hiába valók voltak a Lajos intelmei, 
hogy romlásba dönti magát, ó azért tovább 

folytatta  mulatozásait. Örömére szolgált tehát 
Lajosnak, midőn közölte vele házassági szán-
dékát, de örömét szívfájdalom  váltotta fel, 
megtudva, hogy az általa oly forrón  szeretett 
leányt akarja nőül venni Sándor, aki lelkesül-
ten mondá: 

— Uj életet kezdek s meglátod kedves 
bátyám, hogy milyen példás jó férj  válik be-
lőlem ! 

— Adja Isten, hogy ugy legyen — szólt 
Lajos, nagy önuralmat fejtve  ki, hogy öcscse 
észre ne vegye lelkiállapotát. Épp azon a pon-
ton állott, hogy érzelmeit bevallva a leánynak, 
kezéért fellépjen.  De nem akart útjába állani 
öcscsének, habár hitte, hogy előnyben része-
sült volna, ismeretes lévén a Sándor könyelmü 
viselkedése. 

Lajosban az a tudat, hogy fivére,  házas-
sága által szakítani fog  eddigi könnyelmű éle-
tével s boldog lesz a szeretett nő mellett, 
enyhité a lemondás fájdalmát 

A gazdag lakoma elköltése után tánc 
vette kezdetét, melyet az uj pár nyitott meg 
s a mulatságnak a késő éjjeli órák vettek 
véget. 

A mennyegző után Lajos, feledést  kere-
sendő szívfájdalmára,  hosszabb utazást tett ; 
azután Budapesten időzött huzamosabb ideig, 
ahonnan visszatérve, hogy ne legyeu közelé-
ben a boldog párnak, falusi  birtokára költö-
zött s mint szozgalmas gazdász, földeinek  mi-
velésével buzgólkodott. 

Az ifjú  házasok boldogan éltek. Sándor 
neje iránt előzékeny, gyöngéd volt, szereteté-
vel elhalmozta és soha egy bántó szóval sein 
illette. Minden tekintetben .példás, jó férj 
lett volna, ha könnyelmű természetén mindvé-

gig tudott volna uralkodni. De nem sokáig 
érte be a csendes házi boldogsággal. Nyugta-
lan vére vissza kergette a mulató pajtások 
közé, kiknek körében töltötte el gyakran es-
téit, melyek néha a késő éjszakába nyúltak 
be. A kártyán jelentékeny összegeket veszített 
el. És ez igy ment évről-évre, mialatt családja 
megszaporodott s háztartására hovatovább na-
gyobb lett a kiadás. Neje, a szelíd jó asszony, 
könny liullatások között könyörgött neki, hogy 
hagyjon fel  ezzel az eletmóddal, mert rom-
lásba dönti családját; tönkre teszi gyermekei 
jövőjét De hasztalan Ígért javulást, mert szen-
vedélyen nem tudott uralkodni s újra vissza-
tért a kártyaasztalhoz. 

Az elkeseredett asszony végre Lajoshoz 
fordult  tanácsért, hogy mitévő legyen szomorú 
helyzetében ? Elpanaszolta, hogy férjének  köny-
nyelmüsége miatt sok adósság terheli birto-
kaikat 

Lajost nagyon megdöbbenté a levél tar-
talma. Abban a hitben élt, hogy öcscse szavá-
nak fog  állani és szakítva eddigi könnyelmű 
életmódjával, „példás, jő férj"  válik belőle. 

Azonnal útra kelt, hogy mielőbb segitsé' 
get nyújthasson. 

A meghatottságtól alig tudott szólni, mi 
dón viszont látta szerelme tárgyát Szivét fájó 
érzés Bzoritotta össze a nagy változás láttára, 
mely az ífju  nő külsején végbement. A telt, 
rózsásarc megnyúlt, elhalványodott s a sötét 
szemek mély lelki fájdalmat  tükröztek visBza. 

Milyen boldoggá tudta volna tenni ő, ezt 
az angyali teremtést s az ö élete sem lenne 
sivár, örömtelen!... Végtelen keserűség fogta 
el öcscse iránt, hogy igy tönkre tette boldog-
ságukat I . . . De felháborodásán  uralkodni igye-

kezett s nem fakadt  ki öcscse ellen: vissza-
fojt  á az ajkaira feltóduló  szemrehányó szava-
kat. Szelíden szólott hozzá, midőn vallatóra 
fogta  vagyoni helyzetét illetőleg. 

Megdöbbenve vette tudomásul, hogy mily 
nagyon be van adósodva Sándor a takarék-
pénztáraknál ; de azért késznek nyilatkozott 
segíteni a bajon. És megállapodott Sándorral 
a feltételekben. 

Nem került sok utánjárásába pénzhez 
jutnia. A saját tehermentes birtokaira egy 
bosszú lejáratú, igen előnyös törlesztéses köl-
csönt vett fel  egy budapesti péazintézcttól. 
Sándornak minden adósságát kifizette,  mely 
összegnek erejéig földjeiből  elégítette ki ma-
gát. S bizva abban, hogy a saját birtokainak 
jövedelméből minden megerőltetés nélkül ké-
pes lesz törleszteni az intézettől felvett  csekély 
kamatú kölcsönét, a Sándortól átvett földek-
nek jövedelmét, a kétes jövő elébe néző gyer-
mekek neveltetésére szánta. 

Lajos nem nősült meg. Újra ott telepe-
dett le a Sándorék közelében, hogy gondozója, 
védője legyen a családnak s korlátok közé 
szoríthassa Sándornak ki-kitörő kártyaszenve-
délyét s lumpolását. És járta nap-nap után a 
Kálváriát: közelében lenni a forrón  szeretett 
lénynek s közönyösséget színlelni, félve  attól, 
uehogy elárulja kiolthatlan, végtelen szerel-
mét . . . Sokszor meglepte a vágy újra vissza-
vonulni falusi  magányába, mert remélte, hogy 
a távollét lassanként vissza adná szivének 
nyugalmát. De maradnia kellett: nem hagy-
hatta a bánatos asszonyt védelem nélkül a 
könnyelmű férj  mellett 

Életét a család boldogitására szentelte, 
önfeláldozásáért  nyeljen jutalmat az édes ön-
tudatban. 
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val akarom az erkölcsök szilárdságát, 
mit a jogszabályainkban lefektetett  ily 
elveknek szigorú keresztülvitelével, s 
ily irányú társadalmi törekvésekkel fo-
gok elősegíteni. 

A sötétzöld mezőbe helyezett biza-
lommal ajánlom fel  közreműködésemet 
a vallási élet minél erósebb felbuzditá-
sára, mit főleg  az által fogok  támogatni, 
hogy a vallásos cselekedetek gyako-
rolhatására a lehetőség határai között 
időt, módot és példát nyújtok és hogy 
az egyházközségek, s azok élén ma-
gasztos hivatásukat híven betöltő lelké-
szek jogos és igazságos érdekeit tehet-
ségem szerint megvédem. 

