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— TeMoa U t M a i . » 

Az újév. 
Bármilyen hosszú egy eszlcndö az 

az egyének éleiében, ha visszagondolunk 
arra, hogy -egy alatt mi minden- tt*: 

lént, a nemzetek világtörténelmében mégis 
csak egy pillanatnak tekinthetjük. 

Nem azért, mintha egy év alatt a nem 
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D r . É L T H E S G Y U L A . 

I 
volt e kormánynak az Andrássy-íéle álla-. n.igyobb jelentőségű törvényeiről és al-
lános választói" jog törvényjavaslata. kotásairől tehetnénk említést. Általános-

ti javaslat sok kívánni valót hagy jSágban elismeréssel adózunk minisztereink-
maga után és sok kiigazítandó hibái vau-1 aeje, akik lelkiismeretes és hasznos mun-
nak. MindeiiA^tolOttiieni vagj^mk J 'Íi.-:rvégeztiek .12 ország érdekébén. 
rálitásnak hivei, inert a pluralitás a lúg-! Az uj évben sokat várunk vármegyénk 
getlenségi párt halálát jelenti. Evvel tisz-ljavára is. Mindenekclóll a székely kör-
táb.-in vannak a párt vezető férfiai.  Ha 'vasul kiépítését és a csiksonilyót iö^ini-

zctek politikai és társadaími életében 11a- ugy áll a dolog, amint a függetlenségiek  (iiáziuuitiak Csiks.itredában való újra épi-
gyot és sokat alkotni nem lehetne, hanem mondják , 1. i. hogy válaszlóik nagy részel; tését, valamiül a pénaigyigazgalóság fel-
azért, mivel egy év kevés idő viL'igtör-1 eiveszitík és helyettük kárpótolva nem: állítását. 
tcnclmi átalakulásokra. Tekintsünk vissza lesznek, akjsor egy erös 67-es többségi K közérdekű intézményekre régóta vá-
a magyar nemzet politikai életére. lógja az uj választások ulán a hatalmat! runk. Azok szükségessége halasztást nem 

A koalíció uralmának második cszten- kezéhez ragadni. j tűrhet, 
deje volt 1908. A koalíciós kormány kü- . Ezt a célt tarlják Andrássy javaslata-! Midőn tehát az uj esztendőbe bclé-
lönbözö javaslatokkal és türvényekkel igve- nak hátteréül. Mindeneseire kizárt dolog- j punk részünkről neui sziinünk meg az 
kezeit az ország sorsán segíteni. Mindjárt 
év elején az Ausztriával kötött kiegyezést 
iktatta törvénybe. Enntk a kiegyezésnek 
van jó és rossz oldala. 

Jó oldala az, hogy engedményeket 
kaptunk némely kiviteli cikkeinknél és 
hogy Magyarország a külföld  elútt. mint 
önálló szerződő fél  jelentkezett, rossz 
oldala pedig, hogy a kiegyezésben a 
kvótát két és fél  százalékkal emelték. Po-
litikusaink a kiegyezésről elmondták a 
maguk kritikájukat és mi azt részletezni 
nem is akarjuk, csupán csak azt a tényt 
konstatáljuk, hogy államiságunk és önálló-
ságunk kritériumait drágán fizetjük  meg. 

A kormány második nagyszabású müve 
a házszabály revíziója volt. E revízióról 
sokkal jobb a véleménviink, mint a kiegye-
zésről. mert a házszabály revízióra sa&lt- liuiotl. 
ség veit elöször azért, hogy husz cinber 
ne legyen képes a képviselőház tanács-
kozásait megakasztani, másodszor azért, 
inert az általános választói jog folytán 
átalakulandó parlamentben, mi magyarok 
a többség szupremáciáját éppen e ház-
szabály alapján leszünk képesek érvénye-
síteni. 

Érdekes felemlíteni,  hogy Tisza István 
grófot  a házszabály revizió ouktatta meg, 
mert amit a nemzet megtagadott tőle, 
ineeadta azt a Wekerle kormánynak. 

Harmadik és európai hirü javaslata 

nak tartjuk azt. hogy Andrássynak sike-j ország és vármegyénk érdekében folyto-
rülne javaslatát u.^y amint van, törvénynyé|nosan agitálni, nem sziinünk meg a köz-
alkottatni. " " 1 érdekii kérdésekben szól emelni, a köz-

Ugyanis a függetlenségi  párt nagyj véleményt irányítani és oda hatni, hogy 
többségével a parlament uralkodó pár'ja. | székely népünkért az illetékes tényezők 
És ha Andrássynak nem sikerül e pártot; figyelmét  felhiva,  megtcgyünk mindent, ami 
javaslatának megnyernie, akkora javaslatjtársadalmi és közgazdasági állapotainkra 
csak javaslat marad cs soha sem lesz tör- j jótékony hatást gyakorolhat. 

Amint eddig, ugy ezután is mind . a. 
a szckclv nép érdekében irt cikkeknek 
örömmel adunk helyei és azon fogunk 
igyekezni, hogy a helyi viszonyokról s 
helyi érdekű ügyekről részletes tudósítást 
közölhessünk olvasóinkkal. 

Országos kérdésekkel mint eddig, ugy 

veuy. 
Mert azt nem tételezhetjük fel  a füg-

getlenségi pártról, hogy öngyilkos mód-
jára maga vessen véget léiének. 

Fontos állami ténye volt a nemzeti kor-
mánynak, Bosznia és Hercegovina annek-
tákisa. Habár fejedelmi  ténynek dcklarál-

méüis 
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BtoflaMM  ár: Crát i m • kot. (KIlfSMra)  II k« 

• r*Hm 4 kor. N«n««*>* 2 kor. 
HtrdwM dijak • » c * U a « b k a o < 

I M n t t k a«a riiluk <' 

L^ikvánnegyére súlyos teherként nehe-
1879. XXXI. t.-cikknek némely intéz-

tik az egész annexiót. méüis közjogi:ezután is vezércikkeinkben foglalkozunk, 
jellegénél fogva  a nemzet hozzájárulása :kö7£azd.'.*á};it rovatunkban a nyerslermé-

okokból el nem marad 'nyek tőzsdei árait azért közöljük, hogy 
— , s o k n a k a - k ö z p o n t i » - v a l ó szállításának 

leg.i'ább formai nem inara 

Különben 11/. nnnexió kérdése még 
véglegesen nincs eldőlve. Amióta a de-
legációkban uz annexió bejelentetett, foly 
Ionos háboríts liirek izgatják a 
köröket. 

Szerbia és Montenegró hadi készülő-
dései a boszniai ezredeknek me^szapori-
tását és több csapattest békelétszámának 
felemelését  eredményezte. 

Nem k-hetetli 11, hogy az uj év tavasza 
háborúval köszönt be. 

E kiemelkedő mult évi események 
után a kormázynak több oldalú kisebb-

érdemessége iránt nagyobb gazdáinkat 
tájékoztassuk. 

Ezzel ::z 1908. évtől, mint elmúlt 
k.ilonai j ó-évtől elbucsuzunk. 

Bi/'zur.U a iövóhen és ne csüggedjünk. 

A székrlyloltli erdők. 
ii sokai tárgyalt crdöogyet dcc. hó 2-én 

szóvá tette a képviselőházban Törők Ferenc 
orsz. képviseli). A minket közelről érdeklő be-
szédei egész terjedelmében közöljük ugy, amint 
elmondotta. A beszed a következő: 

Tisztelt ház! A belső Székelvföldre  és kü-

lönösen Csikvárine 
zcdik 32 
kecese, illetőleg ezen (örvény végrehajtása. Az 
utóbbi időkben már minden községből, de 
különösön Csikvármegyének minden ^Otíégé-
ből jöttek" fél  kérvényét"» minisztlitumba, a 
melyek részinl a községi és birtokossáfi  erdők-
nek az állami kezelésből való kivételére, részint 
pedig ezen törvénycikk megváltoztatásira irá-
nyullak. Sőt az utóbbi időkben én magara is 
— több székelyföldi  képviselő társaságában — 
vezettem küldöttségét a földmivclésogyi  minisz-
ter ur elé, amely alkalommal memorandumot 
állítottak össze a községi kikOldöltek s melyet 
átnyújtottunk az igen tisztelt miniszter unűk, 
kérve abban sérelmeinknek és panaszainknak 
orvoslását. Ezen sérelemnek orvoslására azon-
ban tudomásom szerint ez ideig vajmi kevés 
történt, bár — s ezt örömmel jelentem ki — 
a jó akarat megnyilvánulásának».. 

Tőrük f n » . . . .  tagadhatatlan jelét látom 
abban, hogy a mull ősz folyamin  Mezőssy 
Uéla igen t. államtitkár ur lejött a Székelyföldre, 
hogy személyesen győződjék meg ezen sérel-
mekről. 

Az államtitkár ur türelmesen meghallgatta 
a küldöttségeket, melyek tiszteleglek nála; mi-
vel azonban ezen lítogatása mintegy meglepe-
tésszerűen jött, — éppen a legsürgősebb mezei 
munkálatok idején - nagyon természetes, hogy 
a sérelmek felolvasása  nem volt teljes és az 
idő rövidsége miatt nem szállhatott ki sehol a 
helyszínére, hogy személyesen győződjék meg 
a panaszok valódiságáról. 

Annyira általánosnak, feltűnőek,  hangosak 
és keserűek lévén ezek a panaszok, én magam 
a nyár folyamán  rá szántam pár hetet ana, 
hogy ezeket a kérdéseket tanulmányozzam. 
Több község vezető értelmesebb embereivel és 
a hatósági crdöörökkel kirándulásokat tettem 
az erdőkbe, a havasokba és tanulmányoztam a 
mesterséges fásítások  eredményeit, illetőleg azók' 
eredménytelenségét. Tanulmányoztam a fásítás 
költségeit a legelők beosztását is és ezen ta-
pasztalatokból azon szomorú tanulságot vontam 
le, - amit a lelkiismeretes erdészek sem von-
hatnak kétségbe — hogy a panaszok valóban 
alaposak. Engem csak az lepett meg, hogy ez 
az általános elégületlenség még nem tört ki 
medréből, hogy a szomom helyzeten erőszak-
kal is változtatni igyekezzék. 

Nem akarván a 1. háznak türelmével vissza-
élni, csak röviden mondom el ezen sérelmek 
felől  szerzett tapasztalataimat, előbb azonban 
engedje meg a I. ház, hogy röviden rámutas-
sak az emiitett erdőtörvény által okozott álla-
potokra. 

A „CSÍKI lapok" tárczája . 
• k t N M t i 

Irta:  Bulla  Miklós. 
Az országúton vén anyóka lépked. 
Arcán a gond s a búnak száz nyoma. 
Bánatos lelkét enyhülésre hívja 
A távol falu  kicsi temploma. 

Harangja hangját messze elröpiti 
Szerte a pusztán a tavaszi szél; 
Rét virágának, erdők tar galyának 
Feltámadásról, életről beszél. 

