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Hirdetési dijak a l e g o l c s ó b b a n számíttatnak 
KéairBtok nem adatnak vissza. 

Patronage egyesület. 
Céljában önzetlen és magasztos, kivihető-

ségében rengeteg sok akadályba ütköző társa-
dalmi intézmény a patronage egyesület. Nem 
kevesebb a célja, mint n bűnözésre hajlandó 
társadalom gyökeres reorganizálása. A büntető 
igazságszolgáltatás már régen tisztában van 
azzal, liogy a bűnös megjavítására nem ele-
gendő a blinös büntetést-, a bűncselekmény 
megtorlása, mert amikor a cselekmény el van 
követve, akkor már csak A társadalmi vagy 
jogrenden Ütött csorbát lehet kiköszörülni, ha 
erre ugyan elegendő a többé-kevésbbé szigorú 
büntetés. A gyakorlati élet mngii mutatja, hogj 
n bűutetés erre nem elegendő, mert sem » 
bűnöst nem tartja vissza a büntetéstói való 
félelem  a további bűnözésben, sem más em-
ber el nem retten embertársa terhére kirótt 
büntetés láttára hasouló vagy éppen súlyosabb 
bűncselekmény elkövetésétói Mert az a közép-
úton haladó büutetési módszer, melyet bűn 
tetótörvényüuk magában foglal,  kevés erkölcsi 
érzékkel biró embert a bűncselekmény elkö 
vetésétől vissza nem tart. Csupán a büntetés 
még egymagában az embereket meg nem 
javítja. 

A kulturállatuok egyetlenét, Dániát a többi 
államok a botbüntetes alkalmazásában nem 
követik. A többi államok más eszközökben 
látják a javulást ha nem is a maga tökéletes-
légében elérni, de megközelíteni. Igy a nagy 
Amerika, Németország, Belgium, Svájc stb. 
arra fektetik  a fősúlyt,  liogy a bűnözésre haj-
landó embert a bűncselekmény elkövetésében 
megakadályozza. Praeventiv módon igyekszik 
odaliatni, hogy a bűncselekmény megbélyegző, 
megbecstelenítő voltát a polgára felismerje. 
Tanítással, neveléssel, humánus intézmények-
kel és bánásmóddal törekedik erkölcsi érzéket 
adui polgárának, melynek segítségével ez az-
tán belátja, hogy az állami vagy társadalmi 
rendre veszélyes cselekményeket éppen nz 
azokat érdeklő magasabb erkölcsi szempont-
ból nem szabad elkövetnie. 

Ami büntető igazságszolgáltatásunk is erre 
az álláspoutra helyezkedett, mikor a régi bün-
tetőtörvény büntetési rendszerét változtatandó, 
törvéuybe iktatta, hogy u lialal korú bűnös 
vagy egyáltalán nem büntetendő vagy csak 
nagyon enyhén büntethető, hanem büntetés 
helyett lauitani, nevelni kell, hogy az állam-
nak jó polgára, a társadalomnak hasznos tagja 
legyen, mert mig az esetleges büntetés még 
inkább a bűn posványába kerget', addig a ne-
velés javítja. 

Ezt a nemes kötelességet az állam hivata-
los uton, az ő hivatali közegeivel csupán nem 
tudja teljesíteni, hanem köteleBségszerüleg se-
gítségül hivja a magyar társadalmat. A ma 
gyar társadalom szivéhez apellál és kéri, hogy 
ót nagy munkájában Begitse. Ka a társadalom 
NÍet a patronage egyesületek megalakításával 
a munkában önzetlenül résztvenni. 

Ebben a munkában vármegyénk közönsége 
sem marad az utolsók között. Az alakuló köz-
gyűlésen mintegy 200-an jelentek meg a vár-
megye minden részéből. Teljes számmal ott 
volt városunk közönsége, vidékünk tanítói és 
jegyzői kara, kiket itt felsorolni  névszerint 
lehetetlen volna. Agilis alispánuuk a nemes 
cél érdekében a már betekkel megelőzőleg 
kibocsátott felhívások  alapján február  27-éa a 
vármegyeház közgyűlési termében az értekez-
letet megtartotta. Előadta az értekezlet össze-
hívásának okát, célját. Megjelent ez értekez-
leten dr. Ent'es Miklós kolozsvári kir. törvény-
széki biró, mint az országos patronage egye-
sület kiküldöttje és a kolozsvári erdélyrészi 
patronage egyesület titkára és több mint egy 
órán át tarló beszédben ismertette a patronage 
egyesület célját. A beszéd végeztével, míuti ti 
Élthes János és Péter Sándor tanítók felszó-
lalásai is csak azt igyekeztek bizonyítani, bozy 
a társadalom javítására múlhatatlan szükség 

van, az értekezlet a patronage egyesület meg-
alakítását kimondotta és tisztviselő karat meg-
választotta 0 évi időtartamra: 

Elnök: dr Fejér Antal ügyvéd, lapunk ér-
demes főszerkesztője. 

Elnöktársak: Fejér Sándor alispán, Jeney 
László kir. ügyész, Gyalókay Sándor kir. tör-
vényszéki elnök. Bálint Lajos föesperes,  Szacs-
vay Imre kir. járáibiró, l'al Gábor igazgató. 
Miklós István alesperes és dr Halló István kir. 
tanfelügyelő. 

Titkár: Ferenezi lirnó trvszéki jegyző. 
ügyész: dr. Kovács Gyárfás  ügyvéd. 
Pénztári s: dr. Márton László tb. főszolga-

bíró. 
Jegyzők: dr. Gaál Endre várm. aljegyző. 

Szopos Gáspár, S/.opos Lajos dr. Paal Gyula, 
kir. trvszki jegyzők, Ineze Dénes, Péter Sán-
dor, Imre Dénes tanítók. 

Választmány: Bece Antal nyűg. alispán, 
E tlies Zsigmond ügyvéd, dr. Szántó Samu ügy-
véd, T. Nagy Iliire birtokos, Háldi Aurél kir. 
trvszéki biró, Mayer János tanár, dr. Fejér 
Antalné, Pap Domoknsné, Fejér SáinlorHé 
Becze Imréné, Császár Jolán, Lacz Sandorné. 