4. Végül nem mellőzhető köteles-
séget teljesítek, midőn politikai hitval-
lásomról azon kijelentést teszem, hogy 
politikai ideám volt és lesz — a tisztán 
personál unió alapján való önálló ál-
lami berendezkedésünk, melyet bölcs 
mérséklettel, minden nagyobb rázkódta-
tén kikerülésével az egy percig sem 
szünetelő oly irányú fokozatos  törekvé-
sekkel vélek elérhetni. A tájékozatlanság 
és rosszakarattal párosult éretlenség 
által felszínre  dobott faji  politikára 
nézve, a remélhetőleg itteu kevés szám-
ban lévő* kételkedők megnyugtatására 
a leghatározottabban kell kijelentenem, 
hogy csak egy faji  politikát tekintettem 
és tekintek létjogosultnak s ez porti ; 
magyar faji  politika, mit a védelemre 
szorult lelkében és tettében igaz hazafi 
felkarolása  és testvéries támogatása 
által törekedtem s törekedem erősbítení 
és a támadások ellen lehetőleg meg-
védeni. A magyar faj  fenntartására  s 
s azzal kapcsolatban a neínzeti állam 
kiépitése, — nem a magában semmi 
érdeket nem adó, s pusztán a vé'.c'leu 
müvének tulajdonitható születés tújyé-
vel való hivalkodás, hanem a folytonos, 
egyforma  nemzeti hivalkodás és cse-
lekvés adja meg a biztos alapot, — s 
az elengedhetetlen nemzeti követelmény 
gyanánt az jelentkezik, hogy a szívben 
és testben igaz hazafiak  tömörüljenek, 
s a méregkeverók hadát — faji  és fe-
lekezeti különbség nélkül — maguk 
közül kidobják. 

Ezekben valék bátor röviden je-
lezni az általam követendő irányelve-
ket. hogy azok megvalósithatása iránti 
működésemet némi siker koronázhassa, 
feltétlen  szükségem lesz a méltóságos 
főispán  ur és a mélyen tisztelt törvény-
hatósági bizottság hathatós támogatá-
sára, melyet midőn mély tiszteletem 
kifejezése  mellett kikérek, — erősen 
hangsúlyozom, hogy törvénytelen, igaz-
ságtalan ügyszolgálatba nem szegődöm 
és a most nyert igen megtisztelő ha-
talmi átruházást szenytelenül fogom  au-
nak idején ismét visszaadni. 

Törvényhatósági közgyűlés. 
Csikvármegye törvényhatósága október 

hó 8-ikán tartotta meg rendes ószi közgyűlé-
sét a torvényhatósági bizottsági tagok szokat-
lan és eddig nem tapasztalt érdeklődése mel-
let A törvényhatóságnak majdnem valamennyi 
tagja megjelent, hogy közvetlenül, személye-
sen beleszóljon annak a gyűlésnek a tárgyso-
rozatába, mely közgyűlést hetekkel, sót hó-
napokkal megelőzőleg igen szenvedélyes, az 
eszközökben épen nem válogató hírlapi és 
társadalmi agitálás és harc indult meg és fej-
lődött ki olyan ügyek körül, melyekben hatá-
rozni épen ezen közgyűlés volt hivatva. 

Ezen egyesek által mesterségesen szított 
torzsalkodáshoz eddig sem szólottunk hozzá, 
most sem kutatjuk, hogy jogosak és szükségesek 
voltak-e a hetenként ismétlődő támadások; 
egyszerűen csak konstatáljuk, bogy ép azon 
kérdésekben, melyek körül a csatározások 
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folytak,  a törvényhatósági bizottság egyhan-
gúlag olyan határozatokat hozott, a melyeket 
ezen hírlapi csatározások épen nem céloztak. 
A közgyűlésen pedig, egy-kettőnek kivételével, 
megjelentek az összes vármegyei bizottsági 
tagok és igy azoknak egyhangú határozata 
kell, hogy a vármegye összhangulatát is hí-
ven kifejezze. 

Magáról a közgyűlés lefolyásáról  a kö-
vetkezőkben számolunk be. Kállai Ubul főis-
pán a törvényhatósági bizottsági közgyűlést 
megnyitván napi rend előtt foglalkozik  azzal 
a támadással, melyet a -Székelység" cimű 
lap mult vasárnapi számában dr. Nagy Béni 
ügyvéd ellene i.itézett ÓB melyet mi lapunk 
mai szániában máshelyen terjedelmesen is-
mertetünk. A főispán  ur a törvénykönyvvel ke-
zében a közgyűlés zugó helyeslése között ki-
mutatta eljárásának törvényes voltát és ezzel 
az ellene intézett támadás tai thatatlanságát. 

A rendes tárgysorozat többi pontjait a 
közgyűlés az állandó választmány javaslatai 
Alapján egyhangúlag, hozzászólás és észrevetel 
nélkül elfogadta. 

A póttárgysorozat tárgyalásánál az elsó 
hosszabb vitát a Csíkszeredán felállítandó  má-
sodik gyógyszertár Ugye provokálta. Orbán 
•János okleveles gyógyszerész Csíkszeredában 
egy második gyógyszertárnak felállítását  kérel-
mezte. A városi képviselőtestület a városi ta-
nács javaslatával ellentétben a gyógyszertár 
felállitá.sának  engedélyezését javasolta. A tör-
vényhatósági közgyűlés a vármegyei egészség-
ügyi bizottság egyhangú javaslata alapján el-
készített állandó választmányi javaslatot fo-
gadta el, mely szerint a második gyógyszer-
tárnak Csíkszeredán vnló felállítását  nem ja-
vasolja, mert Csíkszereda város és környéke 
lakosainak száma még oly csekély, hogy két 
gyógyszertár megélhetését nem biztosíthatja. 

A in. kir. miniszterelnök leiratára, me-
lyei II. Iiákócy Ferenc és bujdosótársai ham-
vainak hazai főidre  szállítása és nyugvóhelyre 
helyezése alkalmával megtartandó országos 
ünnepségekre a törvényhatóságot meghívja, 
egyhangúlag nagy lelkesedéssel határozata 
emeltetett, hogy a törvényhatóság az ünnep-
ségeken Kállay Ubul főispán  vezetése alatt 
küldöttségileg részt vesz. F. tárgynál Ferency 
esperes bizottsági tag indítványára a közgyű-
lés egyhangúlag elhatározta, hogy a képvi-
selőházhoz intézendő feliratban  Rákócy Fe-
rencet hazaárulónak kimondó szégyentörvény 
sürgős parlamenti eltörlése tárgyában felir. 

A póttárgysorozat utolsó pontjaként tár-
gyaltatott u vármegye tulajdonát képező uz-
és veresviz völgyi erdőség eladása tárgyában 
Belügyminiszter urnák a törvényhatósághoz 
intézett leirata. A májusi közgyűlésen ugyanis 
dr. Szántó Samu ügyvéd indítványára a tör-
vényhatóság Torok Ferenc országgyűlési kép-
viselő senzációs k'lnplezésének hatása alatt 
egyhangúlag határozattá emeite, „hogy azon 
cég. vagy cégek s azokkal bárminemű össze-
köttetésben álló egyének, kikre nz elrende-
lendő vizsgálat során az ügyből kifolyólag 
akár a közvetlen, akár a közvetett vesztege-
tés ténye reá bizonyul, ugyanezen (t. i. az uz 
és veresvölgyi i, mint Csikmegyében tartandó 
más erdő árverésekből kizáratik és kizá-
ratnak." 