Megáll az asszony, összekulcsolt kézzel 
Szent áhítattal hallgatja a neszt... 
S im: az útszélen, zöldelő csalit közt. 
Kis domb fölött  feltűnik  a — kereszt... 

Eléje omlik, imát mormol ajka — 
S míg olvasóján könnye átpereg 
A domb mögött pajkos tréfálkozással 
Kacag fölötte  egy pászloigyerek: 

•Anyóka lelkem, jó öreg szemeddel 
Elvétetted az oltárt, azt hiszem. 
Ilyen útszéli tilalomfa  mellett 
Nem térdelt még kivüled.Mnki sem. 

Én róttam össze, tulajdon kezemmel 
Két száraz ágból, a vetés elé, 
Hogy tiltva intse a járókelőket 
Itt utat tömi a tanyák felé-. 

...Az anyókának enyhülés ül arcún... 
S menőben igy szól: -Fiain, tudd meg ezt: 
Oltár lesz addig minden összerótt fa, 
Mlg szenvedésünk jelképe — kereszt*... 

I f 7  n i i u t t , 
— Ipn* litiliMii.i. — 

A mult tél közepén német gróf  érkezeti 
Karcfalvára.  A liir szerint szenvedélyes medve-
vadász volt s a szenvedélyének kielégítése cél-
jából utazott. Nem lehet tudni, melyik osztrák 
tartományból vetődött oda; azt sem, hogy 
miért. Elfogytak-e  az osztrák medvék, vagy I 
talán az érdemes gróf  könnyebbség okáért uta-
zott Csíkba, mintha a magyar medvét könnyeb-
ben cl lehelne ejteni, vagy pedig, ami fő,  hí-
rét, nevét a Kárpátokig is ki akarta terjeszteni? 
Ez valótlannak látszik. Ha azonban valaki el-
hiszi, jó; ha nem az is jó. 

Hajnalban egy szolga legény gyalogosan 
ökröt hajtott a Hargita felé.  No ez is jó, — gon-
dolja a tisztelt olvasó — ökörrel kezdi. Ám 
megjegyzem, előre soha se lessék ítélkezni, 
inert könnyen az jöhet ki a dologból, liogy 
az játsza a főszerepet,  vagyis kisülhet, hogy 
ökör nélkül nem is érne semmit az egész el-
beszélés. 

Ködöt hozott a reggel, minda/nnáltal a va-
dásztársaság útra kelt. Elől a grof  kocsija ro-
bogott, melyben maga a kegyelmes ur foglalt 
helyet a komornyikkal. Hátul lassúbb tempó-
ban két szekér csikorgatta a havat Ezeken 
a helység ismeretes puskásai. Kiss Tamás az 
üllő mestere és Lőrincz István a fíóklakarék-
pénztár tollnoka ültek három mással. 

A sánta Kiss Tamásban valódi vadászvér 
csergedezik. Ha meghallja, hogy valahol jó fo-
gást tehet; valami farkas,  vagy medve garáz-
dálkodik, nem nyugszik, mig szemébe nem 
néz • vad bestiának. Pálcáit előkapja ezek-
kel egyik lábát pótolja — a tarisznyái, a fegy-
vert hátára veti s neki az erdőknek. Sokszor 
betekig nem látják otthon. Mikor lesben áll, 
kfld,  zimankó, jégeső számba se megy nála. 
Szene biztos: ahová a golyót irányozza, oda 

Lőrinc Isiv.'.nnsk már nem ilyen szenvedélye 
a vadászai. Ha veszélyt lát, biztosabb helyre 
vonul, de azért a félelmet  ő sem ismeri. Még 
a medvét is egész hidegvérrel teríti le. 

A többi, három ember, amolyan rendes szé-
kely atyafi,  akik jó pénzért mindenre kaphatók. 

A küd eloszlott Dél lett, mire kiértek a 
málnavészhez. De itt ilyenkor nincs mit ke-
resni, inert a medve télen nem jár málnászni. 

A szolga már olt volt. Az ökör a batyuból 
jóiztlen elte a szénái. A legény tüzet rakott, 
a havat felolvasztotta  és nyugodtan aludt. 

Ne tessík azon csodálkozni, hogy ami em-
berünket ilyen időben is fogja  az álom! A szé-
kely az örökkévalóságot is átaludná. 

Hej, öcsém, — kiáltott Lőrinc lát-
tál-e medvét? 

A legény Icltámpíszkodolt nagy nehezen. 
— Instálom? 

Járl-e erre medve? 
— Nem, hal' Istennek! 
Kiss a kocsihoz bicegett s megkérdezte a 

méltóságos úrtól, l.ogy itt megállapodjanak-e. 
— Lenni erre felé  házikó ? — Törte a nyel-

vet a giól. 
— Nem messze egy völgyszakadék van; 

ugy tudom, hogy olt találunk, de a kocsit és 
a szekereket itt kell luigynunk, mert nincs át. 
Az a fickó  majd őrzi. Jó tüzet csap s a mac-
kónak eszébe sem jut erre jöni. 

A gróf  kénytelen volt beleegyezni, hogy 
gyalog folytassák  az utal. A legénynek lelkére 
kötötték, hogy éber legyen és elindultak. Az 
ökröt is hajtották. A kegyelmes ur csak amúgy 
i zadt: a haza volt legnagyobb terhére. Bizony 
a sikamlós helyeken nehezen is lehetett ha-
ladnL Szívesen ott hagyott volna mo»t már 

' : vadászatot, medvét, de félt,  hogy ez 

a szolga nép — az ó szemében mi lenne más 
a szíkely? — még kikacagja. A komornyik 
fogvacogva  sápítozott, hogy az ő drága urát 
ilyen helyre hozták ezek a vad székelyek. 

A kunyhó, mintha nem számított volna ven-
dégekre, szomorú, elhagyatott állapotban várta. 
Az ajtó leszakadt, a födélnek  tele hiányzott. 
Olyanféle  házikó volt, melyben csak nyáron 
lordulnak meg emberek; vagy pásztorok hál-
nak meg, vagy málnaszedők húzódnak oda zi-
vatar elől. 

Kiss és Lőrinc a gróf  cók-mókját elrendezte 
benne, a három székely atyafi  a födelet  pó-
tolta ki fenyőbojtokkal.  Azután a nyilt téren 
tüzet raktak és elkészítették az ebédet, hust 
sütöttek és puliszkát főztek.  A két német sem 
vetette meg az egyszerű eledelt; jól ettek. 
Különösen a komornyik. A hasa üres lehetett, 
mert nagyon pusztította az ételt 

Oul, gut I 
Istenfenyét  jut! 

Egyik atyafi  szörnyen boszankodott a bo-
lond németre, hogy még azt meri mondani 
•jut, jut«. 

Nézze mán kiedt Az utolsó falatot  kapja 
bé abból a fáin  puliszkából. 

A völgy mindkét oldalát fenyves  borilotta. 
Szemben a hegy sok helyt csupasz, sziklás és 
üreges volt. Ebéd után Kiss Tamás, nem is 
ügyelve a többiek ellenzésére, eltávozott. Az 
erdőt akarta felkutatni,  mert a falubeliek  ugy 
beszélték, hogy valószínűleg ott tanyázik a 
medve. A völgyben nehánv napja tépett szét 
egy lovat. A gróf  az előkészített szénaágyon 
kipihente a fáradalmakat.  Az úrias szokás itt 
sem hagyja el az embert; az olyan, mint a 
nyavalya, mindig az ember nyomában van $ 
nehezen lehet megszabadulni tőle. A komor-
nyik a tűz mellett is majdnem megfagyott; 
nem csinált egyebet, mint fújta  a kezét és tö-



ldal. C S Í K I l a p o k . m . 

A székely nép ősidőktől lógva állattenyész-
tésből és főldmivelésből  tartotta lenn magát és 
mint a természetnek romlatlan és edzett gyer-
meke, nagyon kevés igénynyel birt. O maga 
szőtte, fonta,  varrta ruházatát és hogy megle-
gyen mindennapi kenyere, szívós kitartással 
szorította vissza a rengeteg erdőket a hegyek 
közé, hogy igy éghajlata is enyhűlljön, mezője 
termőföldje  is tágasbodjék. S a mit igy nem 
tudott elérni, ami kenyeret nem tudott megter-
melni, azt ugy teremtette elő, hogy néhány 
szál fút  ledöntött, azt a Maroson részint leusz-
tatta, részint feldolgozta,  értékesítene és igy 
egészítette ki mindennapi kenyerét. 

A kidöntött fáknak  helyét gyorsan pótolta 
a fiatal  hajtás és a Székelyföldön  sohasem vVt 
faszOkség.  Mikor azonban az erdőtörvény által 
az állam rátette kezét ezekre az erdőkre és nagy 
darab területeket eltiltott a legeltetéstől és 
szakképzelt erdészek kezdték az erdőket kezelni, 
hamarosan a székely nép arra a tudatra ébredt, 
hogy sem pénze nincs, sem erdeje, vagy a 
hogy ők szokták kifejezni  magukat, erdő ugyan 
volna, de nincs fa. 

És az erdőtörvény e szigorú és iélszeg végre-
hajtása megtermelte azután az erdőtolvajokat, 
pedig az erdőlopás azelőtt tulajdonképpen is-
meretlen volt a Székelyföldön  és a székely em-
ber még ma sem tartja btlnnek, mondván, hogy 
csak a magáéi hozza el. De amint az állam 
rátette a kezét az erdőkre, a székely azt idegen 
vagyonnak, igazabban: tőle elidegenített vagyon-
nak tekintette, tehát hajrá! tépte, lopta, ron-
gálta azt. Azután időközben felléptek  a helybeli 
kufárok,  azok a szatócs-fakereskedők,  akik inár 
némileg ismerték a közhelyheli illetmények 
értékét és az erdőjogokat kezdték vásárolni. 
Hogy mi az a jog, azt a székely ember nem 
ismerte, nem is sejtette, mivel az ősök által 
közösen szerzett jogokat közösen használták. 
Hiába magyarázta meg az a szegény pap vagy 
néhány lelkiismeretesebb elöljáró, hogy ősi 
jogaikat tartsák meg, el ne adják, ez semmit 
sem használt, mert más oldalról m iködött a 
rábeszélés és a pálinka és a mámoros agy csak 
azt hajtogatta, amit neki ott a korcsmában a 
bor gőzében mondogattak: jog az, amit ineg-
iszunk és megeszUnk és pénz beszél, kutya 
ugat. Egy-egy hold erdőt szívesen eladtak egy-
két liter pálinkáért, egy pár bocskortalpért, egy-
két koronáért. 