Felhatalmazta a már megalakult patronage 
egyesület a tisztikart, liogy saját hatáskörén 
belül a választmányt a községekből egészítse 
ki. — Dr. Fejér Antal küszüuetet mond lindes 
Miklósnak az egyesület megalakulása érdeké 
ben kifejtett  önzetlen fáradozásaiért.  Fejér 
Sándor és Etidus Miklós hucsuzóul Isten áldá 
sát kérik a nemzet inentó munkára. 

Ezzel az alakuló közgyűlés véget ért. 
Dr. K-  —s. 

A V i l i i g V t ' g t \ 
Nem komoly a dolog és minden okos em-

ber megcsóválja a lejil amikor hallja, de 
mégis lotiloskodó öreg anyókák itt-ott elhul-
latják a maguk babonás o.-.:obaságát, hogy ez 
évi május 22-úi vége lészen a világnak. És 
mindjárt meg is mondják, liogy miért lesz 
vége. Az az üstökös csillag, amit a tudósok 
c napra jövendölnek, nicnykö üstökével oly 
közel érinti a földet,  hogy minden citiher, állat 
cs növény el log ptiszlulni. 

Talán haladtunk, talán vagyunk már annyira, 
hogy az öreg anyókák erre a képtelen beszé-
dére csak nagyot nevetünk. Hiszen a Halley-
üstöküs minden hetvenhat esztendőben látható 
az öreg löld közelében és ha az öreg anyó-
káknak igazuk lenne, egy pár ezerszer már 
belepusztult volna a világ az üstokösjárásba 
Ebből kétségkívül az tűnik ki, hogy minden 
ostobaság és babona kisebb-nagyobb erővel, 
de feléled.  Rossz májuak szokták azt mondani, 
hogy némely túlságosan beszédes öreg asszony 
nyelvét bottal sem lehetne agyonverni. Hát 
ez nem igaz. De az már aztán igaz, liogy az 
emberi banonát nem lehet agyonverni, mert 
hiszen ha milliószor rácáfol  a babonára a való-
ság, mindég fognak  akadni korlátolt emberek, 
akik a babonát elhiszik. 

A tudomány világossága nem kedvez a 
babonának és hivői napról-napra fogyatkoznak, 
de liogy a babona örökösen csak régi nótát 
fuj,  az is bizonyos. Fel van jegyezve és igen 
nagy tanulságul szolgál az emberiségnek, liogy 
amit tnosl csak elvétve terjeszt a babonás 
képzelet, a világnak cz évi május 22-én való 
elpusztulását, azt a 999. évben milliók és mil-
liók elhitték. Fel van jegyezve az is, hogy az 
a babonás hit, liogy a világ elpusztul, akkor 

sem vezeklésre, bilneink megbánására vagy 
általában szomorúságra adott alkalmat, hanem 
aznk, akiknek ugyanis sziik halárra voll kiszabva 
éauik, mohón, habzsolva ittak az élet gyö-
nyörűségének nagy poharából és soha olyan 
dinom-dánom nem volt a földön,  mint a 
krónika megírja, mint ebben az esztendőben. 
,E* mikor elkövetkezett az a nap, mely végét 
jelentette volna a világnak, nem törtem 
semmi olyan, amire az életükért sóvárgó em-
berei; rettegve gondoltak. A nap rendesen felkelt, 
rendesen nyugvóra lért és az emberek a halál-
félelem  gyötrődéséből felocsúdtak,  aztán felette 
clszégyelvc maglikat a jövendőknek való oku-
lásul lübl) rendbeli krónikába szedték, hogy 
milyen ostobaságot követlek el, amikor egy 
bolond szavára eltudták hinni, hogy vége lesz 
a világnak. 

Azóta lüb!) elmúlt már ezer esztendőnél. 
Nagyol is haladt a világ. Bámulatos találmá-
nyok mutatják az emberi elme nagyságái. Ma 
már minden faluban  van iskola cs a könyvek 
sokszorosításával minden ember előtt nyitva 
van a tudománynak kincsestára. És a haladó 
idő, a müveit emberiség, a régi bizonyító Írá-
sok meg mindig nem elegendők arra, hogy 
eyy-kél kótyagos fejit  ember au -Ikül, hogy ki-
kacagnák, hirdetni ne merje a világ végét. — 
Azcrl mondjuk mi, hogy a babona szinte ki-
irthatatlan az emberből és valameddig az em-
beri ész, a természet minden titkát ki nem für-
készi, a babona élni és burjánozni log. Söt 
talán meg azontúl is. 

Dc mit is mond a tudomány arról az üs-
tökösről, amely május 22-én a légkörben is 
(cl fog  tűnni. A tudomány azt mondja, hogy 
ennek az üstökös csillagnak a Iciiylö üslüké-
ben tényleg mérges, pusztító, úgynevezett cián-
gázok vannak, csakhogy ezek a földre  abban 
a percben veszélytelenekké válnak, amikor a 
[öld felett  jó néhány ezer méter magasságú 
levegő réteggel érintkeznek. Mert a ciángázok 
a levegővel érintkezve, ezek árló vegyületei 
felbomlanak  alkatrészeikre és az üstökös csil-
lag teljesen veszélytelenül surran át a hatalmas 
levegörétegen. Nem kell tehát félni,  nem kell 
léhát hinni, liogy a világnak vege lesz és hogy 
ha olvasóink talán hallottak volna erről az os-
toba babonáról, ha erről beszélgetnek világo-
sítsák fel  azokat a hiszékenyeket, akik az ilyen 
inende-mondának, az ilyen nagyon régi babo-
nának ma is hitelt adnak. Azt bizonnyal cl le-
hetne mondani, hogy a világ vege még min-
dig nem érkezeit el, noha az emberek visel-
kedésükkel, egymás iránt való szcretetlensé-
gükkel már régen megérdemelték volna azt. 
Oktassák arra embertársaikat, hogy mindenki 
dolgozzék és töltse be hivatását. Azt pedig, 
hogy Isten mikor látja jónak annak a világnak 
elpusztítását, melyet teremtett, bizzák csak rá, 
tudni fogja  ö azt az időt, mikor szűnjön meg 
ezen az öreg földön  minden emberi társada 
lom, minden alkotás, minden emlék. Az em-
ber sorsául az adatolt, hogy >küzdve-küzdjön 
és bizva-bizzon«. 

