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S a r o b o d a J ó s s e f  könyv- é> paplrkereakedése, 
hová a lap szellemi részét illető minden közleménv, 
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ftlofizeteai  ár: Kpész évre H kor. (Külföldre)  U kor 
Félévre 4 kor. Negyedévre 2 kor. 

Egyes lap ára 20 fill.  Ivézirutúk nem aduinak vissza. 
Hirdetési <1 imk előre lizctriidnk 

Nyilttori ceikkek sor.mkint 40 fill.-ért  közöltetnek. 

Kinos csalódás. 
Még élénk nz emlékezet! A közel-

múltban történt. Hosszú vajúdás, millió 
és millió törvénytelen intézkedés után, 
nagy öröm és rivalgás közepette meg-
alakult törvényes alapon a kormány. 
Tagjai lettek — még kimondani is ször-
nyűség — a nemzeti ellenállás lánglelkü 
apostolai: aBurgban kegyvesztett Appo 
nyi, az autidinasztikus Kossuth.. Száz-
szor is megnéztük a hivatalos Input, 
vájjon a szemünk nem csal-e, igazán 
igy irna.a király: „Kedves  Kossuth!' 
Ugy éreztük mindnyájan mintha egy uj 
szellem törne elő, a világosság szelleme. 
Ott láttuk már lenn a királyi várban, 
az ország szivébeu megfeszítve  a csá-
szári címert s fénysugárban  fürödni  a 
turul madárt... Lelkünk a hadak utján 
száguldozott. Az aggódó szivek reszke 
teg sóhajtása sebesen zugó széllé erő-
södött, a Kárpátokon át s az Alföld  ró-
náin keresztül sivítva, megrázta az egész 
országot. 

Az uj kormány megkezdette inükö 
dését. Miudeuki majdnem kivétel nélkül 
vérmes reményekkel eltelve várta a 
nemzeti kormány nagy, századokra ki-
ható alkotásait. Vártunk, mindegyre csak 
vártunk. Ma nem, talán holnap... Így 
telt az idő. Eljött nemsokára a kiegye 
zés kérdésének a megoldása. Lázas 
muukát végeztek hol Budapesten, hol 
Bécsben. Az egész Európa aggódva 
figyelte  a kiegyezésnek hosszas, majd-
nem meddőnek látszó munkáját. Magyar-
ország türelemmel várta az eredményt. 
Nem csoda. Egy Kossuth, egy Ap\>onyi 
csak nem hagy a faképnél.  Igy gondol-
koztunk mindnyájan. Kínosan csalód-
tunk. A kiegyezés meglepett mindeukit, 
leginkább a függetlenségi  pártot. Ha 
Tisza Pista működik közre, véresre ver-
jük, kibunkózzuk az országból, de, inert 
a nemzeti kormány dolgozott, csak ag-
gódva bámulunk. A nemzetnek ez a vi-
selkedése még talán keményebb ítélet. 
Kossuthot saját híveinek is elégületlen 
feljajdulása  jobban érinti, mint a leg-
erősebb ostorcsapás. Hasztalan törekszik 
megnyugtatni a közvéleményt, különö-
set] pedig a saját pártját, ez nehezen 
sikerül. Délibáb kergetés csupán. 

Elismerjük a kiegyezés kérdésének 
súlyos természetét, tisztában vagyunk 
a nagyobb és nagyobb akadályok töm-
kelegével, de mégis a nemzetre ily 
súlyos terheket vállalni, a legnagyobb 
könuyelmüség — niotídjuk — ujabb tá-
madás volt az ország ellen. 

Mi is tulajdonképeu azok a vívmá-
nyok, melyekkel puhítanak ? Vámszövet-
ség helyett vámszerződést kötöttünk 
Ausztriával. A külön magyar autonom 
vámtarifa  törvénybe iktattaiik, t. i. elis-
merik ez által az osztrákok, hogy noha 
ők törvénybe iktatták a közös vámte-
rületet, létezik egy külön magyar vám-
tarifa.  Nagyon szipl Meujünk tovább. 
Elismeri Ausztria az önálló magyar vám-
terület jogi állapotát. Tehát újra csak 
jogi állapot. Az 1889. évi XXX. t.-c. is 

ugyanazt kit.ondja. Kingassuk tehát to-
vábbra is magunkat a rjogi állapotok* 
felcicomázott  hajújában. Csupa kiilsű 
máz, semmi tartalom. .Magyarországnak, 
egész önállósága jogi állapot. tényleg 
Ausztria tartománya vagyunk. Az IHG7 
XII. t.-cikknek a közös egyetértéssel 
intézendő ügyekre vonatkozó homályos 
rendelkezései szabatosan meglettek álla-
pítva, tehát li.sztultabh közjogi (elfogás 
a jövőre, l'j anyag az obstrukciónál. 

Ilyen s még más hasonló vívmá-
ny okkal dicsekedik a nemzeti kormány 
Szomorú dolog. Ha alaposan vizsgáljuk 
az ügyet, már mindezek az újítások az 
1807. XII. t.-c. szelleméből önkényt kö 
vetkeznek. Semmi uj, érdemleje-, a 
nemzet gazdasági életerő kiható uj vív-
mány tehát nincsen. Mégis mindezek 
elli-nébeil az önálló  iiih^vhi- bank kér-
dés  megoldását ki kellett kapcsolni a 
mostani vám és kereskedelmi szerződés 
keretéhői. K téren is maradtunk a jogi 
állapottal. Szörnyű veresége ez a nem 
zeti kormánynak s diadala Ausztriának. 
Legnagyobb ára mindemellett a kiegye 
zésnek a kétszázalékos  kvótaemelés. 
Hihetetlen. Annak a pártnak a minisz-
tere, mely s.iha sem szavazta meg a 
kvótát, lelt legyen ez kicsiny vagy nagy. 
most belemegy a kétszázalékos kvóta 
emelésbe. Hol itt a coiise(|iieii ia. hol 
itt az elvltüség? Maga a vezer ejtette 
ki kezéből a zászlót. Veszve a párt. A 
nemzeti eszmények harci lobogója le-
törve, sárba tip.írva. Mit szól Aus/.tria, 
uiit szól a külföld  mind eliltjz! 

Magyarország legerősebb ellenzéki, 
de egyúttal legnagyobb pállja. Hées 
kasszáját tömi. Az a p irt, mely testes-
től, lelkestől, a nemzeti ideálokért har-
colt és születésétől kezdve Ausztria el 
len dolgozott. 

Korainak látszik e kijelentés, de 
az előjelekből ítélve a párt egy-két tag 
kivételével vezérét fogja  követni. Meg 
szavaz mindent, az öt millió koronát is. 

Szegény Kossuth apánk, hányszor 
fordultál  meg sírodban ? F.ad mit mll 
veit? Sóhaj szált e ajkadról: „És te is 
fiam  Brutus!? 

Ma már több az emlékünk, mind a 
reniényünk. Nincs örömriadal, hanem 
sóhaj a levegőben. Sok a seb a szive-
ken. A láthatár sötétül! 

Ilon  ke Antul. 

A székely akció öt éve. 
(Folytatás). 

Megelőző közleményünkben röviden is-
mertettük ii Székelyföldi  Kirendeltségnek öt 
évi működését, statisztikai adatokkal támogatva, 
mely hűen tükrözi vissza a kirendeltségnek a 
székelység, gazdasági, ipari, erkölcsi es társa-
dalmi boldogulása körül kifejtett  munkásságát. 

Bármily jól eső érzés tiilt rl az elért 
eredmények kivívása fölölt  s az, hogy a szé-
kelység a magas kormány Ilii isiápolása és az 
egész ország általános részvéte mellett egy 
lépést tett a kultura terén, nem hagyhatjuk 
szó nélkül a kirendeltségnek ez eddigi műkö-
dését 

Mindenki teljes reményekkel nézett a ki-
rendeltség működése elé, az akció kezdetén, 

a Csíkban vámson számra idehozott tojások 
ininili'iikit egy tormán tettek boldoggá. sot meg 
iria.\ keiltek is az emberek egymasr.i. ha vala-
melyiknek tojás nem jnott: s :imint akkor a/, 
emberek egyetlen reménye, a nagy hatalmas. 
s,.ep e> jó tojt) orpington záptojás maradt. ugy 
a kirendeltség által nyújtott remények is na-
gyon szétfoszlottak. 

A kiienileltseg működése legfőképpen  a 
r-iezoga/.dasag teren összpontosult, ami t e r m é -
szetes is. mivel * székely m-p első SOlbaH 
mezőgazda es állattenyésztő s azonkívül műn 
kalkoilasa a háziipar teren érvényesült. 

A mezogazdálkodas és állattenyeszles te-
leti rohamosan indult meg a/, akció a belter-
jes g.izilalkoilas felé.  Szép példáját niutatjak 

nnek — a vármegyénkben már ma nagy szám-
mál levő piros-tarka, veres-tarka, s ha nem 
vigyázunk „zöld tarka-1 — stb tarka nyugoti 
n.arliak, melyek hivatása. hogy belterjesebb 
gazdálkodásunk alapjat megvessék. 

Hélterjesehb állattenyésztésnek alapja 
csak belterjes mezőgazdálkodás lehet, már pe-
dig tagositatlan birtokon belterjes gazdálkodás 
ki van zárva s a jelenlegi viszonyok közöli 
egyáltalán a jövedelmezi) gazdálkodás is. 