Azután jöttek azok, akiket Nagy György 
t. képviselőtársam faharamiáknak  nevezett és 
az arányjogok börzéjén az árak kezdtek emel-
kedni. Örök szégyene marad annak a néhány 
községi elöljárónak, akik megfeledkezve  hivat-
kozásukról, a helyett hogy a népet felvilágosí-
tották volna, szintén jegyezték ezen arányjog-
börzén az árakat, egy-két-tiz-husz-negyven ko-
ronájával és szedték össze a jogokat, nein 
maguknak, de másoknak; talán ők sem tudták, 
hogy mit tesznek; szolgáljon ez mentségükül. 
És azok a kétes alakok, akik csak j:;kor szi-
szivároglak be Galíciából cs Bukovinából, akik 
csak törték a nyelvet, de csengő pénzzel be-
széltek, gyorsan kitanították a tanulékony szé-
kelyeket, hogy mikép lehet a törvényt kijátszani 
miként lehet százas csoportokba összevergődui 
és a jogokat értékesíteni. Természetesen az igy 
összeverődött csoportok kezdetben a nyilvános 
árverés mellőzésével, bizalmasan, kéz alatt érté-
kesítették ezeket a jogokat, mert azzal ijesz-
tették őket mindig a vevők, hogy ha a csopor-
tosulás és az erdóeládás nyilvánosságra kerül, 
a kiszakitást be fogják  szüntetni. 

És az a pénz hol cseppent, hol csurrant; 

de hozott-e áldást és megelégedést a Székely-
földre?  Ezl jó lelkiismerettel alig lehet álta-
lánosságban állítani. Az igények megnőttek, a 
háziipar megbukott, vagy legalább is elsatnyult, 
az a nép, amely könnyen jutott a pénzhez, 
nem maga állítja elő ruházatát, hanem bolti 
portékát használ és a százezrekből eddig még 
egyetlen gyár sem emelkedett; sőt az egész 
erdőeladási mozgalom nagy társadalmi átala-
kulás elé állította az egész székelységel. Ad-
dig az ideig tulajdonképpen a Székelyföldön 
hem volt sem szegény, sem gazdag a szó va-
lódi értelmében, mert mindenki szabadon legel-
tethette az ö egy-két darab jószágát; ettől az 
időtől kezdve azonban lettek megvagyonosodott 
székelyek cs koldusbotra jutott székelyek; és 
addig, amíg ez az erdei munka (art, addig a 
jogaikból kifosztottak  is jól megélhetnek; de 
ha az erdő kifogy,  az a koldhsbotra jutott 
székely nem fog  dolgozni azoknak, akik meg-
vagyonosodtak, mert valósággal gyűlöli őket, 
inkább éhen hal, vagy kivándorol, semhogy 
lelkiismeretesen dolgozzon nekik. Lesz-e most 
most már, aki ezt a nagy űrt, amely igy támadt 

ellentéteket elsimítsa? A különböző elmeket 
kibékítse ? 

Lesz-e, aki a megengedett és meg nem en-
gedett, tehát tisztességes és kevésbbé tisztes-
séges módon megvagyonosodott székelyeknek 
megmulassa azt az utat, amelyen azt a vagyont 
meglehet tartani és gyarapítani s a jövő szé-
kely társadalomnak gerincét megalkotni, a töb-
bieknek pedig módot és eszközt adjon arra, 
hogy megélhessenek, hogy ne legyenek kényte-
lenek a márvánnyal kavicsozott utakon koldulni 
vagy kezükbe venni a vándorbotot, hogy ide-
genbe bujdossanak s idegen nemzetek posvá-
nyába» elmerüljenek. Ezt a kérdést a székely-
földi  kirendeltségnek és a kereskedelemügyi 
miniszternek leladata megoldani, mert az a 
mult évben hozott arányositási és tagositási 
törvény nem sokat használ, sőt itt-ott talán 
ártalmas is lehet. Mert ha a kiszakitások, ott, 
ahol már folyamatban  vannak, nem fognak 
sikerülni, nemcsak a tisztességtelen üzletesek, 
hanem ezek mellett igen sok becsületes ember 
is, aki jóhiszemüleg vásárolt, juthat a végső 
romlásba. 

Azt is állitom, búr megvallom magam is a 
kiszakitás ellen voltain, hogy ott, ahol ezek a 
kiszakitások sikerültek, aliol tehát azokat az 
arányjogokat számba adták, azok a kisbirtoko-
sok ma már olyan lelkiismeretesen kezelik azt 
a kiszakított területet, annyira szeretik, annyira 
gondozzák, mint a saját szántóföldjüket;  inig 
azok, akik a közösben maradtak, nem tudják 
azt ugţr gondozni. E mellett azt is konstatálom, 
hogy midőn a közösben maradt közbirtokos-
ságnak kiosztják az évi vágterUletet, azokat a 

nek: Erre megvannak okaim, de természetesen 
csak ugy értem ezt, ha azokat a törvényeket 
az erdészeti szakközegek másként kezelik és 
hajtják végre mint eddig. Mert azok a törvé-
nyek magukban véve nem is olyan rosszak, 
mint mondják, de végrehajtásuk tarthatatlan és 
tűrhetetlen. 

Mutatóul felolvasom  az 1879. XXXI. t.-c. 
2. 8-ál: Azon erdőkben vagy erdőrészekben, 
melyek magasabb hegyek kőgörgetegjein, ha-
vasok fensikjain  vagy hegytetőkön és gerince-
ken, meredek hegyoldalokon és ezek lejtőin, 
hegyomlások, kő- vagy hógörgetegek és víz-
mosások támadásának és terjedésének meg-
akadályozására szolgálnak, vagy amelyek el-
pusztulása folytán  alantabb fekvő  területek 
termőképessége vagy közlekedési utak bizton-
sága veszélyeztetnék, vagy szélvészek rombo-
lásának ut nyittatnék — az irtás és tarvágal 
tiltatik.* A 13. §. igy szól: »A 2. alá eső 
véderdő használási módját, amennyiben az a 
17. §-ban emiitett rendszeres üzemterv által 
nem volna megállapítva — a birtokosok által 
előterjesztett javaslat alapján, az erdőfelügyeló 

a Székelyföldön,  valamiképpen betömje és a közigazgatási bizottság meghallgatásával. 

dolgoznak olt az erőszakosabbak, hogy a gyen-
gébb joggal félhet,  hogy otthagyja a logát, 
szekerét vagy barmát. 

Az uj törvény tehát kétélű kard, amely jobbra 
is, balra is ütőereket metsz, ha rosszul forgat-
ják ; s minden csak a törvény végrehajtásában 
megnyilvánuló bölcsességtől függ. 

Az igazat megvallva, dacára némely székely-
földi  képviselőtársain törekvéseinek és az ott 
általában megnyilvánuló közóhajtásnak, nem 
vagyok valami nagy barátja annak, hogy ezen 

a földmivelés-,  ipar- és kereskedelemügyi mi 
niszter határozza meg. 4. §. Az irtás tiltatik 
oly erdőkben, melyeknek eltávolítása által a 
futóhomok  terjedésének ut nyittatnék, vagy 
melyeknek talaja másnemű gazdasági mivelésre 
állandóan nein alkalmas. Az ily talajon álló 
erdők feltétlenül  fenntartandók.-  A 6. pedig 
igy szól: -A 2. és 4. §-ok alá eső erdőkben 
a tuskó- és gyökérirtás tilos.« 

Ezek a törvények nem rosszak; ezek tel-
jesen alkalmasak arra, hogy azokat az erdőket 
fenntartsuk.  Éppen csak a 7. 8-ban a fásítás, 
a kényszererdősités az, amely ellen tulajdon-
képpen kifogás  tehető. S mégis mit látunk? A 
tarvágást eszközlik ott, ahol csak a szálaló-
Uzem volna megengedhető, és kiszedik olt, 
ahol tulajdonképpen tarvágást sem lett volna 
szabad eszközölni. Sőt még a törmeléket is 
összegyűjtik; pedig az ottmaradt hulladéknak 
az voina a szerepe, hogy megóvja a talajt a 
vízmosástól, hogy elkorhadjon és az elhullott, 
a vihar állal odahozott magvaknak valósággal 
melegágya legyen. S micsoda rettenetes dol-
gokat müveinek itt a mesterséges fásítással! 
Nem akarom sérteni az erdész urak szaktudá-
sát, de elmondom a lényt. Idegenből hozott, 
más klímához szokott csemetéket szállítanak s 
ezekkel ültetik be a letarolt helyeket. A termé-
szet azonban megboszulja magát. Személyesen 
győződtem ineg arról, amit mondok: Idegenből, 
Felső-Magyarországról hozatják azokat a cse-
metéket, amelyek a hosszas szállítási idő alatt 
a vasúti kocsikban űsszcfülnek,  meghalnak, ugy 
hogy azokat még azokat a jó székely föld  sem 
tudja feltámasztani.  Jönnek azután a munkások, 

szálfákat,  aszerint, hogy kinek mennyi jut, ren*« kapával kicsiny sirt ásnak s beteszik azokat 
desen igen sok igazságtalanság történik; s azu-
tán az is megesik, hogy a gyengébb idegzetű 
atyafi  be sem iner menni a vjgtérre, mert ugy 

az árva csemetéket — már aztán kit hegygyei 
kit tővel és igazán boldog az a csemete, 
amely az első napsugár hatása alatt elpusztul, 
mert n többire rettenes sors várakozik. 

Abban a pompás buja talajban dúsan fel-
szökken a lilaszinviragu vészfü,  melyre a ko-
pár szűkös legelőről sóvár szemeket vet az 
éhező linó. Elbődül, inert nincsen legelője, be 
is rohanna oda, de a pásztor botjának csatta-
nása észretériti, mert az tilalmas. Később jön 
a léi, az öles hó rányomja a dudvát, a bújó 
gyomai, a gyenge csemetére. É ; tavasszal ? 
Mit kell szegénynek erőlködnie, mikor késő 
tavasszal kikászolódik a nehéz dudva alól mese-

erdők az állami kezelésből teljesen kivétesse-1 hajlott derékkal, hogy újból elől kezdje a kin-

rűlte az orrát. Az atyafiak  pedig pipázgatva 
hallgatták Lőrinc medve-kalandjait. Ki-kinéztek 
az erdő felé,  de ott ugyan csak fehérséget  ha 
láttak... 

Nem havazott egész nap s nagyon hideg 
idő volt. Szürkületkor Kiss visszatért. Nem lá-
tott semmi gyanúsat, de biztosan állította, hogy 
a medvének a közelben kell lennie. Bizonyo-
san megszimatolt valamit s valahová behúzta 
magát. 

— Majd előcsaljuk! — kiáltott Lőrincz. 
— A biz' ugy lesz, — tromfolt  egyik atyafi. 
A gróf  épp akkor lépett ki a kunyhóból. 
— Van mi újság, Kiss ur? 
— Kegyelmes ur. nem hiába jöttünk; nyo-

mot is láttam, de ugy látszik, hogy a mackó 
tegnap óta barlangját nem hagyta el. Nyomát 
a barlang körfll  bizonyosan az esti havazás 
semmisítette meg. 