— A z uj főispán és a választások. 
Még mind a mai napig bizonytalanság-
ban vagyunk a felöl,  hogy ki lesz Kállay 
Ubul utódja. Néhány nappal ezelőtt még 
siiriin emlegették gróf  Vass György szol-

nokdobokai aljegyzőt, dr. Erős Vilmos 
ügyvédei és gróf  Haller Jánost, kit azon-
ban már kinevezőit ö felsége  Udvarhely-
megye főispánjává.  A közhangulat és köz-
bizalom azonban már kezdettől fogva  mást 
szeretne Csikvármegye főispáni  székében 
látni- Ez pedig Mikó Bálint v. b. t. t„ 
kinek nagy múltja és szeretetreméltó egyé-
nisége teljes garanciát nyújt arra nézve, 
liogy vármegyénk közönsége bizalommal 
fogadja.  Nem kevesebb, mint 23 évig volt 
vármegyénk közkedvelt főispánja,  mely 
idö alall tiszteletet és szereletet tudott 
kivívni a vármegye közönsége előtt. Ma 
is ugy vagyunk, hogy kinevezése esetén 
még politikai ellenfelei  is szivesebben fo-
gadják, mint bárki mást. Egész közéleli 
szereplését vármegyénknek szentelte s 
most, midőn magas kora és betegeskedése 
miatt visszavonult, igazán nagy áldozat lesz 
tőle, ha a neki már kezdetben felaján-
lón és többször megkínált íőispánságot 
ismét elfogadja.  E pillanatban nem tud-
juk, liogy a legközelebbi hivatalos lap 
hozni íogja-e a legfelsőbb  királyi kézira-
tot Mikó Bálint kinevezéséről, legjobb ér-
tesülésünk szerint azonban ez legközelebb 
megtörténik, mivel Mikó Bálintot igen so-
kan megkeresték vármegyénkből a főispán-
ság elvállalására, mii remélhetőleg el is fo-
gad. Ami pedig a választásokat illeti, vár-
megyénk négy kerületében a merész kom-
binatióknak se vége, se hossza. A csík-
szeredai mandátumot illetőleg, a jelenlegi 
képviselő, Hajnód Ignácz nyilatkozott a 
„Székelység" legutóbbi számában, hogy 
téves az a rosszakaratú hireszlelés, mintha 
ó nem reflektálna  továbbra is a mandá-
tumra. Igy hát Justh Gyula lobogóját is-
méi kibontja. Egész realisnak kell tekinte-
nónk viszont Kállay Ubul volt főispán 
fellépését  is, ki Kossuth programmal megy 
bele a küzdelembe. Mindkét jelöltnek 
hatalmas parija van. Beszélnek még ugyan 
egy gróf  Kliuen-Héderváry által állítandó 
eddig ismeretlen jelöltről is, sói erősen 
tartja magát a hír, hogy Héderváry vár-
megyénkben csupán a csíkszeredai és 
karcialvi mandátumokra reítektal. A karc-
falvi  kerületben meg épen anynyi a jelölt, 
akárcsak a gomba. Eddig nem kevesebb, 
mint 8 komoly jelöltről beszélnek s e 
szám napról-napra növekedik. Sürün hall-
juk emlegetni Török Ferencz, dr Györfíy 
Gyula, Becze Antal, Huszár Zoltán, Barcsai 
Andor, ujabban Balog István gyergyóuj-
falvi  községi jegyző nevét, sőt ellenőriz-
hetetlen forrásból  arról értesülük, hogy 
dr. Zalán István és dr. Bogáthy Gábor 
szinten mandátumra reflektálnak  e kerület-
ben. Hogy a finisben  kik vesznek részt 
és milyen programmal, ma még nem lehet 
megjósolni. 

A gyergyó kerületben Sümegi Vil-
mosnak hatalmas ellenzéke támadt. Azt 
az egyet bizonyosra lehet venni, hogy 
maga a kerület állit ellenjelöltet, de mai 
napig személyben még nem történt meg-
állapodás. Legszívesebben emlegetik dr. 
Benke Antal fiatal  tehetséges gyergyó-
szenltniklósi ügyvéd nevét. 
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Van szerencséin az igen tiszteli vevőimet értesíteni, hogy az őszi és téli szezonra megérkeztek a legfrissebb  és legkiválóbb kávé fajok,  theák, thea-
sfiteménvek  anffol  és belföldi  rumok, likőrök, legfinomabb  cukorkák, csokoládék és déli gyümölcsök. - Kávé, cukor, rizs, szappan és minden-
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A csikszentmártoni kerületről azt mond-
ják hogy Nagy Gyurinak bevehetetlen 
lészke. Mint értesülünk. Héderváry e kerü-
letre nagy suly fektet  s azt bármi áran 
is a maga részére akarja megnyerni. E 
célból egy tekintélyes ellenjelöltet állit, 
kinek neve még nem ismeretes. Néppárti 
jelöltről is hallottunk valamit, személyre 
azonban megállapodás nincsen. Szóval 
mind a négy kerületben ádáz küzdelemre 
van kilátás. 

Esküdtszéki tárgyalások. 
Rövid, mindössze 6 napos esküdtszéki cik-

lus folyt  le a n>ult héten a kir. törvényszék 
eskűdtbirósaga előtt. Az októberi hosszú es-
küdtszék! ciklussal szemben felemlíthetjük, 
hogy ezúttal sokkal enyhébb büntetéseket sza-
bott ki az esküdtbíróság, sót két felmenté.-*  is 
fordult  eló. Az esküdtbíróság elnöke Demény 
Ferenc kir. Ítélőtáblai biró roit. A h:it napos 
ciklusról tudósítónk a következőket jelenti: 

Folyó 1910. évi február  hó 21-én, hétfőn, 
az esküdtszéki ciklus első napján szándékos 
emberölés bűntettének kísérletével vadult Sz .lió 
Zsigmond Mátéé elleni bUnUgyben ítélkezett nz 
esküdtszék. 