A kirendeltségnek legfőbb  feladata  lett 
volna a tagosítás és a vele kapcsolatos ara-
nyositás kérdésének a minél előbbi és leghe-
lyesebb megoldása, mely kizárólagos és egye-
düli alapját kepezle volna mezőgazdáságunk 
helyes es tökéletes keresztülvitelének. 

Ami az állattenyésztésünket illeti, a je-
lenleg folyamatban  levő hatarozatlan es cel-
tudathn irány — a bein-, sieuientlialiakal es 
piuzgauikat illetőleg — wljes'Mi álhitté ivesz-
lésünk hátránya es kárára Írandó. Az euize 
di-kkel ezelőtt vármegyénkban a piros-lati,ak-
kal folytatott  kísérletek beigazoltak. s ha 
azok nem akkor a jelenlegiek beigazoljak azl — 
hogy azok ami viszonyainknak egyáltalán nem 
megfelelők  : a Székelyföldnek  lo'l.i részein 
talan még inkább, a szomszéd variiiegv ektien 
amelyek 1?<M> — niélerrel alacsonyabb teu-
gei- sz 11 feletti  magasságban lekiisznek. olt 
inkább honosíthatok meg mint nálunk. 

Mit láttunk a székely kiállításon is? Mint a 
híres magyar erdei\ i szarvasmarhanak. mely 
még általánosságban csak a Székelyföldön  te-
nyésztetik — tűzzel, vassal való kipusztítását 
s lépten nyomon való háttérbe szorítását, IV 
dig a liürokratismusnak ez ellni kifejteit  ak-
cióját egyáltalán nem látom indokolni ik s leg-
kevesbbé a piros tarkáknak \ annegyenkhe való 
hehoz'atalát. | 

Vármegyenk székely ségene!; igy i dilli és 
legfőbb  kereset forrása  volt mindig az állat-
tenyésztés, melynek alapját mindig az erdélyi 
fejér  marha képezte, s amely viszonyainknak 
r> legjobban megfelelt  s most is jobban meg-
felel  mint a piros-tarka S ha már a kirendelt-
ség mindenképen n.uigoti marhavai akarja bol-
dogítani vármegyénket, iniert nem hoz akkor 
ide borzderest, akar algani. akar inthali es 
es oberiuthali vagy möhllhali legyen az?? 

Örömemnek adok kifejezést  afelett,  hogy 
a kirendeltség Angliából .importált yorksirei-
vel" vármegyénket megkímélte s ezallal is a 
nemi fejlődésnek  imlult sertéstenyésztésünket 
útjáról nem térített" le. A kirendeltségnek a 
szomszéd vármegyékben a kisgazdák között 
kiosztott s a székely kiállításúi bemutatott 
rettenetes hosszú szörii, görbe hátú. lapos 
mellű yurksireit a lulajdouosok viccelődései 
tettek nevetségessé. 

Nem sok jelenteni valója vau a kiren-
deltségnek a háziipar terén kifejtett  működé-
séről. Az itt-ott mcgtailott háziipari tanfolya-
mok nagyon keves eredményre vezetlek. Pe-
dig e téren is sok és nehéz feladat  vár meg-
oldásra. Szövö. fonó  és fazekas  iparunk hata-
tozotl visszaesést lüntett fel. 

A legelő feljavítások  céljából kifejteit 
munkálkodást örömmel üdvözölhetjük, csak a 
keresztül vitel ellen emelhetünk kifogást.  Meri 
pl egy község közlegelöjét egy és ugyanazon 
évben megmunkálni, fűmaggal  bevetni és le-

geltetni is. az célra nem vezet, csak pénzpa-
zarlásra. Igvanazon év tavaszán bevetett le-
gelő. mely a bevetés után egy pár hét nílllva 
le geiteies alá vetetik nem hogy jobb hanem 
e.letil.ezolei; ro. szabb lesz. Ha a talajt meg-
kötő lak kiirtatnak s az amúgy is sekely talaj 
jól inegfogasoltatik.  s a rajta levő gyep s.-ét-
roiiésoltati'v : vethetünk oda bármennyi magot 
ha a legeltetést nem szüntetjük he. nem mintii 
légelo lesz abból, hanem ellenkezőleg egy ko-
pár terület. 

Nem fogadhatjuk  helyesléssel a kirendelt-
ségnek a munkás közvetítés terén kifejtett  ak-
cióját. Meri ott ahol egy cselédnek átlag 
.">11 Hl koi-ouaval tizetnek többet evenkint. 
mint Magyar, rsz.ig barmi-lyik varmegyéjében 
s aliol alt-dános munkás szükség észlelhető s 
ahol legritkább a népesség ott a munkás köz-
vetítés. a uiunkasaiiil.nak máshol való alkal-
mazása teljesen fe les leges .  Munkásainknak az 
alföldi  uradalmakban sztrájkok esetén, tarta-
lékban való e l h e l y e z é s e , amikor csupán he-
nyél,'sert diijila munkabért élvez, ugy erköl-
csileg mint soeialiter hátrányos munkásainkra 
nézve. 

Mit szóljunk a hitelviszonyainkról s a 
nemzetiségeknek az ezzel kapcsolatos térhódí-
tásairól V m.lyek uaprol-uapra észlelhetők. Kz 
is azt hiszem a kirendeltség feladatai  körebe 
tartozik. 

Ha parhuzamban állítom vármegyénk gaz-
dasági egyesületének csak az ISsií — l̂ lKI-ig 
terjedő öt evi működését, joggal helyezhetem 
a kirendelisegiiék jelen öl evi működése fölé. 
A szabad társulás alapján létesült és minden 
vagyoni támasz hiányában levő I iazdasági Kgyc-
siilétünk •"> ev alatt többel leti. mint jelenleg 

kirendeltség más eszközökkel és lilás viszo-
nyok köztit t. 

1 SSö-W -n már osztott ki vető magvakat, 
bikákat, kanokat, kocákat és -kainaszkán' ko-
sokat. Községi faiskolakát  létesiut mikor még 
a mezőgazdasági lorveny iink nem is inlézke-
il-'tt róluk s azok kezelői állandó jutalomban 
részesíteni'. Klönvös biztosításokat eszközölt 
ki. Szervezte a vidéki gazdaköröket. Sajtiek-
peket telesített Csikszéívdában és Gyergyó 
löbb községében a „I'ricské-tetoir pedig ál-
landó sajtmester képző tanlohaniot létesített. 
Allatkial.ilásokat. eke- és szántás versenyeket 
sut aratugép próbái i< rendezett. Állattenyész-
tési alapot letesitett a vármegyében. Cukor-
répa termelési kísérletekét végzett, tanfolya-
mokat rendezett, a tago-itás. arányosítás és a 
hiteliigy rendez, seben az egész országra ki-
ható akciót fejteit  ki Csikó bika nevelő 
telepeket létesített A bizományi (értékesítő) 
üzletek létrehozását is megkísérelte, de az ak-
kori vasul h auy akadá'yozta meg. Számtalan 
i l l e g számtalan gazdasági tevékenységet fej-
tett ki a gazdasági egyesület abban az időbeli, 
I l i i k o r i l l e g mezőgazdasági kultúránk embrió 
korát elte. 

S hogy mist hasonló tevékenységet nem 
lejthet ki. egyediili oka abban rejlik, hogy 
minden vagyonából kifosztatott  s most. csak 
alamizsnából tengetheti e'etet. 

A kirendeltség munkásságát szétforgá-
csolja s jelentéktelen dolgokkal pazarolja el 
idejét, nem hogy a helyett maradandó dolgok-
kal, vetné meg mezőgazdálkodásunk alapját. 

A csirke a tojásban marad, a szarvasmarha 
a vágóhídra kerül vagy a gümókornak lesz az 
áldozata, a gazdasági gépel a rozsda eszi meg, 
a havasi legelóról az eső es hólé elhordja a 
termo talajt, a nemzetiségi bankok a föld 
uraivá lesznek, s a közvetített munkásuk ma 
holnap közönséges suciálistákká alakulnak át. 
S a kirendeltségnek lesz egy irodája, ahol majd 
utasítást adnak az atyafinak,  hogy hol van a 
járásbíróság s hogy hol és hogyan intézheti 
ügyeit a végrehajtóval mert az akeió csak 
igy lesz teljes, hogyha ingyen jogsegélyben is 
részesülünk. 

Ha igy haladunk ma holnap hivatalosan 
lesz niejjcafolva,  hogy már nincsen székely 
nyomoru'ag s hogy már boldog és gazdag a 
székely. Dr. liovács József. 
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megérkeztek és nagy 
választékban kaphatók flURIDSANY pftTOJi nöi és férfidivat  üzletében 
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A gimnázium. 
Újból fölvesszük  a csiksomlyói főgimnázium 

áthelyezésének Ügyét. Ezen a kénlésen nem sza-
bad olyan könnyen átesnünk. Folyton napirenden 
kell tartani, éleuztgetni, hogy végre Bük alják meg 
panaszunkat és teljesítsék régi jogos kívánságunkat 

Beállott a politikai élet küzdelmes kora, meg-
nyíltak az országház termei, képviselőink gyakran 
járnak lel Pestre, naponkint találkoznak a közok-
tatásügyi miniszterrel, kérjük tegyék meg egy szel 
azt a fáradságot,  hogy négyen menjenek be a 
vallás- és közöktatásügyi miniszter úrhoz és mond-
ják meg neki. hogy Csikvármegyéuek m«i napig 
még csak egyetlen főgimnáziuma  vnn. Egyéb kö-
zépiskolája teljességgel nincs. 

l)e ha egy van, legalább ugy fekvésénél, 
mint berendezésénél fogva  felelne  meg a modern 
kor és nevelési kívánalmaknak; de az intézet t'sik-
vármegye központjától félre  esik. Csiksomlvón, mely-
nek nincs társadalmi intelligenciája a tanári karon 
kivül s igy legnagyobb részt a nép kebeléből szár-
mazó ifjúság  elesik mindazoktól az előnyöktől, 
amelyeket a társadalom, különösen üuiirpélyeinek 
látogatása, a folytonos  érintkezés folytán  képes 
nyujtani. 