A gróf  nevetett. 
— Nemde most ökör jó? 
— Anélkül nem is tehetnénk semmit. Azt 

hiszem, ideje volna megkezdeni a dolgot. 
— Ja, ja! 
Elintézésére Lőrinc vállalkozott. A három 

bundással rögtön elindult; az ökröt is vezették. 
Jó mélyen behatoltak az erdőbe, mig észre-
vehették a nyomokat, melyekről Kiss említést 
tett. Bizony, azon az egy pár nyomon nem 
lehetett eligazodni, barlang sem volt közel. 
Csak az este ne havazott volnál Akkor talán 
még az ökörre sem volna szűkség; könnyű-
szerrel végezhetnének a medvével. De hát igy 
meg kellett tenni a tennivalót. 

Az ökröt egy vastag fenyőhöz  megláncol 
ták és újra, a majdnem térdig érő hóban, ki 
lábaltak az erdőből. 

Nagy embertelenséget követett el a gróf  ur 
azzal, bogy egy szegény élő állatot kötöztetett 

ki csalétekül, de ilyen nagy urnák ilyesmi meg 
van engedve. Különben más meg sem tenné. 
Nem ment el a sütnivalója, hogy egy kis él-
vezetért, vagy félelemért  annyi pénzt kidobjon. 
A grófnak  ez a vadászat belekerült háromszáz 
forintjába.  A szekér drága, az ember még drá-
gább. 

— Medvét lövünk az éjjel, Kiss ur. 
— Adja az Isten, Lőrinc ur! 

Korán leszállt az éj. Tüzet nem gyújtottak, 
nehogy a terv meghiúsuljon. A gróf  izgatottan 
várta a percet, mikor kegyelmes keze leterít-
heti a hatalmas állatot. Hajnal felé  egyszerre 
rettenetes bőgés rázta fel  az erdőt. Az ökör volt. 

A gróf  embere ijedten rezzent fel.  Kiss és 
Lőrinc felugrottak. 

— Menjünk, gróf  ur! 
— Nein, nein! 
A komornyik tátogatta a száját. Ugy lát-

szik, ő is a >nein, nein- mellett volt. 
— Méltóságos ur, — kiáltott Kiss — jöjjön, 

menjünk, amig olt találjuk a medvét! Jól lakik 
s tovább áll. 

— Nein, nein! 
— Vak apád, — mormogott a inásik —. 

tudom, hogy ugy lesz. 
— Siessünk, — türelmetlenkedett Lőrinc 

is — a bőgés megszűnt I Bizonyos, hogy meg-
ölte már az OkröL 

— Nein, nein! -
— Azt a ropogós csillagát! — Eresztette 

neki Kiss. — Mit instáljunk? 
Kapla a két botot s fegyverével  szaporái 

bicegett az oldal felé.  Lőrinc utána — be az 
erdőbe. ? 

A medvéi nem találták sehol. A fa  alat& 
amelyhez meg volt kötve az ökör, csak szét-

tépeti, alaktalan lest feküdt;  az egyik combja 
hiányzott. A mackó valószínűleg jóllakott és 
tovább állt. Mosf  már hetekig várhatják, nein 
jön az elő. Valamelyik barlangba behúzódott 
és alszik nyugodtan, vagy talán eddig a hegy 
túlsó oldalán keresett szállást. 

Nyomra akadlak, amely az erdő mélyébe 
vitt. Elindultak rajta. Jó lélóráig mentek, az 
erdőből ki is értek, de csak nem akart véget 
érni. Lenézlek a völgybe, át a másik erdőbe: 
előtűnt a nyom olt is. Ki tudja hol jár a 
mackó? Már hiába üldözik! Jobban birja az 
magát, mint az ember. A két vadász megállott. 
Kiss feldühödött,  hogy igy meglettek csúfolva. 
Elkezdte szidni a bolond német grófot,  akin a 
magyar medve is kifog  és aki mialt vadász-
tekintélyén ez egyszer olyan nagy csorba esett. 

— Kiss ur, — lordult hozzá a nem ke-
vésbbé boszankodó Lőrinc — mehetünk, aho-
gyan jöttünk. Az a francos  osztrák ellőtte a 
dolgot s nem lőtte meg a medvét 

Negyedmagával a gróf  jött szembe velük, 
alig tudott mászni a hóban; amúgy kínlódott 
a komornyikkal együtt. A két vadász majdnem 
el is nevette magát. Lőrincz konstatálta, hogy! 
a gróf  vagy többel hisz magáról, mint amennyi,1 

vagy csak uri tempóból vadászik. 
— Hol lenni medve? 
— Lába kelt annak, — felelte  Lőrinc s azt 

gondolta; hogy ha a nemzetségedet ide gyűj-
tenéd, az sem lőne igy medvét 

Mikor Kiss Tamás megszólalt, valami guny-
féle  is vegyült nem éppen barátságos hangjába. 

— Kegyelmes ur, a medve után kijövünk-e 
még? 

— Nein, nein! 
...De ezt a »nein-neín«-t a kegyelmes ur 

nem ugy mondta, mint a többit... 
Prokul. 

szenvedést s minden évben más és más irány-
ban görbüljön, ha a gyerekek véletlenül meg 
nem gyújtják az avart, amely azután gyorsan 
elharapózva, kipusztítja nemcsak a csemetéket, 
hanem még a termőföldet  is. Az ilyen fenyő-
fából  soha sem lesz kereskedelmi fa.  Ezeket 
fenyőfáknak  hivjuk ugyan, de tulajdonképpen 
csak csúfolják  annak. Mert a fenyőnek  mi a 
természete? Nem egyenként, szétszórva nő; 
társas lény az, mint maga az ember. Nem sze-
reti az egyedüllétet csoportokban nő, ahol 
egymást támogatják, hogy a derekük el ne 
görbüljön. Mikor aztán megnőnek, a csoportok 
farkasszemet  néznek egymással és megkezdő-
dik az önfenntartás,  mondhatnám a fajfenntar-
tás harca. Növekednek a fák,  lassanként vissza-
fejlődnek  a kisebbek, elszáradnak és átengedik 
a teret az erosebbeknek. Igy fejlődik  ki az a 
szál erdő, amelyben lépten-nyomon gyönyör-
ködhetünk. A természet ilyen remekeit látjuk 
régi erdőinkben, mert az erdőtalajunk olyan, 
hogy ha a fiatal  csemetét bottal verik vissza, 
akkor ki is fog  sarjadni. 

Már inost nézzék mep azt a mesterséges 
erdőt; akárhol ültetik, az nein erdői Nem lát 
ott az ember fenyőt,  hanem csak lomblevelű 
fákat,  csigoját és vadbodzát. Méltóztassanak 
csak rábízni a természetre, az majd elvégzi a 
maga munkáját. De csak ugy, ha megengedik, 
hogy az állatok ott legelhessenek, mert azok 
a buja füvet  lerágják, táplálkoznak vele; le-
rágják a lombfák  sarjadékát, hogy cz ne gá-
tolja a fiatal  fenyőcsemelét  növésében; ha 
aztán ez igy növekszik, akkor megkapjuk azo-
kat az erdőket, melyekben gyönyörködhetünk. 

Aztán azt kérdem t. ház: kinek van haszna 
abban az erdősítésben ? A munkásnak ? a bir-
tokosnak ? vagy az erdészeknek ? Talán ez 
utóbbiaknak a kiszállási költségek-, fuvardijak-
és napidijakból, meg azoknak a 10, 16, 18 
éves gyerekeknek, lányoknak és asszonyoknak, 
akik megkapják a napi 80 krajcárt, 1 forintot, 
1 forint  50 krajcárt. Hanem ezek sem takarít-
sák meg a könnyen szerzett pénzt, hanem 
viszik a boltba cs odaadják vizitkáért, bécsi 
rongyért és igy nem csodálkozom, ha évről-
évre szaporodnak a Bécs felé  guruló milliók. 
Az a szerencsétlen birtokosság pedig folyton 
fizet,  mikor megérkezik a vasutou a csemete, 
amikor hazaszállítja,, amikor elülteti, meggyom-
láltatja, gondoztatja, fizeti  a kiszállási költsé-
geket ; ha aztán nem fogan  meg, újból, meg 
újból ülteti, ugy hogy belefektet  egy rengeteg 
összeget abba az erdőbe és sohasem fog  ki-
nőni az onnan. És ha nem erdősit a birtokos-
ság, jön a büntető posta és ráerőszakolják, 
hógy meggyőződése ellenére csinálja ezt a 
[ásítást, amelyből igen kevés hasznot remélhet. 
Hogy mennyire zugnak és panaszkodnak ezek 
az emberek, arról csak annak van fogalma, 
aki közöttük él. 

Tudom, hogy az állattenyésztés és a lege-
lők (eljavilása mennyi áldozatába kerül a föld-
mivelésügyi minisztériumnak a székelyföldi  ki-
rendeltség révén és hogy ezen célia évi 530 
ezer, illetve 700 ezer koronát vesz föl  a költ-
ségvetésbe és amelyet köszönettel is honorálok 
székely véreim nevében. Ez megélhetési bizto-
sit igen sok embernek és később igen jeles 
eredményt is mutathat föl  esetleg. Söt azok a 
gazdasági szakelőadók is, akik községról-kőz-
segre járnak, sok üdvös eszmét hintenek el 
és a székelyeknek ezen üdvös eszmékre szük-
ségük is van, mert meghallgatják, lassanként 
földolgozzák,  vérükbe megy. át és később ta-
lán fogják  is értékesíteni. Ám ez mind nem 
elég! Szükségünk van arra, hogy az egész 
legeltetést más alapokra fektessük.  Az ügy-
buzgó erdészek hiába akarják, hogy ez a te-
rület erdő és ez meg legelő legyen. A székely 
klíma oly féktelen  szabadsághoz van szokva, 
hogy nem engedelmeskedik az erdészeknek, 
csak egyedül az Úristennek. Azt a legelőt fel-
véri a sürü erdő, ha irtják is; ahol pedig 
nem alkalmas a talaj, olt bárhogy kapálják 
is, mégsem fog  megteremni a fa.  És itt elju-
tottunk a ligetes legeltetési rendszerhez. Ezt 
gyakorolták őseink, és volt legelőjük és erdő-
jük is. Mert az erdő által bekerített tisztáso-
kon dúsan nőtt a fa,  mert az erdő megvédte 
azon területet a nap hevétől; olt egész nyá-
ron hízóban volna a tinó és mikor őszszel 
behajtotta a gazda, egyet-kettőt eladott, abból 
kifizette  az adóját és a kevés bolti kontót, a 
többi pedig annyira hízott állapotban volt, 
hogy a maga' zsírjából egész télen át megélt, 
sovány takarmányozás mellett is. 