1909. évi február  hó 25-én este 9—10 óra 
között ittas állapotban ment linzii gyergyó 
szárhegyi Szabó Zsigmond Mátéé vádlott e. 
a mér alvó Szaltó Vencel és Dániel vak t"3tvéreit 
felköltötte,  liogy az általa vitt két liter bort 
együtt fogyasszák  el. Mikor már a második 
liter bor fogyatékán  volt, anélkül, hogy közül 
tűk szóváltás támadt volna, vádlott a harisnya 
zsebéből kivette töltött revolverét és i.égy Íz-
ben testvérére Vencelre lőtt, melyek küzül 3 
lövés találta, melyek köztll egyik életveszé-
lyes volt. 

Az esküdtek a szándékos emberiden bűn-
tettének kísérletében mondották ki vádlotir.t 
bűnösnek, ezen verdikt alapján a kir. törvény-
szék. mint esküdtbíróság másfél  évi börtönre 
ítélte. 

Ezen Ítélet ellen vádlott és védője semmi-
ségi panasszal éltek. 

Kedden, február  hó 22 én, halált okozó 
súlyos testisértés bűntettével vádolt Fodor Já 
nos Jánosé elleni bűnügy került tárgyalás nlá. 

Az esküdtek előtt lefolyt  főtárgyaláson  vád-
lott beismerte, hogy Gyergyóalfaluhoz  tartozó 
„Baktaloki" fűrésztelep  közelében 1909. szep-
tember 4-én Farkas Jakab gyári miinkástársát 
egy csákánynyéllel ugy megütte, liogy ezen 
ütés következtében Farkas Jakab meghalt. — 
Tette pedig ezt azért, me.-t azt hille. hogy el-
veszett 10 koronáját Farkas Jakab találta meg 
s neki nem adta vissza, eól valami iegények 
kel még meg is verette. 

Mikor vádlott látta, hogy társát ugy meg-
ütötte, bogy az fel  sem tud kelni, kárpótlásul 
elveszett 10 korouája helyett elvette társának 
nikkel óráját és ezüst láncát s ezzel ineg-
BZÖkÖtt. 

Másnap Ditróban az órát lánccal együtt 11 
koronáért eladta, de ugyanott saját veszedel-
mére egy ujabb verekedésbe kerüli, melyért 
a csendőrök elfogták  s akkor derült ki, hogy 
előző napon Farkas Jakabot is ó ülte meg. 

Az esküdtek vádlottat bűnösnek mondták 
ki egy rendbeli halált okozó súlyos testisértés 
bűntettében, egy rendbeli lopás vétségében és 
egy rendbeli súlyos testisértéB vétségében s 
ezen bűncselekményekért a kir. esküdtbíróság 
vádlottat 3 évi fegyházra  Ítélte. 

Az ítéletben a kir. ügyész, vádlott és vé-
dője megnyugodtak - az jogerős. 

Szerdán, február  hó 23-án, gyújtogatás bün-
tette miatt vádolt tiatal 21 éves leány, Bálint 
Amália csikmenasági lakos állott az esküdlek 
előtt 

Megesett, árva leány volt, kinek édes alyja 
nyáron pásztorkodott, télen cseléd vagy nap-
számos volt s igy leányának erkölcsi életére 
nem sok gondot fordíthatott. 

Így történt, hogy hajadon létére két Bzép 
gyermeknek adott életet, ami faluhelyen  bi-
zony nagy szégyen. 

Megbotlott ő egyéb dologban Is. Bejáratos 
Volt Adorján Imréékhei. kikkel második szom-
szédok voltak. S onnan elvitt egy kis vászon-
félét  egy-két párnahajat, melyért a csikszent-
mártoni kir. járásbíróság el is Ítélte. 

fittől  fogva  — amint vádlott mondja, nem 
\olt nyugta Adóiján Imréné szájától, gyalázta 
uton-ulfélen  - s 1909. október 16-áo össze 
Is mentek az uton. amely alkalommal Ador-
ján Imréné a kendőt is letépte arcáról. 

Emiatti elkeseredésében határozta el ma-
gában vádlott, hogy Adorjinékat felgyújtja. 

KikerUlt a mezőn keresztül Adorjánok csűre 
hátához, as ott lenyúló szénát meggyújtotta 
s ettől elóbb a csUr, majd a többi gaadaaági 
épttletek és eszközök, valamint Adorján Imré-
nek összes terménye elégett, miáltal Adóiján 
Imre 5970 korona kírt szenvedett. 

Ai esküdtek megállapították vádlott pilla-
natnyi elmeiavarát, minek folytán  a kir. es-
küdtbíróság felmentette.  A Idr. Ugy é v az íté-
let ellen semmiségí panaszt jelentett be. 

Folyó év febr.  24-én nagy érdeklődés mel-
lett tárgyalift  nz esküdtszék szándékos ember-
ölés büntette miatt vádolt Veres Ádám bűn-
ügyét. 

Az esküdtszék elnöke Demény Ferencz kir. 
Ítélőtáblai biró, a tanács tagjai Kovács Lajos 
és Báldi Aurél kir. tszéki bírák voltak, a vá-
dat Veress Árpád kir. nlügyész, n védelmet 
pedig dr. Imecs János ügyvéd látta el. 

Veres Ádám távoli falujából  Kászonból so-
kan jelentek meg olyanok is, akik a főtárgya-
lásra idézve nem voltak. 

Veres Ádám, aki igen szimpatikus külsejü 
fiatal  ember, az elhalt Szilveszter Józseffel 
gyakran eljáragatott Baka Antal kászoni lakos 
nyugalmazott kántor tanitó házához a piros 
pozsgás Erzsikének udvarolni. Ugy látszik, 
hogy, a két jó barát vetélytárs lett. inert Ve-
res Ádám féltékenykedni  kezdett Szilveszter 
Józsefre. 

Mu't év december hó II-én este Veres 
Ádám mái Baka Ant.il kántor-lanitóékuál volt, 
mikor odajött Szilveszter József,  mire Veres 
Ádám felállott  és kiment. 