Tanári kara, mely kivált utóbbi időben igen 
jeles erőkből, társadalmilag izolálva van. 

Azonkívül H<>—100 csikszeredai ifj"  kény-
telen sárban, hóban, hidegben, fagyban  naponta 
órákat eltölteni az iskolába való járással s igy 
tannlási idejének jó részét el fecsérli,  tagjait elcsi-
gázza s a megmaradó időt sem tudja elég inten-
zive tanulásra felhasználni. 

A főgimnázium  áthelyezését az sem akadá-
lyozhatja, hogy az most Csiksomlvón van s az 
áthelyezés anyagi áldozatot követel. 

Magyarországon ehhez hasonló intézet ugy 
hisszük, nincs ; mindenütt volt pénz ujat, moder-
net építeni; egyedül a mienk máig is ódon, régi 
barátságtalan, kellemetlen \ szóval neui gimnázium, 
hanem valami ókori épitinény, mely csak akkor 
felelne  meg czéljának, ha ugy alakitauák át. hogy 
ujat csinálnának helyébe. 

Barátságtalan, roskadozó termei, hiányos fel-
szerelése, ingadozó volta beomlással fenyeget. 

Tehát akár helyezik át. akár nem, amúgy is 
nemsokára ujat kell építeni; ami eddig is nem a 
szükségességen, hanem a státus rideg magatartá-
sán mult 

Mindezeken kivül azt is tekintetbe kell ven-
nünk, hogy Csikvármegye az ország határszélén, 
Románia közvetlen szomszédságában fekszik;  s 
hogy a nemzeti eszmének e ponton megerősítése, 
a magyar műveltség ápolása első sorban országos 
érdek, ami előtt következetesen és erőszakkal sze-
met hunyni, a nemzeti eszme súlyos megsértése. 

Végre pedig Csikmegye érdeke is kellene 
legalább unnyit érjeu, miut más vármegyék, „például 
Székely-Cd varhely érdeke. Vagyunk olyan hívei a 
nemzeti áHnmnnlf,  mint más vármegye, sot a közel-
múlt tapasztalatai a bizonyság rá, hogy talán még 
erősebbek is. Mi nem kérünk mindent mástól, csak 
annyit, a mi végsőig megfeszített  erőnket megha-
ladja. Miért nem adják meg a kevesebbet most, 
mikor később talán többet kell adniok; mikor ezer-
féle  haszontalanabb czélra oly sokat pazarolnak. 
Ha az osztráknak milliók jntnak, nekünk is kel-
lene hulljon egy' pár kegyelem-morzsa. 

Ezeket kellene őszintén elmondaui a vallás-
és közoktatásügyi miniszter urnák; de egyuttal 
kijelenteni, hogy mindaddig békén nem maradunk, 
mig kérésünket nem teljesiti; mert oknltunk a pél-
dán, hogy ha sikert akarunk elérni, akkor tágíta-
nunk nem lehet: akkor talán végre teljesülne ké-
résünk. Addig pedig függesszük  lel reményeinket. 

Törvényhatósági közgyűlés. 
Csikvármegye törvényhatóság» folyó  évi 

október hó 18-án délelőtt 9 órakor tartotta meg 
rendes őszi közgyűlését a bizottsági tagok kö-
zepes érdeklődése mellett. 

A tárgysorozat elsó pontját képezte az 
alispáni jelentés, mely imponáló terjedelemben 
nyomtatásban is megjelent s a közgyűlést meg-
előzőleg minden törvényhatósági bizottsági tag-
nak megküldetett. A jelentés funtosubb  részeit 
Fejér Sándor alispán a törvényhatóság élénk 
érdeklődése mellett olvasta fel.  felhivan  annak 
figyelmét  közigazgatásunk égetőbb hianyaira. 
A végzett munka könnyen áttekinthető alakban 
és közigazgatásunk legutóbbi egy évének (11)06. 
juliuş 1-tól 1907. julius l-ig) minden foutosabb 
eseményét egységbe foglalva  statisztikailag és 
oknyomozóan bizonyilja annak nagy jelentősé-
gét és az elért eredményt. Rámutat azokra a 
hiányokra, melyek különösen a rendészet, köz-
egészségügy, telefonhálózat  és tűzrendészet 
terén mutatkoznak. A jelentés nagy érdeme, 
hogy ugy magának a törvény batosagnak, mint 
a nagy közönségnek bepillantást enged a köz-
igazgatás hatalmas szervezetébe, fokozottabbá 
teszi aj ellenőrzést s módot nyújt az érezhető 
hiányok gyors és okszerű pótlására., 

A mintegy másfél  órát igénybe vevő je-
lentés elhangzása után Pál Gábor indítványára 
a törvényhatóság Fejér Sándor alispánnak bi-
zalmat szavazott s a jelentést a törvényható-
ság levéltárában megőrizni határozta. 

Az egész országban s főleg  vármegyénk-
ben sokat hallott erdóelóadások körüli vissza-
élések tárgyában foganatosított  vizsgálatok 
eredményét a m. kir. földmivelésügyi  minisz-
ter terjedelmes leiratban közölte a törvényha-
tósággal. A vizsgálatokat az erdésxdti bizott-
ság dr. Gyórffy  Gyula indítványára telte folya-
matba, melyet Hereberg Károly fakereskedö  a 

róldmivelésUgyi m. kir. miniszterhez intezett 
panasszal is támogatott. 

A vizsgálatok befejeztetvén,  most már 
látjuk, hogy a sok visszaelesnek semmi nyoma 
A szanaszét röpködő gyanúsítások bizonyítást 
nem nyertek, hogy azonban a varmegye repu-
tációjának igen sokat ártottak, az tagadhatat-
lan. Egyébkent a törvény hatóság a leiratot tu-
domásul vette s a vizsgálatot beszüntetését, 
miután annak tovább folytatása  célravezető 
amúgy sem volna, elhatnrozta. 

E tárgygyal kapcsolatban a törvényható-
ság dr. Novak Albert inditvanyára Bece Antal 
nyugalmazott nlispaniiak azokért a vadakért, 
niclylyel ót az utóbbi időkben alnptalauul illet-
ták, egyhangúlag bizalmat szavazott. 

Ezután megállapítottá a törvényhatóság 
az 1908. évi köziguzgatasi, árva- es gyámha-
tósági költség előirányzatot, a vármegy ei tiszt-
viselői nyugdíj alap, a községi és körjegyzők 
n;, ugdij alapjnnak 1906. évi költség előirány-
zatát. 

Nagy szükséget elégit ki a törvényható-
ság elé terjesztelt fegyvertartási  szabályren-
delet, mely Közbiztonsági állapotaink javitasát 
célozza. 

Ez okból szoros ellenőrzés alá veszi a 
IWtyvereknek kit-zolgáltalasat. azoknak tartusai 
hntósngi engedélyhez köti, s ebliol a cselede 
ket, gazdái hatalom alatt állókat es megbíz-
hatatlanokat kiveszi. 

A folyó  év végével megbízatásukat vesz-
tett törvény hatósági tagok valaszlásunak hatar-
napját a törvényhatóság 1907. november hó 
11-ben állapitotta meg s a választás megejtése 
végett a valaBztási elnököket kiküldötte. 

A magánjavak igazgató tanácsának elő-
terjesztései közül legfontosiibb  volt a kezeles 
ról szóló utasítás 19. $-ánuk módosítása oly-
képen, hogy a magánjavak képviseletére .ma-
gánjavak ügyésze" cím alatt uj állást szervez. 
Az uj állás szervezésére a tiszti főtlgyész  tul-
terhelt-égébeu leli mugyiirázatát s az akként 
szerveztetett. hogy az általános tisztújításon 
megválasztandó uj Ügyész fizetést  egvelóre 
nem élvez, jövedelmet a magánjavak pereiből 
liefolyó  pei költségek képezik, magángyakorla-
tot foly  tatlmt, hat évre választatik, s a rendes 
fegyelmi  törvény rendelkezései alá esik. 

Ferenczy István gazdatiszt nyugdíjazása 
alkalmából a törvényhatóság nevezettnek mű-
ködéséért elismerést szavazott s a megüresedő 
allasnak az általános tisztújításon leendő be-
töltését elhatározta. 

A magánjavak alapjai 1908 évi költség 
előirányzatának megállapítása után dr. Ujfalusi 
Jenó kamat leBzállitás tárgyában tett indít-
ványa nem fogadtatott  el, hanem tanulmányo-
zás céljából kiadatott a számvevőségnek. A 
kamat leszállítás már csak azért sem aktuális, 
mert a jelenlegi feszült  pénzviszonyok követ-
keztében ugy külföldön,  mint belföldön  a ka-
mat tartós emelkedő irányzatot mutat s ettől 
eltekintve is a magánjavak alapjainak kölcsö-
nei alacsony kamat mellett költetnek. 