A törvényhatóságnak ezen korrekt és 
egyedül helyes határozata sebogysem tetszett 
Hodor András törvényhatósági tagnak, kj 
fenti  véghatározat megsemmisítése céljából a 
Belügyminiszterhez felebbezéssel  élt és azon 
reményben, hogy igy talán könnyebben célt 
ér, még attól sem riadt vissza, hogy a vár-
megyei főjegyzőt  és jegyzőkönyvi hitelesítőket 
okirathamisitással vádolja, amennyiben elő-
adta, hogy a reája sérelmes véghatározat, 
nem hozatott, az kihirdetve nem lett. 

Bece Antal nyugalmazott alispán ezen 
felebbezésbez  felterjesztése  alkalmával azon 
hivatalos jelentést csatolta, hogy c a végha-
tározat enum'iálására nem emlékszik. 

A belügyminiszter a felebbezés  kapcsán 
az ügyet felülbírálván,  leiratilag sürgősen ér-
tesítette a törvényhatóságot, bogy ebben a 
tárgyban a legközelebb tartandó Közgyűlésen 
állapítsa meg, vájjon a kérdéses véghatározat 
a májusi közgyűlésen meghozatott-e és hogy 
azt jóváhagyja-e ? 

A közgyűlés egyhangúlag megállapította, 
hogy a májusi közgyűlésen a Hodor által sé-
relmezett véghatározat meghozatott és kihir-
detetett és ugyancsak egyhangúlag általános 
helyeslés között ezen az Ülésen újból határo-
zatilag kimondja, bog}- a fentebb  idézett vég-
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határozatot a maga teljes egészében fentiirtja 
illetve megújítja. 

E tárgynál dr. Erós Vilmos szóvá tette 
a csikmegyei erdőpanamákat. Kíméletlen és 
lesújtó kritikával emlékezett meg Csikmegye 
magán és közbirtokossági s közsági javainak 
s különösen erdőségeinek kezeléséről s az er-
dők értékesítésénél 6—7 év óta követett el-
járásáról, a melynek középpontja volt Herz-
berg Károly, a ki a szónok előadása szerint 
valóságos szervezetet alkotott itt a corrupció 
céljaira s Csikmegye minden hatóságánál ül-
tek emberei, a kik ezen szervezetnek tagjai 
voltak s akik mindig és mindenben az ó ér-
dekeit szolgálták ugy annyira, hogy az or-
szágban már szálló igévé lett, hogy Csikban 
az történik, amit Herzberg akar. Kuriózus 
példa gyanánt tüzetesen foglalkozott  az al-
falvi  erdóügygyel s ezzel kapcsolatosan az-
zal, Hogy Herzberg megígérte Tisza István-
nak annak idején, hogy ó négy szabadelvü-
párti képviselőt választat meg Csikmegyében, 
ha az alfalvi  erdőséget szabad kézből eladásra 
eugedelyezi. De sem az akkori földmivelés-
Ugyi miniszter, sem a többiek nem állottak 
kötélnek egész Báró Feilitscliig, a ki székely 
honmentés cimén az egész aktát kivévén a 
referens  és az engedélyezést határozottan el-
lenező Horváth miniszteri tanácsos kezéből, 
sujátkezüleg adta meg a szabadkezbőli ela-
dáshoz az engedélyt. Szónok nem ellensége a 
faipar  fellendülésének  vármegyénkben, de a 
régi helyzetet, mely a szabad versenyt ki-
zárta és egyeseket okkal, vagy ok nélkül való 
előnyben részesített, veszélyesnek tartja a vár-
megye existenciájárn. 

Ezek kapcsán a következő indítványokat 
terjeszti a közgyűlés elé: 

1. írjon fel  a törvényhatóság a földmi-
velésügyi miniszterhez, hogy a gyergyóalfalvi 
erdő eladásnak engedélyezése körüli törvény-
telen eljárását az előző kormánynak saját ha-
táskörében is tegye vizsgálat tárgyává 

2. Utasítsa a törvényhatóság az ország-
gyűlési képviselő tagjait, hogy a gyergyóal-
falvi  erdő eladás törvénytelen engedélyezésé-
nek ügyét, ezzel kapcsolatban a székelyföldi 
törvénytelen erdó eladások ügyét tegyék sür-
gős interpelláció tárgyává. 

3. A törvényhatóság bizza országgyűlési 
képviselő tagjainak belátására, hogy a 2. pont 
alatti ügyekben a szükséghez képest parla-
menti vizsgálóbizottság kiküldését eszközöl-
jék ki. 

4. Rendelje el a vizsgálatot a várme-
gyei erdészeti albizottság ellen és vizsgálja 
át 10 évre visszamenőleg ez összes erdó el-
adási ügyeket és azok engedélyezését. 

Mind a négy iuditvány egyhangúlag ha-
tározatilag elfogadtatott. 

Dr. Szántó Samu felszólalásában  minde-
nek előtt azon uj áramlatra reflektál,  amely 
az alispán választás indokából legújabban fel-
ütötte a fejét  a „Székelyföld  a Székelyeké" 
jelszó alatt, amely jelszóval akarják az egyen-
lőség elvét megdönteni s megtagadni minden-
kitől minden jogot, aki nem székely s nem 
itt született. Kiemelte, hogy a székely tömö-
rülés magasztos eszme, csakhogy ezt nem az 
alispán választás előtt kell felszínre  vetni, 
amikor mindenkiben csak azt a hitet kelti, 
hogy személyes célzatú, hanem első sorban a 
gazdasági téren s igen furcsa,  hogy a jelszót 
most az alispán válnsztásra kiadott egyének 
nem hívták fel  a székelységet tömörülésre 
akkor, mikor gazdasági és vagyoni érdekeik 
megvédéséről volt szó. 

Dr. Erőss Vilmossal szemben védelmébe 
veBzi Csikmegye fakereskedőinek  s fakeres-
kedő cégeinek legnagyobb részét, a kik ma-
gyar állampolgárok, jó hazafiak,  tökéletesen 
beszélnek magyarul és maguk vágynak leg-
inkább az után a jobb kor után, amidón az 
erdővásároknál B egyáltalán minden bármely 
természetű ügyben nz igazság s jogosság ér-
vényesülnek B nem élvez semmi kedvezményt 
senki, a másik felett. 

Ezekután rátér a felfüggesztett  tiszti 
főügyész  helyettesitéBe alkalmával a vármegye 
főispánját  egyik csíkszeredai lapban ért gya-
núsításokkal telt támadásra. Jogi érvekkel és 
a tőrvényből vett idézésekkel kimutatja, hogy 
a törvényhatósági bizottság által megválasz-
tott helyettes tiszti ügyésznek nincs jogos 
igénye annak követelésére, hogy a felfüggesz-
tett tiszti főügyész  vele helyettesittessék, mi-
vel a főispánnak  törvényben gyökerező joga a 
felfüggesztett  tisztviselőket ideiglenesen kellő 
qualiflkációval  biró egyénekkel tetszése sze-
rint helyettesíteni s e tekintetben egyéb kor-
lát nincs. 

Indítványozza, hogy a vármegye törvény-
hatósági bizottsága a főispánt  ért méltatlan 
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támadásával szemben fejezze  ki iránta teljes 
bizalmát, elismerését eddigi működéséért. 