Ma állattenyésztésünk hanyatlóban van, las-
sanként ez egész, legfőbb  jövedelmi lonásunk 
el fog  apadni, dacára a kormány odaadó tá-
mogatásának. És ha a kényszererdősitésre és 
mesterséges fásításokra  kidobott ezrekről s 
ezeknek eredménytelenségeiről statisztikai ki-
mutatást kéme be az igen t. kormány, nagyon 
szomorú statisztikának jutna birtokába. Kérem 
szeretettel, próbálja ezt meg és igazat fog  ne-
kem adni vagy legalább is meg fogunk  arTÓl 
győződni, hogy igaz-e az ások panasz, a me-
lyet hangoztatnak, vagy nem igaz. 

Az 1879. XXXI. t.-cikk tehát súlyos teher-
ként nehezedik reánk. Ezen enyhiteai kell; ezt 
a Székelyföldet  ez alól a felestege»  teher alól 
a lehetőségig fel  kell szabadítani: tiiszen ott 
meg kell izmosodnunk nekünjL Es itt ki kell 
igen röviden témem Maniu Gyula L képviselő-
társam tegnapi felszólalására  «ki ugyan nem 
vette rossz néven ezt a székelyföldi  akciót, de 
mégis hivatkozott bizonyos geográfiai  kontinui-
tásra, a kővetkezőket-kifogásolva:  hogy Erdély-
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ben a gazdasági eszközöknek nagy erejével 
mindent elkövessen — t. i. ez a kormány — 
azon szempontból, liogy Erdélyben a román 
nép geográfiái  kontinuitása, gazdasági erőssége, 
vagy mostani gazdasági helyzete megtöressek, 
vagy kisebbittessék. 

Én csak azt mondom Maniu Gyula t kép-
viselő urnák, hogy a kormánynak és minden 
jó hazafinak  igenis érdekében áll a Székelyföl-
det támogatni. Ott, abban az oláh tengerben, 
amely a Kárpátok aljától a Dunáig terjed s 
melynek széles Oblei Erdélybe nyúlnak be, mi 
vagyunk a sziget; egy válaszfalat  kell, hogy 
alkossunk, hogy a tengert elzárjuk ezektől az 
öblöktől, melyeknek vizei Oláhországból táplál-
koznak. Ez nekünk hivatásunk, lajfehtartási 
ösztönünk. Mert, ha önök szeretik fajukat,  ne-
künk még inkább kell szeretnünk, es nemzeti 
szempontból nekünk kell gátat vonnunk, liogy 
önnók ne táplálkozzanak mindig azo.i csator-
nákon keresztül, amelyek mellettünk és rajtunk 
vonulnak keresztül. Nekünk kötelességünk ezt 
a fajt  megerősíteni, erőssé és hatalmassá tenni, 

szeresitését javasolta. Történtek felszólalások 
oly irányban, hogy állittassék fel  egy ötödik 
főszolgabiróság  és hogy a járási közigazgatás 
kisebb körökre osziassék fel,  miáltal az gyor-
sabbá és hatékonyabbá válnék, azonban a tör-
vényhatóság tekintve a megvalósítás ez idő 
szerinti nehézségeit, az állandó választmány 
javaslatát egyhangúlag magáévá tette. A szük-
séges úttam^egély megadása több mint való-
színű. 

Megejtetett aTrtfjíyüléi  kebeléből kiküldött 
különféle  bizottságok és választmányok meg-
bízatásukat vesztett tagjainak választása is. A. 
megyei igazoló választmány tagjaivá közfel-
kiáltással megválasztanak: dr Csiky József,  dr 
Filep Sindor, dr Tod.ir Béla dr Fejér Antal 
és dr Tauber József.  Főispán pedig kinevezte 
elnökké Szász Lajos főjegyzőt,  és bzotlsági 
tagokká: dr Csedő András, Hajnód Ignác cs 
dr Daradics Félixet. 

Az árvaszéki ülnökök mellé döntő szava-
zattal biró tagoknak kiküldette!'.: Csedő István 
és dr Tauber József.  Árvaszéki clnöklK'lyel'.es-

hogy igy karöltve, a tulajdonképenui magyar nek: Csiszer Imre. Tiszti főügyész  helyettesíti: ( 
fajjal,  mindig áttörhetetlen határvonalat al- J - •-*-•- " • 
kössünk. 

Mivel azonban az igen t. loldmivclésügyi 
kormányban látom a teljes jóakaratot arra nézve, 
hogy a Székelyföldet  támogassa észszel és szív-
vel, tudással és szeretettel és mivel a székely-
földi  kirendeltségnél is látom a buzgalmit es 

dr Czikó István. 
Csíkszereda és Gyergyószentmiklós városok 

területére a választások vezetésére alispán aka-j 
dályoztalása esetére Szász Lajos löjegyző kül-
detett ki. 

Csíkszereda és Gyergyószenlmiklós szék-! 
helylycl szervezett lóavató bizottságok elnökeivé 

nemes törekvést, azon reményben, hogy azokat; közfelkiáltással  Lázár Miklós Csíkszeredára 
a sérelmeket, amelyeket annyiszor elpanaszol- Méíik Andor gyergyószenliiiiklósra inegválasz-! 
tak, orvosolni lógják, az előterjesztett költség-, tattak. Főispán kinevezte becslő tagokká Csíl'-l 
vetest elfogadom.  I szeredára Kovács Jánost, Gál Józsefet  és Dávid | 
• - 1 •-» - — j Lajosi, Gyergyószentniiklósra pedig Fülöp 
Törvényhatósági közgyűlés, Akos'- B a r i c z l 'c rcnce t ü s ^1-'""' A,bcrlcl-

A községek 1908. évi majorsági számailá-
A vármegye törvényhatósági bizoltsága de-1 sain.ik megvizsgálására kiküldettek : Kászoti-

cember hó 29-én Kállay Ubul főispán  elnök- a! i j z ésFeliizre Csoboth István. Kászonimpérre 
iete mellett rendkívüli k izgyülést tartott. A köz-' Szaniszló Kálmán, Kászonujfalura  András La-
gyülés a büo.tsági tagok elénk erdeklödese j 0 S i Kászonjakablalvára Bartha Ferenc, Tusnádra 
mellett folyt  le. j Tompos János, Szeutsimon és Csatószegre 

Mindjárt a közgyűlés elején kellemes beje-; Ferenczy Uéla, Csikszenliniri re íneze Ignác, 
lentést tett a vármegye főispánja.  Bejelentette; Szentkirályra Sándor Gergely, Lsekelalva és 
a pénzűgyigazgatóság felállítása  tárgyában ki-;Szentmártonra Bartalis Ajo .ton, Kozmásra 
küldött deputáció eljárásának eredményét, mely j Bartha Gergely, Verebes és Lázáríalvára Kö-
szerint a pénzügyminisztérium vezetésevei meg-; inény István, Szentgyörgyre Lőrincz János, 
bízott miniszterelnök késznek nyilatkozott a 1 Menaságra Tompos Pál, Mindszentre Puskás pénzQgyigazgatóságnak Csíkszeredában való be-
állítására, csupán azt kötötte ki feltétel  gya-
nánt, hogy a szükséges és megfelelő  épületet 
a vármegye saját maga és pedig kizárólag a 
vármegyeliázzal kapcsolatban, a vármegye tel-
kén építse fel  és ő ezzel szemben biztosította 

Lajos, Szentlélckre Czikó János, Zsögödre 
András György, Várdotíulvára és Csoboiialvára 
Csiszer Pető, Delnére Kovács Simon, Csikszt-
miklósra Becze Imre, Szép vízre Koncz Antal, 
Borzsovára dr Zakariás István, Vacsúrcsi és 
Göröcsfálvára  l.éliner Márton, Csikrákosra Csá-

a vármegye közönségét, hogy a helybeli lak- szár Nándor, Madéíalvár.i Múnya Antal, Csi 
bérviszonyoknak (70* ,i megfelelő  é5 a befek-
tetendő töke törlesztéses kamataira szükséges 
lakbért megadja. A törvényhatóság örömmel 
vette tudomásul a bejelentést és felhatalmazta 

csóra dr Csedő András, Tnploczán IVlífi  And-
rás, Madarasra Szekeres Péter, Dánfaivára  Bara 
János, Karczfalvára  Ágoston József,  Jon.jfalvá;.: 
Mihály István, Szenttamásra Dániel Józseí, 

a vármegye alispánját, hogy a vármegyeház Szcutdomokosra Balázs János, Gyiineskflzép 
lókra Dobál Gergely, Gyiineslelsőlokra Száva 
Kristóf,  Gyimesblikkre Szebeny Péter, Gyergyó-
ujfalura  Porlik Lajos, Csonufalvára  Lőrincz 
Vilmos, Gyergyó.ilfalura  Török Ferenc, Ditró-
ba Puskás Adolf,  Remetére Zakariás Lukács, 
Szárhegyre Gál Miklós, Tekerőpatakra dr Fejér 
Mihály, Vasláb és Kilyénfalvára  Wclman Géza, 
Várhegy és Salamásra Fülöp Áko.;, Lior.izckre 
Köllő János, Hollóra Vaitsuk Jözsel, Tölgyesre 
Ferenczy István, Bélborra Veress Lajos, Békásra 
dr Sándor Gyula, Csomortánra dr BjIIó István, 
Pálfalvára  Deák Elek. Felhatalinaztatott egyút-
tal alispán, hogy a kiküldött elnököket aka-
dályoztatásuk esetén másokkal helyettesíthesse. 

A közigazgatási bizottság megbízatásukat 
vesztett öt tagjának választásánál egy kis ka-
varodás is volt. Sok volt a konkurens, ugy 
liogy a szavazatok mintegy tizenhét pályázó 
között oszlott meg. Az eredmény az lelt, ho^y 
a régiek közül újra megválasztanak nagy töb-
séggel Mikó Bálint, dr Fodor Antal, Pál Gá-
bor és dr Nagy Béni, mig ellenben ölödikiu-k 
uj tag, dr Bocskor Béla választatott meg, ki 
hosszú időn át tagja volt már a bizottságnak. 

A szentpéler egyházmegyét alkotó községek 
a székely erdőipar részvénytársaságnak az általa 
megvett Bálványos nevű erdörész vételárából 
jövő év február  havában esedékes 1.400,800 
koronára három évi fizetési  halasztást adtak, 
melyhez a törvényhatóság is hozzájárult. 

Fontos tárgyát képezte a tárgysorozatnak a 
magánjavak tisztviselői lek fizetésrendezése, 
mely a vármegye tisztviselőivel egyezően meg 
is történt E szerint a magánjavak igazgatója 
a hetedik, pénztárnoka a nyolcadik, gazdatisztje 
és ellenőre a kilencedik, könyvelője a tizedik 
fizetési  osztályba soroztatott fokozatos  előre-
haladással a szolgálat arányában. 