A tárgyalás ala került községi llgyek kö-
zött nz érdeklődést csupán Csikszentgyörgy és 
Bánkfalva  községek nagy községekké alakulása 
keltette fel,  mely többek hozzászólása után az 
allandó választmány javaslatának elfogadásá-
val olyképen oldatolt meg. hogy tekintettel a 
községek szerényebb anyagi énjére és nagy 
területüknél fogva  az adminisztráció nehézsé-
géire, mindkét községnek kisközséggé alaku-
lása elhatároztatott. 

Bejelentetett továbbá n törvényhatóság-
nak, a m. kir. belügyminiszter urnák azon 
végérvényes határozata, mely szerint dr. Bocs-
kor Béla in. tiszti főügyészt  fegyelmi  ügyéből 
kifolyólag  állásába visszahelyezte. 

Utolsó pontját képezte a közgyűlésnek a 
madéfalva  — gyergyó-szentiniklósi vasútvonal 
lueguyitásár.i u kereskedelemügyi m. kir. mi-
niszter és államtitkár meghívása, mely Kallay 
Uhui főispán  es II vármegye négy kepviseloje 
vezetéke mellett elhatároztatott. 

A közgyűlés délután fel  2 órakor az el-
nöklő főispán  lelkes éljenzése között ért véget 

Szomorú eredmény. 
A magyarországi részekben ainit a kö-

zéposztály sorsarol aggódva beszelnek, az a 
szomorú állapot Erdelybeu meg inkahli fenn 
áll, inert Itt lua-holuap nem lesz magyar bir-
lokos Hallhatni gyukrau, hogy a középosztály 
bukásának ok» nagy részben a középosztály 
maga, de Erdélyben ez talan nincs így, tuert 
ha visszatekintünk a múltra, a dolgokuuk egesz 
mas menete tűnik elenk. 

Amint az erdelyi önálló fejedelemség  meg-
szűnt, azon korunk forgalma  másfele  fordult 
s Erdély egeszeu zárt területté lett. Igy kö-
vetkezett bti az a kenyszerU es kikerülhetet-
len törekves, hogy mindenki majorsagi birto-
kait mentől nagyobb inertekben jobbagy-viszony 
hozhatott neki jövedelmet, a jobbágy vegezte 
a robotot, fizette  a dézsmát. Ilyen viszonyok 
között érte az 1848-iki jobbágy fel&abadulaa 
az erűelyi birtokot, aminek eredmenye az lett, 
hogy Erd-ly földje,  ma túlnyomó nagyrészben 
a nep kezeben vnn, anuak a nepuek a keze-
ben, mely a magyarral teljesen elleotetes állami 
aspirációkat és nemzeti eelokat táplál ma-
gában. 

Nem kívánok itt védelmet hozni fel  ma-
gnókra nézve, nem kívánom kutatni, hogy a 

nemzeti kérdésben mi hiba terhel bennünket, 
de egy pontot mégis megérintek, azt, hogy a 
nemzetiségi kérdés megoldását, amely már az 
eidelyi fejedelmek  alatt oly nagy és hathatós 
mérv bea előre haladt, teljesen megállította, 
sot ma is gatolja az 1690-es években történt 
vallási uniója az ó-hilU oláhoknak, mert ez volt 
az a körülmény, amely miatt az ottani proteB-
tauizmus e- magyar kalholicizmus az oláhok-
kal szemben neiu boldogulhatott, hiszen ez 
vágta el az útját annak, hogy legalább vallási 
tereli, a vallas eszközeivel húzza közelebb ma-
gához azt a uepet, mely sokkal műveletlenebb, 
mint Erdélybeu a' magyar paraszt. 

Még csak azt a pontot érintem meg, hogy 
amig Bach a magyarorszagi részekben a ma-
gyar nemzet minden osztályát támadta meg, 
Krdelyben céljai eléresére elég volt, ha csak 
a löidbirtokos osztály torkára teszi fojtogató 
kezet; e ctlból történt, hogy mi szűken kimért 
urberi kárpótlásainkat csak 18ti0-ban kaptuk 
meg, holott az a magyurországi részekben 
már az ötvenes évek elejen kiadatott. Igy mi 
összes forgalmi  eszközünket vesztettük el a 10 
éves halogatás által, sót velUnk szemben az 
erdelyi szászok bő kárpótlást kaplak 10 éves 
halogatás nélkUI. Bizony Erdélynek B;.ch kor-
szaka a magyarországinál súlyosabb volt. 

Ilyen körülmények között, forgalomtól 
elzárva — kinos crdélyföldjén  az elsó vasút 
1873-ban nyílt meg, - léptünk be kisbirto-
kainkkal alkotmányos életünkbe. 

Ilyen viszonyok kényszere juttatott min-
ket oda, ahol ma állunk, tereinhetett-e ezek 
között az egyéniségekben kellő energia? 

A helyet az, hogy ma Erdélybeu nz ön-
kormányzati keretek mérőben Üresen állanak, 
nincsen, ki azokat betöltse. A mi erőink ott 
mindig csak társaduimi és intellektuális erők 
voltak; ha már most társadalmunk elerőtle-
nedik, ba annak vezető egyénei nem lesznek 
függetlenek,  ha a középosztály vagyona mellett 
erkölcsi integritására is reáteszik még jobban 
kezüket a saját és idegen pénzintézetek, — az 
eredmeny keserű lesz! 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Eljegyzes. Marton Sándor járásbiró-

sági aljegyző, folyó  hó 15-én tartotta eljegyzé 
sót néhai Márton Ferenc csikszenlmártoni já-
rasbiró és neje Szabó Ilona leányával, Terézzel. 
Gratulálunk I 

— A vármegyei egészségügyi bl 
zottság folyó  hó 31-én a vármegyeház kisebb 
tanácskozási termében ülést tart, melynek 
tárgya Dobay Albert huszti lakos, okleveles 
gyógyszerész kérvénye, egy Kászonaltiz köz-
ségben felállitaudó  nyilvános gyógyszertárra 
vonatkozólag, melyre már régen nagy szUkség 
mutatkozik. 

— Kinevezés. A m kir. igazságügy-
miniszter Veress Árpád nyárádszeredai királyi 
nljárásbirót. ki csak nemrégen távozott váro-
sunkból, a belyheli kir. ügyészséghez alügyész-
nek nevezte ki. 

— Áthelyezés. Rásky József  helybeli 
kir. törvényszéki biró, saját kérelmére Szom-
bathelyre helyeztetett át. 

— Vasút megnyitáaa. Ugy értesü 
lünk, hogy t Madealva—Gyergyószentmiklós 
közölt levő vasúti vonal megnyitása ez évhen 
mégis meg fog  történni Ideje közelebbről még 
nincs megjelölve, de november hó végét tart-
jak valószínűnek. Reméljük, hogy valamelyik 
terminus végre megvalósul, mert eddig két íz-
ben is kitűzték a megnyitást, a nélkül, hogy 
uz megtörtént volna — A magyar államvasutak 
gyentyószeutmiklósi építési felügyelősége  sze-
rint az uj vonalon naponkint háromszor fog  a 
vonat közlekedui; Gyergyo-Szentmiklósról in-
dul az elsó vouat hajnali 4 óra 31 perczkor, 
a második délelőtt 10 óra 30 perczkor, a har-
madik délutáu 3 óra 6 perczkor; Madéfelvára 
érkezik reggel 7 óra 30, délután 1 óra 5 és 
és 5 óra 40 perczkor. Mad-falváról  indul vissza 
delelótt 9 óra 46, délután 2 óra 10 és este 
6 óra 30 perczkor; Gyergyó-Szentmiklósraér-
kezik: délután 12 óra 30 perczkor, 4 óra 55 
perczkor és este 9 óra 35 perczkor. 

— Szárazsag. Szokatlan ez őszi időjá-
rás. Hónapok óta nem volt számtmvehetó eső. 
Igaz ugyan, hogy rendkívül szép ószi napok-
ban van részünk, de másfelől  ennek hátrányos 
oldalai is mutatkoznak A sok szárazság miatt 
a gazdák nem tudnak szautani és vetm s igy 
a jövó termésévben őszi vetésre igen kevés 
lesz a kilátás. Azonkívül a kuiakhól teljesség-
gel kiapadt u víz, ulig van néhány kut, amely-
ben meg van egy keves víz. Ezeket is több-
nyire tulajdonosaik elzárják. Jó volna, ha a 
hatóság gondot forditaua  rá, hogy a lakossag 
szerencsésebb része a vizet ilyen szárazság-
ban ne zárja el, hanem éppen bocsássa má 
soknak is rendelkezése alá. SzűkkeblUségre 
vall a kuttulajdouosok részéről ez az eljárás. 

— Klneveaea. A pénzügyminiszter Amb-
rus Dénes csíkszeredai adótisztet adóhivatali 
segéddé nevezte ki. 