Végül szóvá teszi Hodor András feleb-
bezéaét és az egész törvényhatósági bizottság 
helyeslésétől kisérve kimutatja, hogy épen 6 
— a szónok — tette a május 18-iki közgyű-
lésén a vesztegető kizárására vonatkozó in-
dítványt, annak jegyzőkönyvbe vételéről s 
elfogadásáról  Baját maga még a gyűlés 
folyamán  személyesen meggyőződött. Mint-
hogy pedig a felebbezésben  felhozott  állitások 
valótlanok B a vármegye akkori főjegyzője  s 
a tönyvényhntóság más tagjai ellen felhozott 
vádak és gyanúsítások teljesen alaptalanok, 
indítványozta, hogy a törvényhatósági bizottság 
a Hodor András felebbezésében  a vármegye 
akkori főjegyzője  s a törvényhatósági bizottság 
más tagjai elleni vádakat és gyanúsításokat 
felháborodással  utasítsa vissza s fejezze  ki 
egyszersmind teljes bizalmát a megvádolt 
egyének iránt. 

Mindkét inditvány egyhangú lellkesedés-
sel elfogadtatott  és határozattá emelkedett. 

Vármegyénkben az erdők eladása körül 
észlelt visszaélések megakasztását célzó fenti 
határozatok meghozatatala után megejtette a 
közgyűlés a nyugdíjazás folytán  üresedésbe 
jött alispáni s ennek betöltése által esetleg 
megüresedő állásokra vonatkozó választásokat 
a következő eredményekkel: 

Alispánná választatott Fejér Sándor vm. 
főjegyző,  főjegyző  lett 23 szótöbbséggel Szász 
Lajos főszolgabíró  Bartalics Ágoston főszolga-
bíróval Bzemben, főszolgabírónak  6 szótöbb-
séggel Zakariás Lukács választatott meg Dr. 
Sándor szolgabiróval szemben első; illetve má-
sodosztályú szolgabirák lettek Welmann Qéza 
és Szász Qyula. 

Fejér Sándor alispán zugó tapsok és he-
lyeslések között elmondott gyönyörű bekö-
szöntő és programmbeszédjével lapunk vezető 
helyén foglalkozunk. 

A választások megejtése után csekélyebb 
jelentőségű községi ügyek tárgyaltattak le. 
Délután 5 órakor ért véget ezen a jövő kiala-
kulására jelentőségteljes közgyűlés. 

Bankett az alispán tiszteletére. 
Fejér Sándornak, csikvármegye újonnan 

megválasztott alispánjának tiszteletére fényes 
bankettet rendeztek Csikvármegye torvény-
hatósági bizottságának helybeli és vidéki tagjai, 
jóbarátai és ÍBmerősei. 

Ott láttuk vármegyénk szine javát, élü-
kön nagyra becsült, agilis s minden szép és 
nemes tulajdonságokat magában egyesítő fő-
ispánukkal. Igazán az alispán iránti ragasz-
kodásnak és tiszteletnek hü kifejezője  volt a 
bankett, melyen mindennemű mozzanatnak fő 
motívuma volt a magyaros zamat. Minteg 
150-en vettek részt. Mindenkinek a jóleső 
öröm volt arcáról leolvasható, hisz Csikvár-
megyében ez volt az az első öBszejövetel, 
melyen mindenki nyugodtan fellélegzett  s me-
lyen a nemzeti ideálokért való lelkesedés 
harmóniába hozta a sziveket A magyaros 
szokások, a jó kedv, az egymás iránti mély 
becsülés honolt meg a teremben, mely majd-
nem minden percben felcsendült  a kö-
rül rajongott főispán  és alispán iránti ha-
tártalan szeretet megnyilatkozásának hang-
jaitól. A pohárköszöntők szebbnél-szebb soro-
zatát ott valóban élvezhette mindenki, me-
lyekből különösen kiemeíendők voltak a főis-
pán és az alispán talpraesett köszöntői, me-
lyeknek az alaphangjai a független  magyar 
haza megalkotása az egymás iránti kölcsönös 
szeretet és bizalom valának. Szeretett főispá-
nunk szabolcsi magyaroB szálló igéje után, 
mellyel dr. Györgypál Domokos orsz. gyűlési 
képviselőt hivta ki toaBzt párbajra, jött a be-
széd özöm sokféle  variatioban, melyek közül 
Török Ferenc lelkes köszöntői igazán gyö-
nyörködtettek. Beszéltek még: Szász Lajos 
főjegyző,  ki lelkes szavakkal búcsúzott el já-
rásától, dr. Fejér Antal, dr. Csíky József,  dr. 
Ujfalusi  Jenő, Köllő János, Kovács Antal, dr. 
Balló iBtváa, Balog Ferenc, dr. Filep Sándor, 
Körösy Géza stb. 

Végül dr. Fejér Mihály énekelt gyönyörű 
kuruc dalakot a tőle megszokott kellemes 
hangjával. Majd if].  Botár Bél», dr. Fejér 
Mihály, Török Ferenc, Várteréz Antal énekel-
ték el közóhajra „Te vagy a legény, Tyu-
kodi Pajtás" c. kuruc dalt. A kedélyes társa-
ság csak a késő éjjeli órákban oszlott szét 



ber 1 . C S Í K I L A P O K . . 
Elégtétel a megtámadtatásért . 

Az Uz és Veresviz völgyi erdőségek nagy 
port felvert  eladási ügyében — miként annak 
idején lapunkban jeleztük — a vallás- és köz-
oktatásügyi miniszter vizsgálatot rendelt el, 
melynek megejtéBÓvel dr. Balassa Béla minisz-
teri titkárt bizta meg. Dr. Balassa Béla kül-
detésének teljesítése végett meg is jelent vár-
megyénkben, a vizsgálatot megkezdette, né-
hány napon át folytatta  és az addig szerzett 
tapasztalatokról beszámolandó, Budapestre 
visszautazott. 

Referálása  alapján a vallás- és közokta-
tásügyi miniszter értesítette a belügyminisz-
tert, hogy az elrendelt vizsgálat teljes sikerhez 
esak akkor vezethet, ba a vizsgálat nem csak 
:i kultuszminisztérium fenhatösága  alá tartozó 
vármegyei magánjavak vezetésére és kezeié-
Bére irányul, hanem ki terjesztetik a vármegyei 
egész ügykezelésre. A belügyminiszter ezen 
vizsgálatot el ÍB rendelte, annak foganatosítá-
sával ugyancsak dr. Balassát bizta meg, egy-
úttal dr. Bocskor Béla vármegyei tiszti ügyész 
ellen folyamatban  levő fegyelmi  eljárás és 
dr. Ballassa jelentése alapján a tiszti ügyészt 
állásától felfüggesztette.  Az erre vonatkozó 
miniszteri leirat f.  hó 6-ikén érkezett a vár-
megyéhez. A főispán  az ügyészi teendők ideig-
lenes vezetésével Csedő István ügyvédet 
bizta meg. 

Noha a törvény szabatosan és félre  nem 
magyarázhatóan megállapítja, hogy a felfüg-
gesztett megyei tisztviselőket fkivéve  az alis-
pánt és polgármestert) a főispán  ideiglenesen 
másokkal helyettesíti és igy kizárólag csak a 
főispán  jogkörébe tartozott, hogy a felfüggesz 
tett tiszti ügyész teendőinek ideiglenes ellátá-
sával kit bízzon meg, dr. Nagy Béni ügyvéd 
és helyettes tiszti ügyész magára nézve sérel-
mesnek találta, hogy az ügyészi teendők ellá-
tásával nem ő bízatott meg és lapjának mult 
vasárnapi számában hevesen kikelt a főispáni 
intézkedés ellen. 