Nyilván már előre meg volt beszélve, mert 
amint Veress Ádám n házból kim Mit. Baka 
Erzsébetnek az édes anyj i Szilveszter Józsefet 
a házból kiutasította s azt mondta neki, hogy 
töbliet a házuk ha ne jójjiin. 

Szilveszter Józsefet  ez az esemény n:i_r\un 
elszomorította s hogy búbánatát felejtse,  mu-
tatásba fogott. 

Másnap délután a két vetélytárs a Mihály 
bajos kászon-feltizi  lakos korcsmájában lalnl-
kozolt, xliol Szilveszter József  szemrehányá-
sokat tett Veress Ádámnak. liogy ó miatta 
utasilot'ák ki Hakáéktól A két legény azon-
ban később összebékélve többed magukkal 
egész éjfélig  eiíylitt mulatlak s mulatozás köz-
ben n két vetélytárs egymást átkarolva éne-
kelgettek. 

Kjjel 12 órakor a mulatozó társasát:, öten 
n korcsmából eltávoztak s amint az uton ha 
ladtak, Veres Ádám. Baka Ádámék liázn előtt 
elakart válni n társaitól s azoknak szeivuszl 
mondott, mire Szilveszter József  azt mondva 
„ide többet élve nem mégy be, tegnap este 
is te miattad szégyellhettek meg", megragadta 
Veres Ádámot s ütlegelni kezdte, miközben 
Nagy Tamás elkiáltotta magát: „vigj á z Ádám, 
mert meglő", mire Veres .-,dám bicskát rántva 
Szilveszter Józsefet  háromszor fejbe  szúrta, a 
szúrások egyike Szilvesztert bnlhalántékan élte 
B a bicsak az egyvelóbe is behatolva sértett 
halálát okozta. 

A bizonyító eljárás befejezése  utál köz-
vádló halált okozó súlyos testi sérté-dien kerti-
Veres Ádámot bűnösnek kimondani és szép 
beszédében igyekezett vádlott bűnösségét ki-
mutatni. 

Védő azonban beszédével az ügyész véle-
ményétől eltérő álláspontra igyekezett az es-
küdtek véleményét terelni. 

Az esküdtek ugy hatáioztak, hogy vádlott 
megölte ugyan az elhaltat, de ez a cselek-
ménye neki be nein számitható, inert cselek-
ményét jogos védelemből követte el 

A törvényt alkalmazó liirósá; az esküdtek 
határozata alapján Veres Ádám vádlottat a 
vád alól felmeutette  s azoounl szabadlábra 
hely ezte. 

A hallgató közönség nz Ítéletet éljenzés és 
tapssd fogadta. 

Közvádló az Ítélet ellen semmiségí panasz-
szal élt. 

Február 25-én, pénteken Bzándékos ember-
ölés bűntettével vádolt Balog Antal 19 éves 
gyimesfelsóloki  lakos állott az esküdtek előtt. 

1909. évi december 20án karácsony má-
sodnapján Tankó Istváu bitang (Huszár) több 
társával találkozott Balogh Antal és társaival 
meglehetős ittas állapotban. Összeszólalkozás 
után Balog Antal Tankó István bitang (Hu-
Bzán után szaladt és hátulról zsebkésével nagy 
erővel megszúrta. Tankó tovább futott,  de csuk-
hatnar összeesve Bzeovedett sérülése következ-
tében meghalt. 

Az esküdtek vádlottat halált okozó súlyos 
testi sértésben mondották ki bűnösnek, mely 
verdikt alapján az esküdtbíróság 3 évi fegy-
házbüntetésre ítélte. 

Az Ítélet jogerős. 
Február 26-án szombaton került tárgyalás 

alá halált okozó súlyos testi sértés büutette 
miatt vádolt Baconi Gábor baksa és Baconi 
Imre baksa elleni büoügy. 

1909. október 31-én Gyimesfelsőlok  kézség-
ben este 8 óra után Timár Miklós édes any-
jával Tímár Jánosnó sz. Tankó Katuliu sértet-
tel a vádlottak lakása előtt elhaladva, őket 
gúnynevükön „tolvaj, éheseit baksákuak' ne-
vezte és megöléssel fenyegette. 

Baconi Gábor baksa és Baconi Imre baksa 
ezt meghalva egy-egy karit véve a kezükbe, 
Timár Miklós után indultak azon szándékkal, 
hogy 6t megverjék s midőn öt mintegy 900 — 
1000 lépés távolságban a lakásuktól utolérték, 
mikor is Timár Miklós még mindig csufolko-
dott velük, a kezükben levő karokkal ütlegelni 
kezdték. 

Tímár Jánosné fla  védelmére közbe lépett 
s az Ütések öt érték is ezen bántalmazás kö-
vetkeztében Bzeovedett sérülések folytán  1909. 
december hó 28-án meghalt 

A boncoló orvosok megállapították, hogy 
Tímár Jánosné sz. Tankó Katalin halálát vég-

kimerülés folytáu  beállott közpoati idegrend-
szer liüdés okozta, amit kizárólag az 1909. évi 
október hó 31-én elszenvedett balfelkar  és 
baloldali bordatörés által okozott évvérüség 
(ijenyvérüség: Beptihaemia) idézett elő B igy 
iiz elhaltnak terheltek szándékos ténykedése 
által okozott megsérülése és halála között az 
okozati összefüggés  kétségtelenül fenn  áll. 

Az esküdtek VerefB  Árpad kir. alügyész 
által előterjesztett vádbeBzéd és dr Zakariás 
Jenő ügyvédjelölt védőbeszéde után vádlotta-
kat erős felindulásban  elkövetett halált okozó 
súlyos testi sértés bűntettében mondották ki 
bűnösüknek s a kir. törvéoy?zék az esküdtek 
verdiktje alapján vádlottakat egy-egy évi bör-
tönre iielte el. 

A tanács tagjai Demény Ferenc kir. iiéló 
táblabíró elnök, Kovács Lajos és Báldi Aurél 
trvszéki bírák voltak. 