— Reflexió.  A „Csiki Lapok* 41. szá-
mában a .Különfélék*  rovatában egy referens 
közölte a c.-ikszentgyörgyi templom és papi-
ház szentelését és bucsu lefolyását.  Eddig jól 
van. de nincs jól n konklúziója. Mi köze neki, 
ki volt és ki nem volt jelen a búcsún 1 Kn-

szároonkéró szék legyen? Honnan a bátorság, 
hogy az alcsiki papokat, — kiknek egy része 
az ugyanazon napon esó tusnádi búcsún volt 
jelen, — kérdőre vonja. — Referens  ne gá-
zoljon másnak a szabadságába és egy testület 
béketemplomába. 

— Uj szővetkeaet megalakulása. \ 
Várdotfalva  és Vidéke Fogyasztási és Értéke-
sítő szövetkezet igazgatósága és felügyelő  bi-
zottsága Meskó Pál a „Hangya" titkárának 
elnöklésével e hó 18-án tartotta meg alakuló 
gyűlését. Az igazgatóság megválasztotta ez al-
kalommal a tisztikart. Elnök lett Sántha Si-
mon, alelnök Péter Sándor, pénztárnok Már-
kos Dénes, könyvelő Xántus Elek. A felügyelő 
bizottság elnökévé Bálint Lajost választatták 
meg egyhangúlag. Ozletvezetőt az igazgatóság 
később fog  szerződtetni. Megfelelő  bolthelyisé-
get már találtak s az igazgatóságnak az a 
szándéka, hogy az év vége felé  már meg is 
nyitsák az üzletet. Éppen azért a részvényje-
gyek árát e hó 26-tól kezdve be' lehet fizetni 
a pénztárnoknál. A belépés végső határideje 
a f.  év vége. 

— Mely hatóságok Illetékesek a be-
tegaeg- es baleset biztoaltaal ügyekben ? 
A kereskedelmi miniszter folyó  évi 58277. nz. a. 
rendeletet adott ki. mely-ben megállapítja az 1907. 
XIX. t-cikk (az ipari éa kereskedelmi alkalmazot-
tak betegség- és baleset-biztosításáról) határozataiba 
ütköző kifogások  eseteiben illetékes hatóságokat és 
pedig: elsnfokulag:  kis- és nagyközségekben a já-
rási főszolgabíró,  rendezett tanácsit városokban a 
rendőrkapitány, Budapest 15- és székváros terüle-
ten a kerületi elöljáróság; másodfokulag:  kis- és 
nagyközségekre, valamint rendezett tanácsa váro-
sokra nézve a vármegye alispánja, törvényhatósági 
városokban és Budapest fö  és székváros területén 
a városi tanács: harmadfoknlag:  a kereskedelmi 
miniszter. 

— Tűzvész Calkazentaimonon. Folyó 
hó 17-én rettenetes tűzvész pusztított Csik-
szeutsimon községbeu. Délután 3 órakor Incze 
Ignácz (Darvas) istállójában. — mint mondják, 
gondatlanságból — tűz ütött ki, amire elkez-
dett jajveszékelni. A szomszédok azonnal össze-
szaladtak, de akkor már a tüz anuyira elhara-
pódzott, hogy teljes lehetetlenség volt a uagy 
szélben oltásra goudolni, ugy hogy a szél több 
száz méter távolságra vitte a szenes Uszköt. 
Iucze Ignácz gazdasági épületei teljesen leég-
tek. majd a tüz átszaladt az Incze Imre gaz-
daságára, továbbá a Sólyom Ferenczére; 
aközben kigyuladt a Beke Gábor két istállója 
és csűre, ugy hogy csak nagy erőfeszítéssel 
lehetett házát és gabonását megmenteni. Ezen-
kívül leégett Beke Ferencz és még két oda-
való lakosnak a háza. Az oltást megnehezí-
tette a szélviharon kívül az, hogy a nagy szá-
razság miatt vizet a kutakban kapni nem le-
hetett. hanem az Oltból kellett liozuf.  Este 8 
óra körül a szel is csendesedett s nagy erő-
feszítéssel  a tüzet is sikerUlt lokalizáloi; en-
nek köszönhető, hogy még nagyobb veszély 
nem szármuzott. Ez az eset ujabb bizonyítéka, 
hogy jó volna végre a tűzrendészetre nagyobb 
súlyt fektetni. 

— Egyházi műenek. A csiksomlyói 
szentferenezrendiek  kegytemplomában e hó 
eleje óta minden vasár- és Ünnepnapon, vala-
mint a fél  9 órás deák, ugv a tízórai nagy-
misén kiváló mesterek müvei adatnak eló. A 
deakmisén a gimnáziumi vegyes és férfikar 
felváltva  magyar uepénekeket, a nagymiséu a 
tanítóképző intézet növendékei részint korálrit, 
részint pedig betét gyanánt kimagasló egyházi 
szerzeményeket, — különös tekintettel a ma-
gyar művekre, — mutatnak be A két intézet 
ifjúságának  e uemes törekvését nem akarjuk 
dicsérni, a munka dicséri önnönmagát; a mi-
kéntről sem szólunk, mert az utóbbi időben 
megszoktuk, hogy nemes irjaink az ének és 
zene terén derekasan megállják helyüket s a 
hallgatóságnak mindig kiváló élvezetet uyuj-
tanafc;  mi csak olvasóinkat akartuk e körül-
ményre felhivni,  mert meg vagyunk győződve 
arról, hogy a műélvezet ki fogja  elégíteni az 
ájtatoskodók kívánalmait. 

— AllatdljazásoK. Csikvármegye Gaz-
dasági Egyesülete a m kir. földmivelésügyi 
miniszter ur támogatásával folyó  1907. évi no-
vember 18-án Kászonujfaluban,  november hó 
19-én Csikszentmártonon, november hó 2G-án 
Madefalván,  november hó 21-én Gyergyóujfa-
luban, november hó 23-án Gyergyóbekason 
állatdijazásokat rendez a következő dijakkai 
és feltételekkel:  I. Borjus tehenek 1907 beli 
borjukkal: 1. díj 50 kor. 2. díj 60 kor. 3 dij 
60 kor., össszesen 6 drb. Tehenek 170 kor., 
1905 évben Bzülettek: 1. dij 30 kor., 1. dij 
20 kor., 2. dij 30 kor. összesen 4 drb. Oszónek 
80 kor. Sertéseknél (csak kocák dijaztatnak): 
I. dij 20 kor, 2. dij 20 kor., 2. dij 10 kor. 
óss'esen 5 darab kocának 50 kor. Dijazasi fel-
tetelei : Díjazásra csak csikvármegyei gazdák 
jelentkezhetnek magyar, erdélyi fajtához  tar-
tozó teheneikkel, üszőikkel és kocáikkal. Ser-
téseknél ugyanazon minőség mellett a manga-
licák a nyugatiakkal szemben első sorban di-
jaztatnak. — Pénzdijakat csak kis gazdák (50 
holdon alul) nyerhetnek. Nagyobb gazdák ok-
levéllel tűntettetnek ki. — A kiállító bélyeg-
mentes községi bizonyítvánnyal köteles igazolni, 
hogy a kiállított állat saját nevelése/vagy leg-
alább egy éve birtokában van. A kiállítás és bí-
rálat a fenn  megjelölt helyeken él napokon 9 
órakor kezdődik, nmikor az állatoknak fél  órá-nek csipkedő színezete van! Ki bizta meg a 

körülmenyekkel nem Ismerés referenst,  hogy I val előbb a helyszínén kell, hogy legyenek. Bgy 



Október 23. C S Í K I L A P O K 43. szám. 

kiállító csalt egy dijat nyerhet. A dijakon kí-
vül díszoklevelek is fognak  kiosztatni. A bírá-
lat nyilvánosan történik s a birálat alá vett 
állatok előnyei, avagy hátrányai a gazdakö-
zönség okulása végett nyilvánosan soroltatnak 
fel.  A dijak :i bírálatok elvegzése után nyom-
ban bélyeges nyugta ellenében kiosztutaak. Fel 
kérjUk gazdákinkat, hogy e díjazásokon állat-
jaikkal minél számosabban jelenjenek meg, hogy 
ezáltal az minél érdekesebb és tanulságosabb 
legyen. A díjazások ügyeit a gnzdasági egye-
sület állattenyésztési szakosztálya, a kerületi 
állattenyésztési felügyelő  és a járási mezőgaz-
dasági bizottságok közreműködésével intézi. 
Ide vonatkozó minden felvilágosítást  az egye-
sület titkári hivatala és a járási főszolgabíró 
ad. Csíkszereda, 1907. évi október hó 14-én. 
Csikvármegye Gazdasági Egyesülete, mint Vár-
megyei Mezőgazdasági Bizottság. B e c z e An-
tal e. eluök T. Nagy Imre e. titkár. 