Csíkszereda város polgársága a rövid itt 
tartózkodása alatt már IB nagy népszerűségnek 
és közszeretetnek örvendő főispánnak  alaptalan 
és indokolatlan megtámadtatásáért fényes  elég-
tételt adott. Vasárnap, a törvényhatósági köz-
gyűlés előestélyén, a körünkbe érkezett vár-
megyei törvényhatósági tagokkal egyetemben, 
derék polgármesterével dr. Ujfalussy  Jenővel 
az élénjimpozáns menetben égő fáklyáktól  kör-
nyezve levonult a főispán  lakása elé, hol Uj-
falussy  polgármester keresetlen szép szavakban 
tolmácsolta a város lakosságának ragaszkodását 
és szeretetét uj főispánja  iránt. „Csíkszereda 
város polgársága bár kicsiny erőt képvisel, de 
a mi kis erőnk van, azt végkimerülésig latba 
vetjük szeretett jó főispánunkért" 

A főispánt  e nem várt tüntetés láthatólag 
meghatotta. A tőle megszokott férfias,  erélyes 
és nemes hangon köszönte meg az elégtételt, 
melyet Csíkszereda lakóssága neki nyújtott, 
egyúttal biztosította a polgárságot, hogy a meg-
kezdett pártatlan és szigorúan törvényes uton 
haladva fog  tovább is működni Csikvármegye 
felvirágzásara.  A főispánt  ünneplő közönség 
egetverő tapssal és éijenzéssel honorálta az 
önérzetes beszédet. 

Szép elégtételt nyújtott a méltatlanul 
megtámadott főispánnak  a törvényhatósági bi-
zottság is. Erről a közgyűlésről szóló beszá-
molónkban emlékszünk meg. 

Tanitók gyűlése. 
A csíki általános róm. kath. tanitó-egye-

sület rendes évi közgyűlését f.  év október 
2-án Csiksomlyón tartotta a gyakorló iskola 
tantermében, melyet 9 órakor Veni sanete 
előzött meg, E gyűlésről röviden a követke 
zökben számolhatok be: 

Karácsony József  elnök megnyitván a 
közgyűlést, Kántus Elek egyesületi jegyző fel-
olvassa az elmúlt év alatt beérkezett iratokat. 
Ezen iratok között a közgyűlést fájdalmasan 
érintette Püspök ur Ő Nagyméltóságának f 
tavalyi közgyűlés jegyzőkönyvére adott ke-
gyelmes leiratában kifejezett  szomorúsága és 
aggódása, az egyesületi tagok nagyrészének 
részvétlensége s ügybuzgalmuk hiánya felett. 
A közvetlen ezután felolvasott  jegyzőkönyv 
tartalma szerint már a mult közgyűlés kimon-
dotta volt, hogy az oknélkUl mnlasztó tago-
kon a 4—4 korona birság hajtassék be. 

Történt is interpelláció, hogy ennek fo-
ganatosítására minő lépések tétettek? Mire 
az elnök azt a felvilágosítást  adta, hogy a 
bírságok behajtásától ezúttal el kellett tekin-
teni, mert a gyűlést összehívó körlevelek 
egy réssé igen sok községbe nem jntott el, 
sót az elnökséghez vissza sem érkezett, s 
igy az oknélkllli mulasztást megállapítani sem 
lehetett. Akik tehát ebben vétkesek volnának, 
azokra legyen elég büntetés a kegyelmes Fő-
pásztor leirata. 

Ezután felolvastatott  és jóváhagyatott a 
pénztári számodás, mely az egyesület vagyo-
nánl 650 korona tókét és 96 kor. készletet 
tüntet fel. 

Hogy as egyesületi működés annál in-

tenzivebb legyen, az állandó választmány ja-
vaslatára pályatétel is tűzetett ki, még pedig 
a következő szövegű: „írassék le a termé 
szettan népiskolai tananyaga, illetve részletes 
tanterve, főtekintettel  a nép életére, egy pár 
inintatanitással, kísérleti alapon. A tantervben 
a használandó taneszközök is megnevezendők. 
Határidő: 1907. julius 1. Dija: 50 korona 

Most következett a gyűlés fénypontja,  t. 
Karácsony elnöknek értekezése a Katolikus 

Népszövetség létesítése iránt. Ha ezen érte-
kezés becsét méltatni akarnám, az én gyakorló 
tollam csak rontana annak értékén. Hát csak 
jobb lesz, ha azt ki-ki egész terjedelmében 
fogja  olvasni a lapokban, a mint azt a köz-
gyűlés el is rendelte. Elég az, hogy a köz-
gyűlés egyhangú lelkesedéssel magáé á tévén 
az előadó indítványait, az egyesületet a Kath. 
Egyesületek Szövetségébe rendes tagul be-
íratni rendelte s egyben minden jelen lévő 
tag az 1—1 korona tagsági dijat le is fizette. 
Ez a tény, amíg egyrészről ékesen szóló ered-
ménye a Karácsony törekvéseinek, addig más-
részről bizonyítéka az egyesület magas szín-
vonalon álló gondolkozásának. Ezen szövetségi 
kérdésnek további fejlesztése  áthelyeztetik a 
fiókkörökbe,  illetőleg a községekbe. 

A tisztujitásnak mindig izgalmas aktusa 
ezúttal csalódással járt, amennyiben Murányi 
Kálmán fóesperes,  választási elnöknek ismert 
ékesszólása, Imre János, Szabó István és má-
sok felszólalásai  után a közgyűlésnek több-
ször megnyilatkozott egyhangú kívánsága nem 
tndta rábírni Karácsony Józsefet  az elnökség-
nek további elvállalására, mert - mint mondá 
— nagymérvű elfoglaltatása  őt ettől a meg-
tisztelő állástól félrevonulni  kényszerít i s nem 
állana módjában, kifejteni  annyi munkásságot, 
amennyit az egyesület elóhaladásában meg-
tenni szükségesnek látna. Xántus Elek jegyző 
ugyanezen érvekkel hasonló módon nyilatkoz-
ván, a tisztnek további viselésére hajlandó 
szintén nem volt. 

A közgyűlésnek hát nem volt mit tenni, 
mint e két derék férfinak  8 évi sikeres és 
odaadó munkásságáért hálás köszönetének 
méltó módon kifejezést  adni, s más tisztvi-
selők után nézni. Ennélfogva,  főtekintettel 
arra a paedogiai vezető szerepre, melyre az 
egyesületi életben a tanítóképző intézet hi 
vatva is van, elnökének választotta Zsögön 
Zoltán képzőintézeti tanárt; alelnökének to 
vábbra is Baka József  érdemes és közszere 
tetben álló kartársunkat; jegyzőnek azt, aki 
ettől legjobban félt;  aljegvzónek Sollc Albert 
zsögödi kántor-tanitót, pénztárosnak Ambrus 
Ferenc csik-csobotfalvi  uj tanítót. 

Persze erre a megtiszteltetésre egyik 
sem érezvén magát méltónak, valának szabó-
dások és huzódozások, de a végén csak 
rompóba állának mégis. 