A községi ügyek közül mondhatni egv se 
vont különös figyelmet  magára. Tulnyomólag 
számadások és költségvetések kerültek tárgya-
lásra, melyek gyorsan elő is adattak, ugy hogy 
a közgyűlés déli egy órakor már véget éri. 

kél szárnyának kiépítése céljából szükséges 
tervrajzokra hirdessen pályázatot és azokat a 
tavaszi közgyűlésen véleményes javaslattal ter-
jessze elő. Igy hát mégis csak lesz pánzügy-
igazgatóságunk s remélhetőleg a pénzügyi ad-
minisztráció 1910-ben már fungálni  fog. 

A közgyűlés tárgysorozatából kiemelendő a 
vármegyei tiszti nyugdijalap 1909. évi költség-
előirányzata, melylyel kapcsolatban a mutatkozó 
hiány fedezetére  az állandó választmány öt 
százalékos törvényhatósági pótadót, az ezen 
felül  fedezetlen  részre államsegélyt és végre a 
magánjavak alapjait javasolta igénybe venni. 
A mutatkozó hiány mintegy 40,000 koronát 
tesz ki, melynek fedezetére  a törvény által 
megengedett öt százalékos törvényhatósági pót-
adó csak csekély részben lett volna elegendő, 
mivel ebből a községi és körjegyzők nyugdij-
alapja és a létesítendő törvényhatósági távbe-
szélő hálózat két és (él százalékot von el. A 
m. kir. belügyminiszter tekintettel a vármegyei 
tiszti nyugdíj alapoknak silány anyagi helyze-
tére, a jövő évi költségvetésben az egész or-
szágra 50,000 korona államsegélyt vett fel,  ez 
azonban az ország hatvanhárom vármegyéje 
között a mutatkozó szükség szerint elosztva, 
oly csekély összeget képez, hogy a tiszti nyug-
díj-alapok hiányainak fedezetére  alapul nem 
szolgálhat. Éppen ez okból igen sok törvény-
hatóság kellemetlen helyzetbe jutott az által, 
hogy még a törvényhozás által kivételesen en-
gedelyezendö 10 százalékos törvényhatósági 
póladó sem elegendő az évi szükségletre, kü-
lönösen ha figyelembe  vesszük, hogy más vár-
megyéknek nincsenek magánjavai. E kényszer-
helyzetben indítványozta Becze Antal bizott-
sági tag, hogy a vármegyénk tiszti nyugdij-
alapjánál mutatkozó hiány fedezeténél  tekint-
senek el a pótadó kivetésétől és e célra ép 
ugy, mint ez régebb is történt, vegyék igénybe 
a vármegye magánjavaínak alapjait Az indít-
vány, miután arról volt szó, hogy lesz-e pót-
adó vagy sem, szemben az állandó választ-
mány javaslatával, egyhangúlag elfogadtatott. 
Hogy azonban a miniszter jóvá fogja-e  hagyni 
a magánjavak alapjainak ily célra való felhasz-
nálását. — bármily okszerűnek látszik is — 
legalább is kétséges. 

Elénk érdeklődés tárgya volt a járási tiszt-
viselők személyzetének szaporítása, mely kér̂  
dés már évek óta felszínen  van és állandó 
égett kérdést képez. 

Az állandó választmány a felcsiki  járásba 
egy szolgabírói, egy írnoki, a kászonalcsikl 
járásba egy szolgabírói, egy dijnoki, a gyer-
gyószentmiklósí járásba egy írnoki és végre a 
gyergyótölgyesi járásba egy írnoki állás rend-

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Eljegyzés. Bodor Ödön kir. törvényszéki 

biró, csíkszeredai lakos, december hó 25-én, 
karácsony napián tartotta eljegyzését Alsótorján 
altorjai báró Apor Irénkével, altorjai báró Apor 
János és neje alsócsemátoni Bernáld Irén ked-
ves leányával. 

— Közjegyző helyettesítés. Az igazság-
ügyminiszter dr Horváth Kálmán kir. közjegyző 
helyettest, a megüresedett szantosujván köz-
jegyzőségre helyettesitelte. 

— Házasság. Csikszentkirályi Léstyán Mar-
git tá Knmollóí Sylvester Andor december hó 
2ü-£n tnitották meg esküvőjüket. Parajdon. 

— ['jegyzéseit. Ráduly Ferenc, kir. törvsz. 
joggyjkornok eljegyezte özv. Miklós Balázsné 
szép és kedves leányát Annuskát, Gy.-Bükkön. 

Dr Kerekes Gyula eljegyezte Dancs Ilonkát, 
Nagycnyeden. 

— Esküvő. Talár János gyulafehérvári  vá-
rosi állatorvos folyó  hó 26-án tartotta esküvőjét 
Antal Gergely csikdánfalvi  földbirtokos  kedves 
és szép leányával, Rózsikával. 

— Miniszteri köszönet. A vallás- és köz-
oktatásügyi miniszter T. Nagy Imre csíkszeredai 
lakós, nyugaimazott felsőnépiskolai  igazgatónak 
és nejének, a csiksomlyói róm. kath. főgim-
názium tanulóinak jutalmazására tett 300 ko-
ronás alapítványukért köszönetét és elismerését 
fejezte  ki. 

— Felhívás. A csíkszeredai sziiiügyi bi-
zottság felkéri  a szinpártoló egyesület alapító 
tagjait; hogy a jegyzett alapitói tagdijakai Vá-
kár Lajos szinpártoló egyesületi pénztárnokhoz 
minél előbb befizetni  szíveskedjenek. 

— Uj gazdakör. Csikcsicsó községben 1908. 
évi december hó 20-án, a székelyföldi  kiren-
deltség megbízottja, Kis Ernő közreműködé-
sével linets Mózes kántortanító buzgólkodá-
sából gazdakör alakult 190 taggal. Tisztviselők 
leltek: elnök Búzás Józseí. alelnök Biró József, 
jegyző linets Mózes, pénztárnok Kelemen Jó-
zsef.  — 

— Az uj lakbérosztályok. A hivatalos lap 
k.'tzli a miniszterelnök rendeletét a városok és 
községeknek a lakbér tekintetéből történt osz-
tályokba sorozásairól. E szerint Gyergyószent-
miklús a VI. osztályba leit sorozva, Csíksze-
reda periig a IV-ik osztályba. Tehát Gyergyó-
Szentuiiklóson a VIII. rangosztályban levő hi-
vatalnok évi 500 korona, Csíkszeredában pedig 
700 korona lakbért kap. 

— A Székely Neinzetl Muzeum gyara-
podása. Nemrég ismertettük az Udvarhelyme-
gyei Muzeum-Egyesülct közgyűlését, melyben 
elhatározták, liogy a Székely Nemzeti Miizemn 
tulajdonjngának fentartása  s egyben a székely-
udvarhelyi muzeum gyűjteményének átenge-
dése érdekében Udvarhely vármegyéhez íelira 
lot, illetőleg javaslatot terjeszt fel.  A javaslatot 
a vármegyei közgyűlés december 20-án tartott 
közgyűlésében eljogadta s kimondotta, liogy 
tulajdonjog fentartásálioz  hozzájárul s az összes 
gyűjtött anyagot a sepsiszentgyörgyi muzeum-
nak engedi át. A további anyagi segélyezésről 
azonban nem határozott. Örömmel számolunk 
be ezen hírről, mely Székely Nemzeti Muze-
umunk gazdagodását jelenti s egyúttal azon 
reményünknek is kifejezést  aduuk, hogy az 
állandó inuzeumi csarnok építése minél hama-

' rább megkezdődik, mert erre igazan égető szük-
Iség van. 
! Uj egykoronások. A magyar és az osztrák 
i kormány között tárgyalások folynak  uj egy-
i koronások veretése tárgyában. Az uj veretű 
I egykoronások összegét 150 millió koronára 
I tervezik. A forgalomban  nagy a kereslet az 
cgykoronás pénzdarab iránt s ez teszi szük-
ségessé, liogy ilyen nagy mennyiségben ké-
szítsenek uj egykoronásokat. A szükséges ezüsl-
ínennyiséget az Osztrák-Magyar Bank fogja 

! szállítani saját pénzkészletéből s az igy kelet-
kezett hiányt arannyal pótoljak. Az 1892-iki 

! valuta-törvény értelmében 200 millió egykoro-
nást vertek a forgalom  s'-áinára és pedig 140 
milliót Ausztria és 60 milliót Magyarország 
számára. 

— Karácsonyi pásztorjáték. A csikcsicsói 
' iskolás gyermekek karácsony másod- és liarmad-
i napján este az iskolában, Imcts Mózes kántor-
• tanitó vezetése mellett öt jelenetes pásztor-
játékot adtak elő, «Hasznos olvasmányok- nép-
! iralkák) beszerzése javára. 
I — A Petőfi  sorsjáték ajándéka. Már a 
ijövő héten megjelenik a Petőfi  Társaság kiadá-
' sában az a diszinű (Petőfi,  összes költeményei), 
j amelyet a Társaság ajándékul ad azoknak, akik 
140 drb sorsjegyet vesznek vagy ismerőseik közt 
elhelyeznek. A díszes vászonkötésü munka bolti 
ára 20 korona. 

— Pásztorjáték. A csikdelnei ifjúság  László 
Péter tanitó és felesége  vezetése alatt, kará-
csony első és második napján «Angyal szivek 
karácsonya- és »A betlehemi bakter- cimfl  da-
rabokat adta elő szép erkölcsi és anyagi siker-
rel, melynek végével Gábosi Dénes plébános 
lelkes szavakkal mondott köszönetet a rende-
zőknek több ízben tanúsított fáradliatlan  buz-
galma, a szereplőknek kiváló ügyessége és oda-
adó tevékenysége s a szülőknek azon nagy 
anyagi áldozatért, melylyel módot nyújtottak, 
hogy leányaik városi színpadra beillő fénnyel 
és pompával jelenhettek meg; végül elisme-
réssel adózott az összes közreműködőknek az 
élvezetes és lélekemelő ünnepélyért s kitartást 
kivánt jövőre is. örvendhet a község, melyik-
nek ilyen nemeslelkü ifjúságának  oly lelkes, 
hivatásos, fáradhatlan  vezértanitója van, milyen 
László Péter s leányainak olyan édes anyja, 
édes testvére, mint az ő nemes lelkületű fele-
sége. Mennyire hasznos és üdvös karácsony 
szent estélyét igy ünnepelni!! Igy ünnepiünk 

Isten nagyobb dicsőségére s igy lesz az angyali 
békesség szivünkben, melyet az isteni kisded 
jászolyánál találhatunk csupán. Egy jelenvolt. 

— Az ászlós ur. A postahivatalba beállít 
egy öreg parasztasszony: 

— Nagy szívességre kérném, tekintetes uram, 
mondta a postatisztnek. 