— Csipéaa és asabó iparosok mes 
tert&nfolyama.  A marosvásárhelyi kereske-
delmi- és iparkamara az érdekeltek tudomá-
sára hozza, hogy a kereskedelemügyi m. kir. 
miniszter ur megbízásából a budapesti m. kir. 
technológiai iparmuzeurn igazgatósága az ipa-
rosmeBterek és segédek továbbképzésére vo-
natkozó oktatást szervez a ruházati iparkörébe 
vágó czipész- és szabóság számára. A törek-
vés célja, hogy minden oly nagyobb városban, 
ahol az idetartozó iparosok nagyobb számban 
laknak, legyeu egyelőre egy, később legalább 
két oly szakmabeli intelligens iparos, akik ipn-
rostársaikat a szükséghez képest idószorosan 
iparuk különleges szakismereteiben okszerűen 
tanítják. Evégből a székesfővárosban,  a m. kir. 
technológiai iparmuzeumban a cipész- és sza-
bóiparaból mestertanfolyumokat  rendez. Kzen 
tanfolyamon  intelligens előadó képességgel szak-
májukban kitűnő jártassággal biró vándor- vagy 
más rendszeri! szaktanfolyamot  végzett, fiata-
labb iparmesterek és kivételesen 24 évnél idő-
sebb segéltek vehetnek részt és pedig megfe-
lelő napidíjjal és utazási költséggel ellátva. 
A cipészipari szaktanfolyam  folyó  évi novem-
ber hó 1-tól december hó 18-ig, a szahóipai 
pedig 1808. évi január hó ti-ától február  hó 
25-ig tartana Ezen tanfolyam  tárgyai lesznek : 
1. A szerkesztő mértan elemei raizzal. 2 Ipari 
számtan. 3. Kmberanatómia alapismeretek a 
mennyiben ez itt szükséges. 4. Áruismeret és 
ipari technologia. 5. Különös ipari könyvvitel 
tan. 6- Az illető iparág szabászati rajza és 
kalkuláció. Egy-egy tanfolynmra  20 hallgatót 
vesznek föl.  A tanítás naponta 8 -9-ig terjed. 
Tanítási díj nem lesz. Akik a tanfolyamon 
részt venni akarnak okmányokkal felszerelt 
folyamodványaikat  a m. kir. technológiai ipar-
muzeurn igazgatósághoz ciinezve kamaránkhoz 
folyó  évi október hó 31-én múlhatatlanul ad 
ják be. 

— Véres verekedés. Október hó 13-án 
a baraczkosi fűrésztelepen  ugy 10—15 fóból 
álló raunkáscsoport összeverekedett: majd bi 
csoki a fogtak  s egymást összeszurkálták. Már-
ton Domokos és Márton Tamás életveszélyes 
szúrásokat szenvedtek. Márton Domokos csik-
ezentdomi.kosi lakos sebeiben folyó  hó 19 én 
meg is halt. A központi vizsgálóbíró a hely-
színére kiszállott. 

— Gyilkossági kísérlet. Folyó évi ok-
tóber hó 14-én a gyimeshükki gyártelepen Po-
povics János gyári munkást ismeretlen tettes 
orozva életveszélyesen meglőtte; sértett a 
csikmegyei közkórházija szállíttatott, hol a 
központi vizsgálóbíró kihallgatta. A tettes ki-
derítése végett a csendőrség erélyesen nyomoz. 

— A mozgofenyképszlnbáz  első elő-
adását e hó 18-án, pénteken tartotta váró 
Búnkban. Amit róla Írhatunk, csak elismerés 
lehet. Képei szépek és a sok elmés és tréfás 
jelenetből összeállított műsort nagy közönség 
nézte végig figyelemmel  A vetítőkészülék is 
jó és nem vibrál a kép s a szemei nem rontja. 
A szórakozást kereső közönség figyelmébe 
ajánljuk. 

— Esti tanfolyam  Franczia. angol és 
olasz nyelvből felnőttek  számára. Jelentkez-
hetni Szvoboda József  urnái, vagy Holliinder 
Mór tanfolyamvezetónél  Szentlélek-utcza 271. 
szám alatt. 

KÜZGAZDASAG. 
A ,Hermes" Magyar Általános Váltó 
Ozlet Részvénytársaság, Budapest, heti 
jelentése a tdaadeforgnlomrol  éa a pénz-

piacról. 
Budapest, 1907. október 17. 

A budapesti értéktőzsde irányzata az el-
ipult hét folyamán  aszerint ingadozott, amint 
0 Felsége egészségi állapotáról kedvezőbb 
vagy kedvezőtlen hirek érkeztek. Háromizben 
volt nagyobbszabá«u szilárdulás az egész vo-
nalon, azonban árfolyamok  mindannyiszor is-
mét visszaestek és bár a sajtó Ö Felsége 
egészségi állapotáról állandóan kielégitó híre-
ket közöl, a szilárd hangulat nem bír tért hó-
dítani, ami részben a száraz időjárásnak a ve-
tésekre való rendkívül kedvezőtlen voltára is 
vezethető vissza. A kiegyezés adait általában 
a spekuláció elég kedvezően ítéli meg és ala-
pos kilátás van arra, hogyha a vetésekre any-
nyira szükséges esózósek beállanak, a szilárd 
irányzat, mely mint fentebb  említettük több 
ízben már megnyilvánult, teljes mértékben ér-
vényre fog  jutni. 

A hét nevezetesebb árfolyamváltozásai  a 
következik voltak: 

Okt. 10. Obt. 17. 
4a,'« magyar koron&járadék — — — 9:1.9(1 99 10 
Magyar hitet részvény — — 7:«i.76 74.Y26 
Osztrák hitet résxváuy - fi  12 7") (>31 -
Mupyar jelzâlogliltelbAnk  részvény — -181.«& 4>3.2S 
Magyar leszámítoló és pénzvbank részv. 47li 7") 2ti-Y2T) 
Uimamurányi vasinfl  részvény — — 549.2.» 542.75 
Osztrák-magyar államvasút reszv. — 6U2.50 IÍ58.2I) 

Faárverési hirdetmény. 
Alulírott községi elöljáróság ezennel 

közhírré teszi, hogy K o z m á s község 
tulajdonát képező „ B o j z á s " nevű 
erdőrészben üzemterv szermt esedékes 
14 12 kat. hold területen becslés sze-
rint 1512 m" gömbölyű luez haszon 
fenyőfát,  243 ma luez kérget és 59 m' 
fenyő  tűzifát  tartalmazó fakészletét  9262. 
azaz kilencezerkétszázhatvankét korona 
kikiáltási árban /907. október  hó 28-ik 
napján délelőtt  9 órakor,  a Kozmás 
község házánál megtartandó zárt írás-
beli ajánlattal egybekötött nyilvános ár-
verésen a legtöbbet Ígérőnek el fogja 
adni. 

Árverezők az árverés ineg .ezdése 
előtt az árverést vezető elnök kezéhez 
a kikiáltási ár 10 százalékát bánatpénz-
képen kötelesek letenni és azegykorouás 
bélyeggel ellátott zárt Írásbeli ajáulatok 
a megnjáulott összeg 10 százalékának 
megfelelő  óvadékképes értékpapírral 
látandók el és abban kijelentendő, hogy 
ajánlattevő az árverési és szerződési 
feltételeket  ismeri és uzoknak magát 
aláveti. 

Utoajánlatok nem fogadtatnak  el, 
valamint az erdő fatömege  a becsérté-
ken alul eladatni nem fog. 

Az árverési és szerződési feltéte-
lek, valamint a becslésre vonatkozó kö-
zelebbi adatok a községi elöljáróságnál 
a hivatalos órák alatt megtekinthetők. 

Kozmás, 1907 október 12. 
Lőrincz János, Orbán Dénes, 

rés napjától számított la nap alatt, a másodi-
kat 30 nap alatt, minden egyes vételári részlet 
után esedékes kamataival a csíkszeredai kir. 
adóhivatalnál letétbe helyezni. A bánatpénz az 
utolsó részletben fog  beszámíttatni. Vevő kö-
teles az ingatlanokat terhelő és az árverés 
napját követóleg esedékes adókat és átruhá-
zási illetéket viselni Ha az árverés ellen elő-
terjesztés vagy utóajánlat be nem adatik, a 
vevőnek a vételi bizonyítvány ki néni adatik. 
A tulajdonjognak vevő javára bekebelezése 
csak a vételár és kamatainak teljes lefizetése 
után log hivatalból elrendeltetni. Az árverési 
feltételeknek  eleget nem tevő árverési vevő 
elen a végrehajtási törvény 185. és következő 
§-ai nyernek alkalmazást. 

Csíkszeredán, 1907. 
A kir. törvényszék mint tlkvi hatóság. 

László Qéza, 
kir. Lvszéki Ijiió. 

Birtokeladási hirdetmény. 
Üzv. Lázár Dénesué örököseinek 

tulajdonát képező, a csiktaploczai határ 
han fekvő  tagositott birtokok u. n. szán-
tók, réti és erdei kaszálók önkéntes 
árverésen a legtöbbet Ígérőnek eladatunk. 

Veuni szándékozók a szerződési fel-
tételeket dr. ürös Vilmos ügyvéd iro-
dájában megtekinthetik. 

Az önkéntes árverés Csiktdplocza 
község házánál 1907 . év i október 
hó 27-én d. e 9 órakor fog  meg 
tartatni. 

A Kossuth-utczában 

KÉT LAKÓHÁZ 
közős udvarral és gazda-
sági épületekkel eladó. Bő-
vebb felvilágosítással  szol-
gál e lap kiadóhivatala. 

<l*l( 
A Z Ő S Z Ü L Ő H A J N A K 

visszaadja az eredeti ifjúkori  ezi-
nét a „Rák" hajregenerator. 

Hölgyeknek és uraknak állandó liajápo-

körjegyzö. községi biró. 
Szám 8988 — 1907. tlkvi. 