Állandó választmányi tagoknak megvá-
lasztanak : Karácsony József,  Xántus Elek, 
Murányi Kálmán, Imre János, Ladó János és 
Dományáncz Péter. 

Ha felemlítem,  hogy az elől emiitetteken 
kivül jelen volt Fekete Imre csikrákosi, György 
Ilyés cslcsói, Hadnagy Dénes szentléleki, Ko-
vács András csiksomlyói, Kőrösy Géza taplo-
cai, Lőrincz Sándor szentimrei lelkészek ÓB 
mlntogy negyven tanító, akkor láthatjuk, hogy 
az egyesület tagjainak fele  tésze hiányzott 

Ez a körülmény arra indította az egye 
sületet, hogy az igazolatlanul hiányzók meg-
bírságolását az elnökségnek szigorú kötelessé-
gévé tegye. 

Végül tekintettel arra, hogy CsikBomlyón 
még közebédre sem lehet szert tenni, az egye-
sület kimondotta, hogy évi rendes közgyűlését 
jövőre Csíkszeredában, a vármegye házában 
fogja  megtartani. Erre nézve az elnökség a 
vármegyeház nagytermének átengedését a 
megye fő-  és alispánjánál idejekorán kieszkö-
zölni B a templomot illetőleg Csíkszereda vá-
ros plébánosánál eljárni felkéretett.  Erre az 
elnök a gyűlést rövid imával bezárta. 

Közgyűlés után tanítókhoz illő egyszerű 
közebéd vált Csíkszeredában, a Romfeld-féle 
vendéglőben, melyen 39 tag vett részt s szel-
lemes toasztokkal fűszerezetten  ápolta a kar-
társi közszeretetet, addig, mig az előrehaladó 
idő kit-kit haza szólitótt. 

Búzás János. 

K Ü L Ö N F É L É K . 

— Kinevezés. Csikvármegye főispánja 
ifj.  Botár Béla vármegyei levéltárnokot, lapunk 
munkatársát tiszteletbeli főszolgabírónak  ne-

vezte ki. A főispán  ur ezen ténye ugyan semmi 
nagyobb anyagi előnyt nem biztosit a kine-
vezett részére, de azért fényes  erkölcsi meg-
jntalmazását látjuk ebben egy szerény, ki-
tartó. fáradságot  nein ismerő tisztviselő oda-
adó munkásságának. 

Mi a magunk reszéról csupán azt kí-
vánjuk : adja az Isten, hogy a ' tiszteletbeli 
jelző minél hamarabb eltűnjék és maradjon 
meg a „főszolgabírói"  cím ! 

— Doktorrá avatás. Dócy Kálmán 
csíkszeredai lakós ügyvédjelöltet folyó  hó (i-án 
avatták fel  a kolozsvári Kerenc József  tud. 
egyetemen a jogtudományok tudorává. Ura-
tuláluuk! 

— Állandó választminy u j tagjai 
Csikvármegye törvényhatósági bizottsága f.  hó 
8-ikán megtartott közgyűlésén az időközben 
megüresedett állandó választmányi tagsági 
helyekre egyhangúlag megválasztotta: Dr. 
Györgypál Domokos, Csedő István, Török Fe-
renc. Di'. Szántó Samu és Simon Balázs tör-
vényhatósági tagokat. 

— Uj posta közlekedés. Szterényi 
József  kereskedelemügyi államtitkár értesí-
tette a kolozsvári posta- és távírda igazgató-
ságot, lioiy Gyergyószentiniklős é-i Székely-
Udvarhely közütt a tervbe vett közúti posta-
járatot a legrövidebb idő alatt rendezze be. 
E szerint Székelyudvarhelyről fog  indulni a 
delizsanc a budapesti esti gyorsvonathoz csat-
lakozó 8414. sz. vonat bejövetele után. 

Szarvasmarha dijazas. A kövej-
kezó hirdetmény közlésére kérettünk tel: 
Csikvármegye Gazdasági Egyesülete a m. kir. 
földmivelésügyi  miniszter támogatásával folyó 
1906. évi november 5-én Kászonaltizen, no-
vember (l-án Csikszentmártonon, november 7-én 
Csikkarcfalván.  november 8-án Gyergyószent-
miklóson. novembert 9-én Gyergyótölgyesen 
szarvasmarha díjazásokat rendez a következő 
dijakkal és feltételekkel  1. Borjas tehenek 
1906-heli borjukkal, I. díj 50 kor, II. díj 25 
kor., III díj 20 kor, IV. díj 10 kor. 1. díj 50 
kor., 2. díj 50 kor.. H. díj 60 kor., 4. díj 40 
kor. összesen 10 drb tehénnek 200 korona 
Két éves üszőknél. Két évesekuek vétetnek 
azok, melyek 1904. évben születtek. I. díj 20 
kor., II. dij 20 kor. II. ilij 15 kor. 1. dij 30 
kor., 2. dij 40 kor.. 3 dij 30 kor. összesen 
drb üszőnek 100 korona. A díjazás teltételei : 
Díjazásra csak esikvárme^yei gazdák jelent-
kezhetnek magyar erdélyi fajtához  tartozó te-
heneikkel és üszőikkel. Pénzdíjakat csak ki 
gazdák (50 holdon alul nyerhetnek. Nagyobb 
gazdák oklevéllel tün'ettetnek ki. A kiállító 
bélyegiuentes községi bizonyitványnyal köteles 
igazolni, hogy a kiállított állat saját nevelése, 
vagy legalább egy év óta birtokában van, A 
kiállítás és bírálat a fenn  megjelölt helyeken 
és napokou reggel 9 órakor kezdődik, a mi-
kor az állatoknak fél  órával előbb a helyszí-
nén kell hogy legyenek. Egy kiállító csak egy 
dijat nyerhet. A bírálat nyilvánosan történik, 
s a bírálat alá vett állatok előnyei, avagy hát-
rányai a gazilaközönség okulása végett nyílt 
vánosan soroltatnak fel.  A dijak a bírálatok 
elvégzése után nyomban bélyeges nyugta elle-
nében kiosztatnak, felkérjük  gazdáinkat, hogy 
e díjazásokon i llatjaikkal minél számosabban 
jelenjenek meg, hogy ezáltal az minél érdeke-
sebb és tanulságosabb legyen. A díjazások 
ügyeit a gazdasági egyesület állattenyésztési 
szakosztálya, a kerületi állattenyésztési fel-
ügyelő és a járási mezőgazdasági bizottságok 
közreműködésével iutézi. Ide vonatkozó min-
den felvilágosítást  az egyesület titkári hiva-
tala és a járási föszolgabiróság  ad. — Csík-
szereda, 1906. évi szeptember hó 14-én. Csik-
vármegye Gazdasági Egyesülete, mint Várme-
gyei Mezőgazdasági bizottság. Becze Antal 
elnök. Nagy Imre e. titkár. 