Halász társaság. 
Ív vés folyója  van Magyarországuak, mely 

a lialtenyeszté.-re az Oltnál alkalmasabb lenne. 
Az ültbau lépten nyomon beömlő kristály 

\ izü patakok nagyban elősegítik a halak Bza 
porodását, mert az ezen patakokba lerakott 
ikrákból kibúvó apró halaknak a sekélyebb 
\ izekben a na^y halak elül kitűnő lueiiedekük 
van ; e mellett pedig hó táplálékot találnak. 

Ezen feletti-  kedvező viszonyok daczára 
— sajnos — u halállomány nem csak felette 
gyenge, de egyes hal-fajok  teljesen kivesztek, 
vatnsá^gnl ritkaság számba jön, ha e^yik 
másik palikban pisztrángot találunk, pedig 
évtizedekkel ezelőtt ugy a „Csic-ó* valamint 

„Fcszó- patakul-an métermázsa számra fog-
tik óket. 

A halalloin.'iiiy cíapjtauá-iát sokan annak 
tulajdonítják, hogy a patakok mentén az erdők 
ki lellek irtva, es ez állal a balak meg lettek 
fo-zt\a  táplálékuktól, a mi természetszerűleg 
pusztulásukat idézte elő. 

Azonban ez teves Felfogás. 
Kevés áltatnak vau annyi ellensége, mint 

a halnak. Hiszen iviides körülmények között 
az ikráknak alig 20—2öl>/0-ka kél ki, a ki 
kelt kis tuloknak pedig 5—(>"/, a éri meg az 
ivarképes kort 

Hiszen vegyük csak az Olt folyót  és pa-
lakait. Ha itten egy cél"Zel'ü halászatot üzó 
társaság alakulna, mely szigorúan eili-tiórizué, 
liogy a vizek atropa belladouua és egyéb fc 
lette artatmas növény nedvvel meg ue mérgez 
te.-sei.ek, ma.-zlagol és egyéb hal-irtó dolgo-
kat ii« lökjenek a \ izekbe, ne irtsák dinamit-
tal és inas okszerűtlen módon. 

Ha csak egy kis gond forditattnék  az egyes 
patakokra, hogy iwis idején, éppeu akkor, mi-
kor a legnagyobb kíméletre volna szükség, a 
szegény ezen állapotban tehetetlen halakat, 
ne fogdossák  össze szekér számra. 

Ha szigorúan elleuőriztetuék, hogy az egyes 
patakok ne vetessenek ki medreikből (dugás) 
es ez által nem pusztittatuék el » kidugott 
területen lévő egész állomány 

H i általában csak némileg kiméltetnéuvk 
és okszerű halászat gy akoroltatnék, ugy rövid 
idő alatt, a halállomány annyira elszaporadna, 
hogy valóságos jövedelmi forrást  képezne. 

Örömmel értesültüuk, liogy legközelebb 
egy halásztársulat log létesülni, melynek élén. 
az ügyet igazán szivüköu vise'ő férfiak  állanak. 

„A Halász-társaság" alakuló gyűlését Báldi 
Aurél kir. törvényszéki biró hívta össze 1910 
évi március hó Ilkának délutáni fél  3 órára 
az «Európa, vendéglő külön helyiségébe. 

Ezen gyűlésre az ügy iránt érdeklődőket 
szívesen látjuk. 

Kamarai gyűlés. 
A tnarosvásiihelyi kereskedelmi és ipar-

kamara 1910. febr.  hó 25-én tartotta ez cvben 
első közgyűlését. 

Tauszik B. Hugó kir. tanácsos, elnök üd-
vözölte a megjelenteket s az után melegen 
emlékezett meg Kossuth Ferenc kereskedelmi 
miniszter és Szterényi József  kereskedelmi 
államtitkáról, kik a kereskedelmi minisztérium 
vezetése idején a székely közgazdasági érdeke-
kért mindég szívesen dolgoztak. Bejelentette 
Hieronymi Károly kereskedelmi miniszterré 
örtént kinevezését és Stetina József  miniszteri 

tanácsosnak ezen minisztériumban államtitkári 
hatáskörrel való felruházását,  kiknek a kamara 
hazafias  működéséhez' készséggel Ígérte meg 
támogatását. 

Napirend során tudomásul vette a kamara, 
hogy a marosvásárhelyi és székelyudvarhelyi 
ipari szakiskolák kibővítése; előbbinek Inter-
nitussal való ellátása tárgyában tett felterjesz-
tését a kereskedelmi miniszter most nem vehette 
figyelembe;  kijelentette azonban, hogy a székely-
udvarhelyi szakiskola fejlesztése  jelenleg tanul-
mány tárgyát képezi s mihelyt lehet annak 
sorát ejti. Hasonlóképpen fogadta  a minisz-
ter intézkedését, hogy a székelyföldre  5 kis-
ipari mintamühelyt engedélyezett. A maros-
vásárhelyi késesmühelyt Márton Tamás; a 
vízvezetéki műhelyt Koós Géza; a gyergyószent-
miklósi szűcs műhelyt Monoki Árpád; a sepsi-

szentgyörgyi kályhás műhelyt pedig Baranyai 
György kapta. Mácser Bélának a székely udvar-
helyi kárpitos műhelyhez 591 koronát engedé-
lyezett. 

A kamara 1909. évi zárszámadását meg-
vizsgálta és elfogadta  a közgyűlés. Sajnálattal 
konstatálta azonban, hogy az illetékek nagyon 
lanyhán folynak  be, miből a kamarának évről-
évre nagyobb kára van, és akció képessége 
is csökkcn. Elhatározta egyben, hogy eziránt 
panasszal lordul a kereskedelmi és pénzügyi 
kormányhoz. Székházának építési ügyében 
felterjesztési  intéz a kamara a kereskedelmi 
kormányhoz s kérelmezi tervei jóváhagyását 
liogy: a nyugdíj alapot az eddigi kamat 
mellett bekebelezésre kölcsön vehesse s a ínég 
szükséges összeget törlesztésés kölcsönből 
fedezze  valamely hazai pénzintézetnél. A 
műszaki munkálatok kivitelével Radó és Wigand 
építeszeket bizla meg. Folytatólag kiküldötte 
a kamara a törvényhatósági ipartanácsba kép-
viselőit. Schull H.-nrik marosvásárhelyi ruha-
kereskedő leltározott árui feladásának  en-
gedélyezéséhez hozzájárult; Sequens József 
kamarai tagot az 19JJ. évi párisi londoni 
kiállítások alkalmából «Grand Prix» arany-
éremekkel és arany érdem keresztel történt 
kitüntetése alkalmából Üdvözölte. 