Árverési hirdetmény. 
Komán Márton es'krákosi lakos végre-

hiijtiitóimk Román Imre csikcsiesói lakps vég 
reliajtast szenvedett elleni végrehajtási ügyé-
ben a kérelem következtében a végrehajtási 
árverés 2000 korona tőkekövetelés és ennek 
1907. évi január hó 1 napjától járó 11° ,-os 
kamatai 54 korona 3(1 tiller perbeli, ;)~> ko-
rona végrehajtási, 17 kor. 30 till. folyamodásí 
mar megállapított-, valamint jelenlegi 21 kor 
30 fillér  és a még lelmerülendó költségek-
nek kielégítése végett nz 1881. LX. t. cz. 144 
§-a alapjait és a 146. §-a értelmeben a csík-
szeredai kir. törvényszék területén levő Csik-
csicsó község határán fekvő,  a esikesiesói 2310. 
sz. tjkvben A. +. 2. rsz., 149ö. hisz alatt fog-
lalt szántóra 13 kor. A. +. 3. rsz. 2934 2. Iirsz 
alatt foglalt  szántóra Ki kor., az odavaló 2210. 
sz. tjkvben A. +. I. isz. 55. hisz. alatt foglili 
belsőségre 320 kor. és az odavaló 181)7. sz. Ijkv 
ben A. +. I. rsz. 54. hrsz. alalt foglalalt  in-
gatlanra 800 koronában ezennel megállapított 
kikiáltási árban, és pedig nemcsak végrehaj 
tást szenvedő, hanem a 2319. és 2210. sz. Ijkv ben 
előforduló  komán Imréné, Mihály. Rozália társ 
tulajil >nos és az 181)7. számú tjkvben előfor-
duló Csutak József  kisk. és Csutak Anna kisk 
Valamint végrehajtást szenvedő neje szül. Mi-
hály Kozalia társtulajdonosok jutalékára is, te 
hát az egész ingatlanokra a 2210. sztjkvben 
C. 1. alatt özv. liuzás Józsefné  szül. Béres Er-
zsébet javára és 18li7. sz tjkben C I alatt Bú-
zás Istvánilé szül. Kelemen Terezia és C. 2. 
alatt Csutak Máté javára bekebelezett élet 
hossziglani haszonélvezeti jogok sérelme nél-
kül elrendeltetik. 

Az árverés megtartására határidőül 1007 
évi november hó 7-ik napjának délelőtti 
0 óraja Csikosicso község hasához tü 
zetik ki. 

Ezen árverési hirdetmény egy példánya 
a bíróság hirdetményi táblajára kifüggesz-
tetni, továbbá kifüggesztés  végett, az ár-
verési feltételek  pedig megtekintés végett 
egy-egy példányban Csikcsicsó község elöl-
járóságának, nemkülönben ezen árverési hir-
detmény egy-egy példánya Taplocza és Ma 
iléfalva  szomszédos községekben a helybeli 
szokás szerint azonnali körözés végett a ne-
vezett kö/ségek elöljáróságaihoz megküldelni 
és tekintve, hogy a kikiáltási ár 600 koronái 
meghalad, ezen árverési hirdetménynek tör-
vényszerű kivonata valamelyik helyi hírlapban 

Árverési feltélelek  : Kzen árverésen a fent 
körülirt ingatlanok a kikiáltási áron alul is el-
adatni fognak.  Árverezni szándékozók tartóz 
nak az ingatlanok becsárának 10 százalékai 
készpénzben, vagy az 1881. LX. t.-cz. értel-
mében ovadékképes értékpapírban a kiküldött 
kezéhez letenni. Vevő köteles a vételárat két 
egyenlő részletben, és pedig az olsót az árve 

Szám. 358 — 907. betegs. 

Hirdetmény. 
A csíkszeredai betegsegélyzö pénz-

tár elnöksége jelen hirdetménnyel újból 
felhívja  a kerületi pénztár közgyűlésének 
tagjait, hogy a folyó  hó 27-én tartandó 
közgyillésen annál is inkább minél szá-
mosabbau megjelenni szíveskedjenek, 
mert ezen közgyűlésen a tárgysorozat 
3-ik poutjaértelmibeu fognak  megválasz-
tatuiaziguzgatóságiés felügyelóbizottsági 
tagok, úgyszintén a választott bíróság ül-
nökei s azok helyettesei is. 

Csíkszereda, 1907. október 22-én. 
Az e l n ö k e i : 

tásra nélkülözhetetlen a Trifoleum 
(bajpetrol). Trifoleum,  mely megszün-
teti a hajhullást és a fejbőr  korpásodását. 

Illatszerek, arczkenőcsök, pude-
rek. — súly szerint — kaphatók 

Fetele Vilmos Csitoeiáta 
• M H M I I I 

• 

I 

| E C Y J Ó H Á Z B Ó L V A L Ó F I U J 
^ t a n u l ó n a k f e l v é t e t i k ^ 

Barna Béla 
nöi és férfi  divatáru üzletében. 
B R A S S Ó , Kapu-utca 34. szál. 

• • • • • i • • • 
Nagy választékban.szebb-
nél szebb ki vitelben kapha-
tok Szvoboda József  könyv 
és papirüzletében helybeli 
és vidéki tajképes, vala-
mint másnemű képes 
üdvözlő-kártyák 6 8 

D ; 

Továbbá kaphatok 
mindejféle  dobozos es 

mappa levelpapirok; is-
kolakönyvek és táskák; 
Írószerek, tollak, tolózá-
rak es mindenfele  füzetek, 
rajztablák és festékek  stb. 

TALISMAN 

Élővirág csokrokat és koszorúkat 
jutányos árban és a legcsi-
nosabb kivitelben kesait: 

K e r t é s z Gábor, Csíkszereda, 
M i k ó - u t o z a 238. szám. 

Ivisohl) nuíjrrniiltMés-'k a/.otmal, iuiiryol>ii iiic^rciule-
lé<i'k 4 ti|>o11 -U-Iül </.ulfh  va«ry K-velI cui iiH'lT-
iriiilrlútr• • u íflc  fi'T«-k  tilólf'^fs  lefizetése  után 
-zállil tatnak. Levéli •••ni mejrreuilclésiiél elegendő 
a ini^reiuk'lcmKi csokor, vaj:v koszomért lizele udo 
értéket kö/ülni ós nzt ineirirni. hoj»y a csokor vui;y 

koszorú, milyen cél ru kés/illessék. 2-."i 

T E L J E S E N P Ó T O L J A A 
T E A - V A J A T 

FÖZÉSNÉL.SÜTÉSNÉL.KIRÁN-
TÁSNÁL ÉS SZAPORÁBB 
- N E M A V A S O D I K 
KÖNNYŰ EMÉSZTHETÖSÉGEÉRT 

MMMM® AJÁDQI\,M CSAK E V E D J E G Y G Y E L 

ELLÁTOTT CSOMAGOT' 
Ü F O G A D J U N K E L Ü 

KAPHATÓ-IMIDEN FŰSZER 
H=KERESKEnÉSBEN 

• • » 

Van szerencsém a n. é. közönség becses tudomá-
sára hozni, hogy B r a s s ó b a n saját telkemen 
(Yasut-utcza, a tramway elágazásánál) bel- és 
külföldi  márványokból faragtatok  és csiszoltatok 

S Í R E M L É K E K E T É S B U T O R -
márványlapokat . — Továbbá raktárou 
tartok: Gránit, Syenit, Labrador és Andesyt 
kemény közetü síremlékeket, amelyek 
kaphatók 20 koronától 2000 koronáig. — 
Mind első kézből a legolcsóbban szerez-
hetők be. — Ügynökök mellőzésével ké-
rem egész bizalommal hozzá»; fordulni, 
inert ez által nagy megtakarítás érhető el. 
Tisztelettel: NAGY JÓZSEF S B ' Í I M lester, 

B A N . 
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^ 41/^ ̂  ^ su/^ î̂ Mylk 
Úiletem folyó  ÓTI október hó L-TÖL 
Kapu-ntoa 46. aa. alatt nylHk meg 

Van szerencsém U t. közouséf;  ÍJ. 
tudomására hozni, Im̂ry Braasóbao, 
Leosor20. asám alatt'idelgleneaen 

S Z Ü C S M Ü N E L Y T 
nyitottam, lio! k izárul j saját kesait-
menyü iniml<niiein(i DÓi gallérok 
(Koubl karmantyúk (miilíok), asörme, 
krimmer és ssÖTet sapkák n K pijnl-b 
divat ii t ti ti a K'golcsólil» «rak mellett 
kuplnttúk 

l'i'V ii fi  > városba II. mini a kül-
földön̂ szer/t'lt  tapaszra latiiim c téren 
nl.haii ii ln*ly/.<-tlM' juthittisik. 
hogy A le^MES-IZEMI IIHMH'Í ízléseknek 
u lfppotitOMií»l«:tn  és U'̂ im̂ yoM» mep-
t-lép-ilésre mê reiKlelés után rlê et 
tudok tenni. 

A íent «•iiilif.  ttrken kivül kés/.il«-k 
a Npujalilt diVHl urán mindi-nm-nitl 
aaörme, női éa gyerraek-kabétokot, 
figarók  éa paletóbat, riryszt'. v.J >-
szitkniálioz tnri o/ó öss/es c/.ikk--kM 
li'fíjívorsalílwn  pontos kiszolgálás ós 
legolcsóbb áruk nn-llrit. 

r<:ysziiitéii elvállalok bebeleló-
aeket, p re meséseket, javításokat óa 
átalakításokat. 