— A fiumei  második vasút. A 
Kossuth Ferenc kereskedelmi miniszter által 
tervbevett fiumei  második vasutösszeköttetés 
tanulmányozása végett Hatsek Ignác m. á. v. 
főmérnök  vezetése alatt kiküldött mérnökcso-
port már megkezdte a terepfelvételeket,  ame-
lyek alapján alternativterveket fognak  kidol-
gozni. Ezen tervek megvizsgálása és szakszerű 
felülbírálása  alapján fogják  elrendelni a leg-
alkalmasabbnak látszó vonal részletes nyom-
jelzését, mely vonal által egyetlen tengeri ki-
kötőnk áruforgalmát  tetemesen emelni képesek 
leszünk. Az uj vonal, mely Károlyvárostól 
Ogulinon átvezetne Fiúméba, a jelek szerint 
az 1909. évben már átadható volna a forga 
lomnak. 

— Dr. Koautány mezőgazdasági 
könyve. A mezőgazdasági termények, termé-
kek és cikkek tanúsításának tilalmáról szóló 
1895. évi XLVI. t.-c. végrehajtása tárgyában 
kiadott miniszteri rendeletben felsorolt  anya-
gok, továbbá a borok kémiai vizsgálatánál al-
kalmazandó egyöntetű módszerekről Darányi 
földmivelésügyi  miniszter rendelete folytán 
az Országos kémiai intézet könyvet adott ki, 
mely 1 koronáért minden nagyobb könyvkeres-
kedésben kapható. A könyv kiváló tudósunk, 
Dr. Kosutány Tamás intézeti igazgató fárad-
hatlau munkálkodását dicséri azon a téren, a 
melyen a magyar gazdasági élet számos ter-
mékeinek lelketlen kufárok  kapzsiságból eredő 
hamisításának meggátlására irányuló rendsza-
bályokat nem alkalmazhatták sem egyöntetűen, 
sem teljes sikerrel. 

— Halestély. A Vigadó helyiségében 
szombaton, azaz október 13-án este halászlé, 
turoslepény és malac vacsora lesz. Zenét a 
Itádély Béni zenekara szolgáltatja. 

Nagybecsű pártfogást  kér 
tisztelettel 

Latzina Károly 
a Vigadó bérlője. 

— Zsögöd fürdőn  a téli szezon alatt 
meleg fürdó  kitűnően használható, a fürdő-

ház előszobája füttött..  igen jó élvezhető muBt 
és a bor, tormásvirsli, valamint minden meleg 
és hideg ételek kaphatók. 

MAGYARORSZÁG 
CIMÜ LAP KAPHATÓ 

SZVOBODA MIKLÓS 
KÖNYVKERESKEDÉSÉBEN = 

CSIKSZEREDÁRAN A DOHÁNYTŐZSDE mellett. 

Amerikai 

PORCELLÁN PÚDER 
és mindennemű toillet cikkek kap-
hatók 

Fekete Vilmos 
illatszertárában CsikaHreda. 

Sz. 726 — 1906. raj. 

Pályázati hirdetmény. 
A Csikvármegye magánjai terhére 

rendszeresített gyergyó-tölgyesí erdő-
szolgai állás üresedésben lévén, annak 
betöltése céljából pályázatot hirdetek s 
felhívom  mindazokat, kik ezen évi 300 
koronával javadalmazott állást elnyerni 
óhajtják, pályázati kérvéuyüket hozzám 
folyó  évi október hó 30-áig adják 
be, mert a később érkezőket nem fogom 
figyelembe  venni. 

Pályázótól fedhetlen  előélet, irni 
olvasni tudás kívántatik meg. 

Csikvármegye magánjavainak igaz-
gatósága. 

Csíkszereda, 1906. évi szeptember 
hó 6 án. 

Dr. Cslky  József, 
ígttzgatA. 

Sz 2 8 9 - 9 0 6 . 

Hirdetmény. 
Az alólirt község elöljárósága köz-

hírré teszi, hogy a Csomortánban épí-
tett uj iskola telkére elhelyezendő sütő-
ház, fásszin,  istálló és kerítés felépítését 
4000 korona előirányzóit költséggel Cso-
mortán község házánál 1906. október 
hó 13-án d. e. 8 órakor megtartandó 
nyilvános árlejtésen a legkevesebbet 
ígérőnek kiadja. 

Felhívja vállalkozókat, hogy zárt 
írásbeli ajánlataikat 5°/.-lék bánatpénzzel 
felszerelve  a jelzett ideig beadni szíves-
kedjenek. 

Terv- és költségvetés a községi 
bírónál betekinthető. 

Utóajánlatok nem fogadtatnak  el. 
Csikcsomortán, 1906. szept. 30-án. 

l'álffy  András,  Ferencz  János, 
körjegyző.  Itiró. 

- = T s c : n . - v a . l ó t = • 
keresek jobb családból, vidéki nagyobb 
forgalmú  vegyes üzletbe. Teljes ellá-
tást, ruházatot adok. Felvilágosítást nyújt 
Sohwartz Jenő Budapest,Vásárpénzt&r 
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Október 10. C S Í K I L A P O K 41. síim 

Faeladási hirdetmény. 
Ezennel közhirré tétetik, hogy Csik 

vármegye közigazgatási erdészeti bízott 
ságának 1266—906. keb. számú határo-
zatával megadott engedély következté-
ben a csikmadarasi közbirtokosság tu-
lajdonát képezd „Karmatura" nevű erdő-
részben (Barátos pataka) az országos 
határvonal mellett 1127-18 kat. hold 
utóhasználati tenyöhaszonfa  tömeg el-
adása céljából 1906. évi október hó 
27-én délntán 3 órakor Csik mada-
ras község házánál nyilvános szóbeli 
és zárt írásbeli versenytárgyalás fog 
tartatni. 

A 13924 köbméterre becsült 40 cm. 
és annál vékonyabb fenyóhaszonfa  kikiál-
tási ára 27364 kor. azaz Huszonhétezerhá-
romszázhatvannégy korona. 

A szóbeli árverés megkezdése előtt 
adhatók be a szabályszerűen felszerelt 
Írásbeli zárt ajánlatok. 

Utóajánlatok nem fogadtatnak  el, 
kikiáltási áron alul nem fog  eladatni. 

Az árverési és szerződési feltéte-
lek megtekinthetők Csikmadaras köz-
ségházánál. 

Csikmadaras, 1906. szeptember 13. 

2 - 3 
Lukács Péter, 

közbirtokossági elnök. 

k S m r r k S t é u t t t o 
Csíkszeredában, Apafl  utca. 

Thomas salak liszt 
Csillag 

Ste^^Lla 
védjegyű. 

a lGEiotti & l e t o l o d tataas M t i i a a , 

minden kalászoT, kapás és takarmány-
növény (lóhere, lucerna etc.) részire, 
valamint szőlő, gyttmölcafa,  kerti ve-
temény és ugar trágyázására is. 

Szíveskedjék a védjegyre, ólomzárra és 
tartalomjelzésre ügyelni. 

mellett fekszik  és a csikszentmihályi 
állomástól pedig három kilóméterre van 

A fatömeg  minden befektetés  nél-
kül kitermelhető. 

A részletes árverési és szerződési 
feltételek  és a becslési kimutatás meg-
tekinthetők a szépvizi körjegyzői iro-
dában. 

Csikszentmihály, 1906. szept. 18 
SófaM  Jóxsef,  Sátulor  András, 

birtokossági jegyző. birtokossági cintik. 

Zsögöd mellett 
8 hold szántó, 4'/a hold réti sarjus 
kaszáló, továbbá a községtől 2 kratr 

távolságra 18 hold kaszáló 
B C bérbe adandó. 