— Mi legyen az? 
— Vóna talán szíves megcímezni ezt a le-

velet a fiamnak. 
— Szívesen. Hogy hívják a fiát? 
— János. 
— Miféle  Jánosnak? 
— Zöld Jánosnak, kérem alázatosan. 
— S mi a foglalkozása? 
— A foglalkozása...  Hát... ászlós ur! 
— Ne mondja! Aztán miféle  zászlós ur? 
— Olyan ur kérőm, aki ászlóval a vasutat 

föleié,  mög lefelé  parancsuja... 
— Ünnep a postán. A kereskedelemügyi 

miniszter a vasárnapi munkakorlátozást szep-
tcmcer 16-án 57109. sz. alatt kell rendeletével 
a naptárban piros belükkel jelzett összes ünnep-
napokra kiterjesztette. Az első Ünnep amelyen 
a posta korlátolt szolgálatot tart, december hó 
8-ra, vagyis Boldogasszony szeplőtlen fogon-
tatására esett és igy e napon a postán a szol-
gálat, ugy mint vasárnap korlátolt volt. Ez a 
rendelkezés kétségkívül jó a postai személy-
zetnek, kiktől az ünnepi pihenést nem is iri-
gyeljük. De van az éremnemnek más oldala is 
nevezetesen előtérbe lép a kereskedelem érdeke 
mely nem szenvedhet sérelmet amiatt, mert a 
kereskedelemügyi miniszter akár hitfelekezeti, 
akár humanitárius szempontból a postán meg-
toldja a vasárnapokat egy szép csomó ünnep-
pel. A kereskedelmi forgalmat  ugy is erősen 
megbénítja a vasárnapi munkaszünet és épp 
ez okból a kereskedőknek minden más napot 
erősen kell kihasználniok. De nem tehetik ezt 
akkor, ha bizonyos napokon a posta szünetel, 
vagy csak fél  munkál végez, mert a beérkező 
megrendelések e napokon nem jutván a keres-
kedők kezeihez, másnap munkatorlódás és ké-
sedelem áll be. Ne lovagoljon tehát a szociál-
politika folyton  a kereskedelem hátán és ha 
könnyíteni akar a postásokon, tegye ezt a 
személyzet oly mérvű szaporításával, hogy a 
teljes postai forgalom  lebonyolítása minden 
nem munkaszüneti napon lehetővé váljék. 

— Gőzfürdő  Csíkszeredában. Csíkszereda 
város és vidéke egy régen nélkülözött modem 
egészségügyi intézménynyel szaporodott. — 
Szopos Domokos polgártársunkat csak elisme-
rés illetheti, midőn nem kímélve semmi anyagi 
áldozatot, egy modern régóta nélkülözött gőz-
fürdőt  bocsátott e hó 21-én, hétfőn  a közön-
ség rendelkezésére. Nehéz, költségvállalatában 
inélló segítő társa volt Kövér György gépla-
katosunk, ki a legnehezebb munkát, a gőzfürdő 
mü.zaki felszerelését  végezte a legnagyobb 
szakértelemmel éjjel-nappal, hogy a fürdő  e 
héten rendeltetésének átadható volt. Midőn 
Csíkszereda város és vidékének ily szakképzett 
géplakatosa van, inint Kövér György és Fia, 
akkor kár drága pénzen a nagyvárosi gyár-
iparosokat gazdagítani. 

— Farkas kaland. Minden évben felbuk-
kan, akár csak ugorka éréskor a fiumei  cápa 
— egy-egy mesébe illő farkas  kaland bejárja 
az ország lapjait éppen ugy, mint mostanában 
több budapesti lapnak az a híre, hogy Heckert 
plébánost a farkasok  felfalták  Erzsébetváros és 
Segesvár között s a szegény papnak csak az 
okuláréját, meg a csizmáját lelték. Valósággal 
pedig annyi igaz az egészből, hogy Heckert 
szánon utazott, a farkasok  megtámadták, de 
mivel kettőt közülök lelőtt, a többi ordas meg-
luiott cs igy a pap sértetlenül ért haza. 

Kínai közmondások. 
Gondolataiddal ugy bánj, mint vendégek-

kel, óhajaiddal pedig mint gyermekekkel. 
* 

Gazdag érzi híját az egész dolognak. 
» 

A bolond akkor hiszi önmagáról a legtöb-
bel, amikor valami nagy bolondságot követett el. 

# 

Az embereket lehet nélkülözni, de barátra 
mindenkinek szüksége van. 

* 

Az erényt gyakorolni: a férfiak  tudománya, 
a tudományáról lemondani: a nőnek erénye. 

Sima ul nem Visz messzire. 
* 

A megbánás az erény kikeletje. 
* 

Ne rejtsd el cipődet a d nyefőtdön  s ne 
akaszd köntösödéi a datolyafára.  (Azt hihetik, 
hogy lopni akarsz.) 

* 

Az egyszer kimondott szót hat lóval sem 
lehet visszahúzni. 
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— Mindig Iszunk.... Midőn éppen az al 
koholellenes mozgalom élére maga a belügy 
miniszter állt, találóan és jóízűen fejtegette  a 
képviselőházban egy képviselő az országban 
dívó túlzásba vitt alkohol fogyasztást.  Az em-
berek Magyarországon — mondotta a képviselő 

isznak, ha éhesek, hogy ne éhezzenek, isz-
nak, ha jóllaktak, hogy jól emésszenek ; isznak 
ha álmosak, hogy ébren maradjanak s isznak, 
ha álmatlanok, hogy eltudjanak aludni. Isznak, 
ha fáznak,  hogy melegük legyen s isznak ha 
melegük van, hogy lehűljenek, isznak ha egész-
ségesek, hogy meg ne betegedjenek s isznak, 
ha betegek, hogy meggyógyuljanak. Isznak, ha 
keresztelő van s isznak, ha halotti tort ülnek. 
Isznak, ha vigak, isznak, ha szomorúak. Magyar 
szólás szerint isznak derttre-borura rogyásig. 
Sajnos, ennek a képviselőnek nagyon is igaza van. 

KÖZÖNSÉG KÖRÉBŐL. 
Ujiei  Arirü-Jet. 

Minden jó barátom és ismerősömnek ez-
úton kívánok boldog uj évet. 

KI'  "'  Ztti'iu'<  na!. 
t-Jrr'y. 

K Ö Z G A Z D A S Á G . 
A . H e r W Naiyar Általeeet ValtMilet Ré»i 
vfeqrttraaaág, Badipett, heti jelentéi* a tdz»de 

fargaUarM  «• péniplacirAI. 
BuJ.pol, 1908. ,1,•,',•!•,I,,t 24. 

A tőzsde az elmúlt héten teljes üzlettelen-
ség mellett folyt  le, ami egyrészt a közönség-
nek várakozó álláspontjára, másrészt pedig arra 
vezetendő vissza, hogy a küszöbön levő kará-
csonyi ünnepek miatt nem igen volt hajlandó 
nagyobb engagementokba bocsátkozni. Az itteni 
tőzsde jövő alakulását illetőleg a politikai vi-
szonyok mikénti fejlődésén  kívül a jegybank-
kérdés megoldása játszik fontos  szerepet, mi-
után különösen Ausztria és a külföld  addig is, 
mig ezen kérdés megoldást nem nyer, magyar 
értékek vásárlásától tartózkodni látszik. 

A forgalomba  került értékek alig mutattak 
fel  lényegesebb árváltozást és kivételképpen 
jóformán  csak a budapesti közúti vaspálya rész-
vényeket említhetjük meg, melyekben a leg-
utóbbi jelentésünkben említett érdekcsoport 
vásárlásait folytatta;  ezek következtében az ár-
folyam  605 koronáig emelkedett volt, de azután 
más oldalról történt eladások folytán  11 koro-
nával ment vissza. 

Aránylag jól tartották magukat a vasérté-
kek, ami azon körülménnyel hozható össze-
függésbe,  hogy az amerikai vaspiacról érkező 
hirek a konjukturál kedvezőbb színben tünteti 
fel;  ez utóbbi hírek azáltal is nyernek beiga-
zolást, hogy az amerikai vasművek, melyeknek 
Magyarországon eszközölt magnezit átvételei 
csaknem másfél  éven keresztül csekély jelen-
tőségűek voltak, a legutóbbi hetekben a hazai 
magnesit gyáraknak csaknem összes kés 'eleit 
sürgősen lerendellék. Az amerikai konji: ura 
javulásából kifolyólag  arra számítanak, iiogy 
ennek hatása ugy Németországban, valamint 
nálunk is fog  érezhetővé válni, valamint annak 
idején a depresszió hacsak közvetve is 
szintén Amerikából indult ki. 

A járadékpiac inkább gyenge irányzatot kö-
vetett és különösen a 4 százalékos magyar 
koronajáradék volt elhanyagolva, ugy hogy ár-
folyama  a mult hetivel szemben körülbelöl 
egynegyed százaléknyi visszaesést szenvedeti. 

A sorsjegypiacon a magyar jelzáloghitel-
banki konverzionális nyereménykötvények iránt 
mutatkozott nagy érdeklődés, főleg  azon hírre, 
hogy ezen sorsjegyeknek eladásra szánt kész-
letei az utolsó időben lényegesen megcsap-
pantak. 

A hét nevezetesebb árfolyamváltozásai  a 
következők voltak : 

dt'c. 17. dec. 24. 
4 trózalékos magyar LorooajÁradék 91.20 91.10 
Mnpyur hitel réagvéoy . . 720.— 717.— 
Himamurnuyi vaauiQ részvéuy . . 517 50 516.50 
Budapesti ktizuti vaspálya részvény 584,— 596 — 

Faeladási hirdetmény. 
A csikezentdotnokosi közbirtokosság 

eludja nyílt Árverésen, n t'illclmivelési 
miniszter ur 95430—Uws szitinu rendele-
tével megadott engedély alapján, a Csík 
Mudums II. Itatürrészbcn lévő, Kecske-
bükk és Kisiicit nevű erdőrészekben 
mintegy 55:i'98 k. holdon tüizsenkénti 
felvétel  ulitpjiin kéreg nélkül és a ter 
melési és szállibUi n|mlékok levoná-
sival 120,7.5 köbméterre becsült luc 
fenyő  hnszonft»  tömeget. 

Megjegyeztetik, Iiogy az 553 98 hold 
ból a Kisác.i erdőségre esik H-t'OJ k 
hold, — a Kecskebllkk erdóréazre pe-
dig 4t>9 05 k. Iiuld. A l'J»,TI5 kübtné 
ter Imszoufából  a Kisáea erdóréazre 
esik lCOöl, u Kecskebükki erdürészre 
pedig 113GU4 köbméter. 

Az összes Kikiáltási ár 774100 kor. 
azaz hétszázhetvennégyezer száz korona 
Ebből esik n Kisác.t erdőrészre 8tí7tí() 
korona, n kecskebükki erdíirészre pe 
dig (>87400 korona. 

Az értékesítés «.'«íjából 1 9 0 9 é v i 
jaDuar tao 30-áu délután 2 órakor 
Csikszetitdoinokos községházánál nyilvá 
nos szó és zárt írásbeli versenytárgya-
lás fog  tartatDi. 