Náluni vásárolt SZÜIIHL-H: uk dij-
menteaen tiaatiitatnak. 

Becses imrtíogiWii kérve, viî vok 
kiváló tisztrl.tu-l 

Weiszfeiler  Sándor, 

Vidéki megrendelések a leggyor-
sabban lessnek esskosólve. 

K Ö Z P O N T I T A K A R É K P É N Z T Á R 
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG  C S I K - S Z E R E D A B A N 

= ÉS FIÓKINTÉZETE BUKSZÁDON. = 

A legelónyfisebh  feltételek  mel-
lett nyújt kölcsönöket váltókra, 
kezesek mellett és hetáhláznsokra 

Kölcsönt ad toválihá részvé-
nyekre, értékpapírokra, arany 
és ezüst zálogtárgyakra. 

Foglalkozik Idegen pénznemek 
beváltásával és minden bank-
szerű dül'igíal. 

Takarékbetéteket ellogad be-
téli könyvecskere és folyó  szani-
lara 4 1 , százalék kamatozás mel-
lett. a III szazalekos toki-kamat-
adói is az intézet li/.eti. 

Harmily bankszerű felvilágo-
sítással a legkeszjegesebben szol-
gainak a bank kirendelt közegei 
az intézet llelvisegellell. 

A Standard életbiztosító tár-
saság fóügynökségét  is az intézet 

Az igazgatóság. 

^ H* W'lb  fl̂ W  ̂ v© Tv TV 

Répáti gyógysavanyu-
V 1 Z • • 

naponta friss  töl-
tésben k a p h a t ó : 

Niszel Lői incz 
= es Testvere = 

kereskedésében r^-
= Csiksseredában. = 

A esikmegyei k'izkorliáz igazgatóságától. 
Szám —I!)(i7 , 3 

Hirdetmény. 
A vármegyei közkórházi bizottság 

iiak 1'olyó Ovi október hó Mián hozott 
llalaiozala él leimében. a kólhaz élei 
iiiezeséie 1 ilOn évi január hó l-föl  szá 
mitott három egymásután következő 
i'vrc árk'jti'st hirdetek s annak idejét 
f.  évi ixn cmhrr hó 6 ún <1. e. 9 óráni 
tűzöm ki. 

Az árlejtés hülye a kö/.korliaznnk 
igiizgatósagi irodája. 

Az ál-lejtési és élelmezési elöiras, 
felt-telek  es etiap a közknihiz aond -
ii ii k a II a I ii,-i|iiiira (I. 'J-iől II oraig 
megtekinthetők. 

Csíkszereda. !!)(>". okt hó Kinn. 
Veress Sándor dr. 

i 

H a z a i g y á r t m á n y ú különlegességek 
valamint valódi angol, skót stb. 

Gyapjú, szövetek. 
Legnagyobb választék. »>" Minták azonnal bérmentve. 

IiISCHKA JÓZSEF 
posztóraktára 

BRASSÓBAN. 

Agrár Takarékpénztár r. t, csíkszeredai fiókintézete, 
Jelzálogkölcsönöket nyujt 3(10 koronától kezdód'-leg fél  évi lokeiörlesztést és 

kamatot magában foglaló  reszletlizetések e'lenében lll löl Ii.") evig terjedő idóre 
4' i" g alapkamaton. Magasabb kamatú elózó kölcsönöket konvertál. Minden 
kölcsönt a leggyorsabban folyósít. 

Leszámítol hat hónapig terjedő váltókat legolcsóbb kamat mellet'. 
Takarekbeteteket naptól-napig 4"/o-kal kamatoztat es azokat rendszerint 

felmondás  nélkül fizeti  vissza. 

vásárol és 

Uj persely-betét rendszer. 
Előleget ad értékpapírokra és betárolt árukra. 
Folyószámlái hitelt nyujt elfogadó  biztosítékra. 
Foglalkozik a bank- és pénzváltó-üzlet minden ágával, u. 

elad a legmeltányosabb áron 

értékpapírokat,  sorsjegyeket, idegen pénzeket stb. 
Elad sorajegyeket csekély havi részletfizetésre  (az elsó részlet lefizetése 

után a nyeremény mar a vevót illeti.) 

Szelvény beváltás. 3LJE Osztáíysorsjeayek fóelárositó  kelje. 
Utalványok és hitellevelek bel- és külföldre.  yo 

Elvállal tőzsdei megbízásokat és átutalásokat bármely piacra. Az intézet 
képviseli az ország legrégibb és legnagyobb „Tries'tl altalános biztosító társa-
aágot" és eszközöl tűzz-, üveg-, jég-, betörés-, élet- és baleset biztosításokat. 

A hatalom és ártatlanság keverékei az 
A E i E A S I V â î i î î l î K E i l . < « «Sft  I 16 í i L 
A L B A g E V A E s l T M K E É M S Z á P R á l t á s * l feei.  - í ü . 
& L B A ® I V A I i ¥ ® E i K B - i M H Q L S l f F O E  « i a I k e s , 5Q f i i . 

hatása gyors és állandó. — Dr. gróf  Hugonnay Vilma budapesti orvos 
szerint az Alba bivalyt9jkrem készitmenyek arc- és kézbór tinomi-
tásara. a szeplők és más aietisztatalanságok eltávolítására a legjobban 
ajánlható és legmegbízhatóbb szelek, melyek egy jóságos és láthatatlan 
tündér varazs erejevei halnak s rövid használat után is. rózsás szint 

és ifjú  hajt kölcsönöznek az arcnak. 
A legkiválóbb orvos szakértők véleménye szerint a kevésbbé szép nö 
arca is valósággal átszellemül ezen absolnt tisztaságii Alba bivalytej 
koszitmenyektöl. — Az Alba bivalytejkrém készítmények nem csak 
hai inai finomságot  és niganyosságot kölcsünó/nek az ai enak. hanem hideg, 
szel és nap ellen is a leghathatosahhan megvédik. A kivin és sza|ip»u 
eg\ lonna johalasn. a hólgvpoi' pei'ig a kremli- kilünóen tapail és az aicon 
felisini-rheieilen..2  kremet,2 szappant. 2 hölgyport barmentve küld a készítő: 

B A L Á Z S O V I C H S Á N D O R K O R O N A G Y Ó G Y S Z E R T Á R A 
ÉS SZÉKELYFÖLDI TERMÉKEK SZAKLABORATÓRIUMA, SEPSISZENT6VŰRGYÖN-

Csíkszeredában kapható a gyógysze r t a r akban , valamint 
F e l s e t e V i l m o s l l l a t e z e r - r a k t á r á b a r L . 

I 

I — I • I M M I W 

A CSÍKSZEREDAI TAKARÉKPÉNZTÁR I 
A H E L Y B E L I T Ő K É K P É N Z I M T É Z E T E . ^ 

• 

I 

ALAPÍTTATOTT 1883-BAN. ALAPÍTTATOTT 1883-BAN. 

egy millió korona. 
350 000 kornna. 

85 000 korona. 
200.000 korona. 

Betet allomáuy 
Értékpapír kesilet 
Tartalékalap 
Alaptöks . 

J l e e t a k a r i l o l l i f ikék  l»i/.l«*i e l l i e lyezéne . 
Kölcsönöket nyujt váltókra, hosszú lejárat» kö'elezvényekre, tisztán 

es nyiltan felszamitolt  le^olfsól)!»  kamatra. 
Betablázásra adott kölcsönöknél a fél  tetszése szerinti részletek-

ben. vajjy teljes egészében hármikor visszafizetheti  a tőkét, anélkill, 
lio^y e eiiiien bánni néven nevezhető utánfizetésre  volna köteles. 

Más intezeteknél fennálló  adósságokat a fél  költsége és után-
járása nélkfíl  kifizet  és konveriál. 

Előlegeket nyujt: értékpapírokra, sorsjegyekre és egyél) biztosított 
éitekeMe. 

Foglalkozik a banküzlet minden ágúval. 
Vásárol és e lad értékpapírokat, sorsjegyeket. 
Bevált idegen pénzeket. 
Folyószámla hitelt nyujt. 
Elvallal megbízásokat es p é n z b e s z e d é s e k e t a helybeli piacra 
Hivatalos he ly i s ége i : saját házában, mindennap délelőtt 8 órától 

nyitva vaunak. 
•l.-i 62 

! 

E3 II 
£ 2 = 0 >11/ 

H u l o r v á s á r l ó k s a j í i t é r d e k ü k b e n c s e l e -
k e d n e k , h a e g v l á t o g a t á s t l e s z n e k * * * * 

FOGOLYÁN ENDRE 
N A 6 Y B U T O R R A K T Á R Á B A N 

S E P S I S Z E N T G Y Ö R G Y Ö N . 
Állandó raktar mindennemű divatos bútorokban. 
Különlegességek háromszéki butorkészitményekben. 

N a g y s z ő n y e g r a k t á r . 
Saját kárpi tos műhely. 

Jó hírnevű varrógépek. 
F É R F I É S NŐI P I V A T R A K T Á R . 
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P 0 R T L A N D - C E M E N T - 6 Y Á R B R A S S Ó B A N 
Csíkszeredán kapható: Albert Balázs és Fia urak kereskedésében. 43-

Nyomatnti Hxvoboda Jóisef  kAnwnvnmdáiában. CHikazeredabui. 1907 