Hol ? Megmondja a kiadóhivatal! 
2—S 

Xü2ibükkfa 
kapható és megrendelhető 

Ehrenreich Albertnél 
Csíkszereda, Mikó-utca (a Pap Domokos 

ur házában), 
ölenkint ára a helyszínén — mely 

a Tolvajostetőn lévő őrházba, inneu az 
országúttól 1 és fél  kilometer távol-
ságra van — 12 korona, a fa  hossza 
2'0 m., szélessége -1 mt., magassága 1 
mt. magas. 2 

EALMAR VILMOS, 
Budapest, VL, Teréz-körut 3. 

a Thomaaphospliatfabriken  G. in. b. H , 
Berlin, vezérképviselője a magyar korona 

országainak területén. — — 

Sz. 1730—906. kj. 

Faeladási hirdetmény. 
A csikszentmihályi közbirtokosság 

„Kőid* nevű erdejében 197—906 kib. 
számú határozattal megadott engedély 
folytán  futótűz  által megperzselt törzsen-
kénti felvétel  utján 1941. köbméterre 
becsült erdei fenyő  (Lucsfa)  haszonfa-
töraeg eládása céljából folyó  évi ok-
tóber hó 13-án délntán 3 órakor 
Csikszentmihály község házánál nyilvá-
nos szóbeli és zárt írásbeli verseny-
tárgyalás fog  tartatni. 

A szabályszerűen felszerelt  zárt 
Írásbeli ajánlatok közvetlen a szóbeli 
árverés megkezdése előtt adandók be 
az árverési bizottsághoz. 

Kikiáltási ár 12.600 korona, azaz 
tizenkettőezer hatszáz korona-

Utóajánlatok nem fogadtatnak  el. 
A fatömeg  a kikiáltási áron alól 

nem fog  eladatni. 
Az erdórész az ajnádi vasút állomás 

Magyar Általános Hitelbank 
brassói fiókja 

alaptőke: 44.000,000, tartalékalap: 20.000,000 
elvállalja mindennemű tőzsdei müveletek 
keresztülvitelét, váltók és szelvények 
bevételezését, értékpapírok őrzését, elő-
legeket nyújt értékpapírokra, kiállít 
hitelleveleket és csekkeket a bel- és 
külföld  összes piacaira és elfogad  beté 

teket kamatoztatásra. 4_n 

Eladó 
a madéfalvi  vasúti állomásnál egy telje 

sen jókarban levő 40 méter hosszú is 22 
méter sztles 

D E S Z K A ISTÁLLÓ. 
Értekezhetni lehet Hlrsoher, Kunfy  és 

Rosenfeld  raktárkezelőségeknél Madéfalva, 
pályaudvar. 1—2. 

VEINGR MÁTYÁS 
DIVATÁRUHÁZA 

Y L , 3 , 
1806. évi őszi- és teli idény ujdon 
ságai magyar-, francia-  és angol-

divatkelmékből 
a legnagyobb választékban immár meg-
érkeztek s azok megtekintésére van sze-
rencsém a nagyérdemii közönséget ezennel 

tisztelettel meghívni. 

Motókelmék 18 krajcártól 65 krajcárig. 
Gyapjúszövetek 38 kr.-tól 2 frt  25 kr. lg. 

Magy. gyártm. vizfoltmentes  posztók. 
Hagy. gyártm. angol ízlésben tartott 

kockás és csikós kelmék. 
Magyar gyár tmányú mososzövetek 
stb. Nagy mintagyOjtenényemet, mely a 
legújabb ószi és téli szövetek nagy vá-
lasztékát tartalmazza, vidékre kívánatra 
ingyen és bérmentve kllldöm. 20 
koronán felüli  megrendeléseket bér 

men tve küldök. "Wtt a _ 3 

^ Agrár Takarékpénztár r. t. 
csíkszeredai fiókintézete. 

í Jelzálogkölcsönöket nyújt 300 koronától kezdődőleg fél-
évi tőketörlesztést és kamatot magában foglaló  részletfizetések 
ellenében 10 tói 65 évig terjedő idő 4'/.% alapkamaton. Maga-
sabb kamatú elözó kölcsönöket konvertál. Minden kölcBönt a 
leggyorsabban folyósít. 

Leszámitol hat hónapig terjedő váltókat legolcsóbb 
kamat mellett. 

Takarékbetéteket  naptól-napig 4%-kal kamatoztat és 
azokat rendszerint felmondás  nélkül fizeti  vissza. 

Uj persely-betét rendszer. 
Előleget ad értékpapírokra és betárolt árukra. 
Folyószámlái hitelt nyújt elfogadható  biztosítékra. 
Foglalkozik a bank- és pénzváltó-űzlet minden ágával, 

u. m. : vásárol és elad a legméltányosabb áron 

értékpapírokat, sorsjegyeket, idegen pénzeket stb. 
Elad sorsjegyeket csekély havi részletfizetésre  (az első 

részlet lefizetése  után a nyeremény már a vevőt illeti.) 
Szelvény beváltás. Osztálysorsjegyek fóelárusitó  helye 

Utalványok és hitellevelek a bel- és ' külföldre. 
Elvállal tőzsdei megbízásokat és átutalásokat bármely 

piacra. Az intézet képviseli az ország legrégibb és legnagyobb 
„Trieszti általános biztosító társaságot" és eszközöl tűz-, 
üveg-, gép-, betörés, élet- és baleset biztosításokat. t - 25 

1 

CSIK-SZEREDA VÁROS ÉS VIDÉKE 
szeszfogyasztó  közönsége becses tudomására van szerencsém 
hozni, hogy a legnagyobb szakavatossággal berendezett 

= CSIKZSÖGÖDI = 

ZESZGTAR 
Szeme megkezdődött és az igen tisztelt szeszvésárló kOzönség 

rendelkezésére állván, nagybecsű rendeléseit készséggel eszközlöm. 
Melyek után vagyok a n. é. közönség kész szolgája 

= ZIMMERMANN ADOLF. = 
31 i -52 
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V U R I D S Á H T MÁRTON 
ţFfeanaa  besamdeaett ag i és téstt divataalete 
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íz őszi évad újdonságai. 
Női ruhakelmékben, hozzávaló díszekben, mosható 

gyapjú és gyapott flanelok  és barchetokben, leányka, 
női és férfi  kabátokban és kész ruhákban, női disz-
kalapokban, hárász- és nagykendőkben stb. stb. Továbbá 
nagy raktárt tartok női és férfi  alsóruhákban, ágy-
garniturákban, csipke és gyapjú függönyökben,  női és 
férfi  fehémeműekben  és legjobb minőségű vásznakban. 

A nagyérdemű vevő közönség szíves érdeklődését 
kprvp 

vagyok teljes tisztelettel 

Nuridsány Márton, 
4—5 női és íérfí  divatkercskcdó. 
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Hossznrovó Cement Födélcserép 
e-o 
I r e d a : K a p u - u l e a 1 5 . 

majdnem határtalan tartósságu, igen könnyű födóanyag,  olosó áron kapható 
A BRASSÓI PORTLAND CEMENT GYÁRNÁL. 

Nyomatott Szvnboda József  könyvnyomdájában, Csíkszeredában, 190«. 
Iroda: Kapu-utca 15 