Árverezni lehet mindukét erdóréazre 
együttesen és ktllön-küliin is. A futonieg 
áron alul nem adatik el. l'tóiijánhitok 
nem fogadtatnak  el. Az írásbeli ajánl a 
(ok ellátandók szabályszerű bélyeggeli 
éa a kikiáltási ár 10"'„ át tevő összeg-
nek a csíkszeredai ni. kir. adúiiivutal-
Dál letétbe helyezni -s a letéti nyugtát 
az árverező bizottságnak bemutatni. 

Az árverési és szerződési feltételek 
megtekinthetők a Csikszenldomukos kőz 
ségliázánál és a járási erdögonilogság 
uál Csíkszeredában. 

Csikszentdouiokos, 190N évi decem-
ber lió i:i-áti. 2 - 4 

Kurkó József.  Kurkó Ferenc. 

Sz. 11887—908. tlkvi. 2—3 

Hirdetmény. 

Egy faesztergapad  vaslábbal, to-
vábbá egy körfűrész  vastáblával 

E H ^ D Ó . 
Hol? Megmondja c lap kiadóhivatala. 

HIRDETÉSEK 
olcsó árszámltás mellett 
közöltetnek s felvétetnek 

KIADÓHIVATALBAN. 

Naptárak az 1909. évre 
nagy választókban kaphatók 
Szvoboda József,  könyvkeres 
k< déseben, Csik-Szeredában. 

A m. kir. Igazságügy miniszter 1906. ivi 
február  hő ti-iki napján 141H 1906. J. M. I. 
számú rendelettel megengedte, l'.ogy a csíksze-
redai kir. törvényszék, mint telekkönyvi ható-
sághoz tartozó Csikmintszent község telekjegy-
zőköny veibe felvett  mindazon ingatlanokra nézve 
amelyekre az 188G. XXIV., 1889. XXXVIII, és 
az 1891 XVI. t.-c. a tényleges birtokos tulaj-
donjogának bejegyzését rendelik, az 1892. XXIX. 
t.-c.-ben szabályozott eljárás és ezzel kapcso-
latban a telekjegyzőkönyvi bejegyzések helyes-
bítése foganatositassék. 

E célból a helyszíni eljárás nevezett köz-
ségben 1909. évi Január Itó 25-lk napján fog 
megkezdődni. 

Ennél fogva  felhivatnak. 
1. Mindazok, akik a tclckjegyzökünyvbcn 

előforduló  bejegyzésekre nézve okadatoll elő-
terjesztést kívánnak tenni, hogy a telekkönyvi 
hatóság kiküldölljci előtt a kiküldött határna-
pon kezdődő eljárás folyama  alatt jelentenek 
meg és az előterjesztéseiket igazoló okiratokat 
mutassák fel; 

2. mindazok, akik valamely ingatlanhoz tu-
lajdonjogokat tartanak, de telekkönyvi békebe-
li résre alkalmas okirataik nincsenek, hogy 
az átírásra az 1886. XXIX. t.-c. 15- 18. és az 
ló*t. XXXVIII, t.-c. ')., 6 , 7. és 9. $-ai értel-
mében szükséges adatokat megszerezni ipar-
kodjanak és azokkal igényeiket a kiküldött 
előtt igazolják, avagy oda hassanak, hogy az 
álmliázó telekkönyvi tulajdonos az átruházás 
létrejöttét a kiküldött előtt szóval ismerje el 
és a tulajdonjog bekebelezésre engedélyét nyil-
vánítsa, mert különben jogaikat ezen az utou 
nem érvényesíthetik, s a bélyeg és illeték elen-
gedési kedvezményből is elesnek; 

X  mindazok, akiknek javára tényleg már 
megszűnt követelésre vonatkozó zálogjog, vagy 
megszűnt egyéb jog van nyilvánkönyvilcg be-
jegyezve, úgyszintén az ily bejegyzésekkel ter-
heit ingatlanok tulajdonosai, Iiogy a bejegyzett 
jognak törléséi kérelmezzék, illetve, hogy a 
törlési engedély nyilvánítása végett a kiküldött 
előli jelenjenek meg, inert elleneseiben a bé-
lyegnientesség kedvezményétől elesnek. 

A kir. trvszk, mint tlkvihatóság. 
Csíkszereda, 1908. évi december hó 2-án. 

Jurkovlcs Othmár, 
kir. Irv-ze.i l'irii 

Szám «22— 9UN. 
rki. 
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Pályázati hirdetmény. 
Csíkszereda város rendőrkapitány,i 

közhírré leszi, Iiogy 1909. évi január 
havában a ruiidóröriuesteri es több rend 
őri állás fot;  belOltelni. 

A reiidőrórmesteii állással évi G00 
kuroiiu, lakás, fűtés,  világítás, ruliázal 
és takarítási ataláuy j á r ; a rendőri más 
állásokkal évi Ii20 koronától 780 ko-
ronáig emelkedő fizetés  és ruházat van 
egybekötve. 

Mindannyian u városi tiszti és ke-
zelő személyzete részére létesült nyug-
díj alnphuz jogosultak és az országos 
lietegsegclyző egyesületnek tagjai, me-
lyért a dijat a város pénztára hordozz a. 
Ezen felül  a lolone kiséreti dijak őket 
illetik meg. 

A rendöiőrmesteri állásra né/ve fel 
(éleiül köttetik ki, Iiogy az iroil.ii l.-eii 
dök kezelési agában lolyaumdóiiak meg-
felelő  jártassággal kell b i m a . 

Pályázni kívánók |)ál.\ázali keresd 
kel 1909. évi január 15 ig alulirólIhux 
adjak be. 

Csíkszereda, 190«. december 24-én. 

ARCBŐR ÁPOLÁSÁRA * 
Vgjnt.ll ;il.i C'VilMg-kf.-lll.  ^ 
;1111• •'v az Hicliör! rövid id<> 
.-.Im'I ili évé és széppé teszi, 
;i ili!ijf">llot.  sze/ilnt és mis ^ 
kiíite.-.! i ltavulrjii. Ára I ko- ^ 
rona. K•• pliaiö a kös/.íton -l 
és postau is iinv.i'eiidellieió 

J j 8ZEREMLEY TIHAMÉR JJ 
gyógyszerésznél, Csikszentmártonon. | ţ 

934—908. vgrh. sz. 
Árverési hirdetmény. 

Alulirt bírósági végrehajtó az 1881. évi LX 
te. 102. §-a értelmében ezennel közhirré teszi 
hogy a csíkszeredai kir. törvényszék 1908. évi 
15179. számú végzése következtében dr Blu-
menfeld  Lajos ügyvéd által képviselt Szakács 
M. Gyula marosvásárhelyi lakos javára 975 ko-
rona s járulékai erejéig 1908. évi december 
hó 5-én foganatosított  kielégítési végrehajtás 
utján lefoglalt  és 1550 koronára becsült követ-
kező ingóságok u. m.: szobabeli bútorok sib. 
nyilvános árverésen eladatnak. 

Mely árverésnek a csíkszeredai kir. járás-
bíróság 1908. évi V. 1323 2. számú végzése 
folytán  975 korona tőkekövetelés, ennek 1908. 
évi november hó 14. napjától járó 6"« ka-
matai, ' , váltó dij és eddig összesen 119 
korona 90 fillérben  biróilag már megállapított 
költségek erejéig végrehajtást szenvedett laká-
sán Cíikkarcfalva  községében leendő eszköz-
lésére 1908. évi december hó 31. napjának 
délelőtti fél  11 órája határidőül kituzetik és 
ahhoz a venni szándékozók oly megjegyzéssel 
hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok az 
1881. évi .LX. tc. 107. és 108. §-a értelmében 
készpénzfizetés  mellett, a legtöbbet ígérőnek, 
szükség esetén, becsáron alul is el fognak 
adatni. 

Amennyiben az elárverezendő ingóságokat 
mások is fc-  és felíilfoglaltalták  s azokra ki-
elégítési jogot nyertek volna, ezen árverés az 
1881. évi LX. tc. 120. § értelmében ezek ja-
vára is elrendeltetik. 

Kell Csíkszereda, 1908. évi december hó 
19. napján. 

Molnár Sándor, 
lir. I>il\ IV^ri'lwjrú. 

• A legolcsóbb bevásárlási forrás 

EKETE VILMOS 
j ^ | illatszertárában, Csíkszereda 

Kaphatók a Icgtinuinubli illatszerek 
ilekagramonkéiit és mindennemű 
arez- és kézápoló szerek. Gyógy- és 

vinigszappanok 
Az Inda-sósborszesz fölerakata. 
Petrol-hajezesz korpa és hnjki-
hull.is ellen Haj rak- regenera tor 
MZ őszülő hajnak visszaadja nz ere-
deti ifjúkori  szinét, valamint min-
dennemű különlegességek raktára. 
A Thymol és Stomatln fogápolA  Me-
rek a legjobbak. A Trtfelewa  (ha|-
petrol) hölgyeknek állandó bajápo-
lashoi nélkülözhetetlen — A Honey 

Jelly a legjobb kiiflnoaiitó. 
ViitB megjendelések; legpoDUDu mMiöltiM. 

Legszebb karácsonyi és újévi ajándék 
E<sy B R O U V N I N C PISZTOLY 

kapható 45 koronáért 
ALBERT BALÁZSNÁL Csíkszeredában. 

Száz es száz orvos korszakot alkotónak jelentette ki 
az e g é s z s é g á p o l á s terén. — Közismert dolog hogy 

REUMA, CSÚZ ÉS KÖSZVÉNY 
ellen az e g y e d ü l i b i z t o s h a t a s u szer a hófúrdök 
:::: (gőz- hőleg es gyógyfürdők)  rendszeres használata:::: 
A „SnrnUae- szobnftlrdó  ké^xüiékkel otthon 
lakásának l.annely ^/.obájáhan a leghatá-
sosabb gőz- es hölcg flirúöt  készítheti 
bárki. 5 pi ruz alatt 5 filíer  költséggel. A 
lakásban a kényeiéin iietuvalilijii. Kipróbált 
biztos hatású szer nniha, t'TOkfájás,  bél-
renyheség. álmatlanság eseteiben, stb. Xél-
kiilüzlicteileu luindeii egészségt'9 einber-
iii'k is. Használat után teljesen összehajt-
ható és valamely szekrény mögé állítható. 

A készülék megtekinthető vétel-
kötelezettség nélkül Szvoboda 
Józs. képviselőmnél helyben, sőt 
kívánatra háznál Is bemutattatlk. 

F Ö R S T N E R A L A D Á R 
a „Sanltás" szobagözfürdó-
készülék egyedüli gyártója. 

Budapest , VII. kerület, Alsó-
erdősor 30. sz. Teleton 97—51. 

Hosszurovó Cement Födélcserép 
mma-m^mm majdnem határtalan tartósságu, igen könnyG födőanyag,  olcsó áron kapható 
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