Végül elhatározta, liogy kérelmezi a székely 
körvasuton Aradon át május l-löl egy gyors-
vonat beállítását, ini a megnyitás alkalmával 
kilátásba is helyeztetett; továbbá előterjesztést 
tesz Marosvásárhely-Gyergyöszentmiklós tele-
fonnal  leendő közvetlen öiszekö'etcse tár-
gyában. — Ezzel a gyűlés véget ért. 

Törvényhatósági közgyűlés. 
F, évi február  hó 24-én vármegyénk 

törvényhatósági bizottsága Fejér Sándor 
alispán elnöklete alalt rendkívüli közgyű-
lést tartott. E közgyűlésnek egyedüli tár-
gya gróf  Khuen-Héderváry Károly minisz-
terelnök és minisztériumának támogatását 
kérő leirata volt. A közgyűlés oly nagy 
fokú  érdeklődést keltett, hogy a közgyű-
lési termet egészen elfoglalták  a bizott-
sági tagok s a karzat is meglelt érdeklő-
dőkkel, kik közölt hölgyek is szép szám-
mal voltak képviselve. 

A közgyűlés 10 órára volt kitűzve, 
azonban a vármegye házán jóval ezelőlt 
élénk mozgás volt észlelhető a 48-asok 
soraiban, kik az állandó választmány ja-
vaslatának toborozták híveiket. Fő cél az 
volt, hogy a javaslat egyhangú határozat 
legyen, miután a többség eleve látható 
volt. E cél el is éretett, mert a 67-esek, 
kik különben feltűnő  csekély számban je-
lentek meg, tartózkodó álláspontot fog-
laltak el s nyugodt szemlélői voltak a 
közgyűlés gyorsan lezajló eseményeinek. 

Kevéssel 10 óra után nyitotta meg 
Fejér Sándor alispán a közgyűlést. Az 
állandó választmány javaslata, melyet Szász 
Lajos főjegyző  terjesztett elő, szórói-szóra 
igy hangzik: 

Csikvármegye közönség»* snjn.ilntút fejezi  ki 
ugy parlam.MitiMi kiviíl állú kormány kititn-ezúse 
felett,  nllnál is inkább, mert n kormány nz ország-
gy'alés ki'-pvin.-ljliizu részéi-31 ez évi január 2H-án 
tartott ülésében kijezett bizalmatlanság ellenére 
nemcsak bolyén monid, de működését tételes tör-
vényben Utkiiză eljárással kezdte meg, midőn nz 
országgyűlést nz 1848 : IV. és nz 1867 : X. t.-cik-
kekben foglalt  félreérthetetlenül  tiltó rendelkezések 
ellenére királyi kézirattal elnapoltatta és országos 
költségvetései felhatalmazás  nélkül vezeti ez állam-
háztartást. Épen ezért a kormányt a kért támoga-
tásban nem részesiti, iránta bizalommal nem visel-
tetik, az országgyűlésnek törvény ellenére történt 
elnapolása ellen pedig óvást emel, egyúttal a vár-
megye közönsége, bár teljes tudatában van annak, 
liogy tisztikara, miként a múltban tette, hazánk 
szentesített törvényeihez éa alkotmányához es al-
kalommal ie a legféi  fiúsabban  ragaszkodni fog, 
mégis az 1848 : XV. t-c. bevezetésében megörö* 
kitett hagyományos kötelességénél fogva  felhívja 
a vármegye tisztviselői karát, hogy törvéuytelen 
különösen pedig az 1888 : XXI. t.-c. 20. g-át, vagy 
az 1906 : LX. t-c. 1. g-át sérti rendeletek végre-
hajtásához hozzájárnláaát tagadja meg és felhívja 
továbbá a vármegye alispánját is, hogy ilyen ese-
tekben az 1907 : LX. t.-o. 7. g-a alapján a köz-
gyűlést haladéktalanul bivja össze. 

A határozati javaslathoz szólásra Kállay 
Ubul bizottsági tag emelkedett. Nagy-
szabású beszédének fejtegetéseit  élénk 
érdeklődéssel kisérte a közgyűlés. Bár a 
kormány ellen a legerősebben kikelt, mind-
azonáltal jellemzésképen felemlíthetjük, 
hogy Tisza István nevének kiejtésekor a 
közgyűlés éljenzésbe tört ki. 



c s í k i l a p o k 3-lk oldal. 
Kállay Ubul beszédében nyomatékosan 

kiemelte, hogy a határozati javaslat csak 
ugy lehet imponálóan megnyilvánuló, ha 
azt a törvényhatóság egyhangúlag elfog-
ja. Erre való tekintettel kérte a megjelent 
67-es bizottsági tagokat, hogy azt vál-
tozatlanul ók is fogadják  el. Beszédét 
szószerint az alábbiakban kOzfiljQk: 

Khuen Héderváiy gróf  miniszterelnök ur 
kormánya leiratában nem csak kinevezését tu-
datja vármegyénkkel, hanem a törvényhatósági 
bizottságnak támogatását is kéri. Akkor, mikor 
e leirathoz hozzá szólok, előre is kijelentem, 
hogy a részemről  felismert  igazság teljes,  őszinte, 
férfias  kimondása  mellett  a legnagyobb tárgyi-
lagossággal akarom e tárgyat kezelni, oda tö-
rekedve, hogy a tekintetes közgyűlés érett, 
higgadt, nyugott megfontolás  alapján határoz-
hasson. Az oknyomozó történetíró pártatlansá-
gával, de jogaink, szentesitett törvényeink éles, 
ám soha sem kétélű bonckésével akarom a tör-
ténteket, a helyzetet elemezni. 

Deák Ferencznek 1867. julius 1-én elmon-
dott szavai lebegnek szemeim elölt: «Szilárd 
kitartás, mérsékelt higgadtság, a személyeske-
désnek mindenkor, mindenben és mindenűlti 
szigorú mellőzése, a nemtelen fegyvereknek 
még visszatolásként se használása, minden 
elágazó erőknek a nagy főcélra:  hazánk bol-
dogitására szolgáló egyesítése.» 

Csikvármegye esetleg — nem tudom, nem j 
tudhatom, van-e elágazás véleményeinkben? 
elágazó véleményeit szeretném lehetőleg egy 
ünnepélyes, higgadt határozat elfogadásában 
egyesíteni. Eperi ezért pártpolitikai szempontot, 
még legkisebb vonatkozásában is, kerülni aka-
rok, kerülni fogok. 

Tekintetes törvényhalósági bizottság I Há-
rom oldalról akarom én e kérdést taglalni: 
ÍJ a kinevezésnek, hogy ugy mondjam, bizo-
nyos előzményei és az adott helyzetnek igy 
nyert megvilágositása szempontjából, 2) a Khuen 
kormánynak az országgyűlés elölt adott prog-
ramja tekintetéből és végűi 3} a kormány ez-
ideig ismeretes tényeinek tárgyilagos birálala 
alapján 

lógókról kell csak egy árva szócskát is hal-
lania. 

Pedig e copf  politikáját segíti elő — eset-
leg talán Öntudatlanul is — a mai kormány. 
Ennek a bécsi politikának érvényesítésére, 
a magyar közéletbe való beültetésére vállal-
kozott. 

Hát azt kérdem, tisztelt törvényhalóság, 
hogy ezen az áron, ily célzatok mellett lehet-
séges-e a béke, ha csak nem egy rodhadt, 
rövid ideig tartó béke ? Ki fog  törni, ha most 
nem, akkor később a harc az egész vonalon, 
mert alig hihető. Isten mentsen is tőle, hogy 
a nemzet hosszabb időre visszatérjen a csonka 
nemzeti életbe, életbevágó, a törvény által, az 
1367. évi t.-c. által biztosított jogoknak a pa-
píron maradásába való megnyugvás rendsze-
réhez. 

A bizonytalanságnak nem csak meghosz-
szabbitása volna ez, hanem a válságoknak 
hosszabb időre való valóságos állandósítása. 
Megkezdené uralmát az Örök válság és emész-
tené az országot ugy a maga egészében, mint 
annak egyes polgárait külön-külön is. 

Hát hogy segítsünk mi, kik hisszük, szivünk-
ben átérezzűk és átéljük mindazt, ami a nem-
zetben vágy és törekvés, mely vágyat és tö-
rekvést mi a nemzet életszükségleteinek tartjuk, 
egy olyan megoldást elő, mely a nemzetnek 
a semminél is kevesebbet hoz, söt egy későbbi 
előnyös megoldásnak is útjában áll. 

Mert én eltudok egy olyan megoldást is 
képzelni, melyet elvtársaim és közöttük én is 
nem fogadhatnánk  el ugyan alapul arra, hogy 
a kormányzatban tényleges részt veszünk, de 
igenis értékelhetnök annyiban, hogy nem ten-
nénk lehetetlenné azon államférfiak  Kormány-
zását, kik a nemzet számára mégis valamit 
kivívnának, legalább annyit, hogy a nemzet 
erkölcsi tekintélye meg legyen óva, hogy a 
Gross-Osterreich esztelen törekvései vissza le-
gyenek szorítva egy-két ábrándozó osztrák 
politikus hig agyvelejébe. Nem tennők lehe-
tetlenné kötelességszerűen, mert amikor a szen-
vedő ország létérdekéről, legfontosabb  jogairól 
van szó, félve  kell tenni ininden személyes 
tekintet és aszerint cselekedni. 

De egy ilyen Khuen féle  megoldás, tisztelt 

Mert olvasok benne például a tanszabad-
ságról is. Pedig én idáig ugy tudtam, hogy 
erríl már törvényeink intézkedtek, hogy ezt 
törvényeink biztosítják. Épen ezért gyanús a 
tanszabadság e hangsúlyozása! Mintha csak 
titokban — a száj nem mondja ki, csak az 
agy gondolja, Khuen hallgat róla, de Székely 
Ferencz agya veleje ugy tervezi — a szabad-
gondolkodókat, Pikleréket akarná felhívni  ke-
ringöre, hogy csak hirdessétek tanaitokat, esz-
méiteket a haza, a vallás, történelmünk dicső-
sége és minden ellen, mi még a magyarnak 
szent, mi még a magyarnak erkölcsi erőt adott. 

És különös világításban tűnik fel  a gyüle-
kezési jogról mondott pár semmit mondó szó 
is, tudva ezt én pozitive tudom, hogy a 
szociálista parasztpártnak csak Sotnogymegyé-
ben ezreket kocsál a kormány választási cé-
lokra rendelkezésére, tudva azt, hogy a keresz-
tény szocialista párttal az érintkezést Kristóffi 
közvetítette, de különösen olvasva a magyar-
faló  bécsi •Reichspost«-ot, mely vezércikkében 
megállapítja, hogy a választásoknál Hédervá-
rynak igen jó kilátásai vannak! Szó szerint 
pedig ezt írja: 

>40 magyar kerülete van, hol a parasztpárt 
okvetetlenül győzni fog,  117 kerületben a nem-
zetiségek, bár kisebbségben vannak, de a kor-
mány javára dönthetik el a helyzetet, 115 ke-
rületben a nem magyar anyanyelvűek a lakos-
ság 60 százalékát alkotván többségben vannak. 
Igaz, hogy ezt a többséget Héderváry csak ak-
kor fogja  elérni, ha nem akar a régi gentry 
gazdálkodás visszaállítására törekedni és tisz-
tán az általános válaszlói reformra  törekedik.* 

Ezek után a gyülekezési jogról mondottak 
is ugy tűnnek fel,  mintha csak a nemzetközi, 
hazátlan szocialistáknak, a magyar államcszmél 
megtagadó nemzetiségeknek akarná a fülébe 
súgni csak ugy titkon, ne tudja más — 
hogy szabad a vásár, csak rajta! 

És itt, a székelyföldön,  hol élethalálharcot 
vívtunk cs vívunk a nemzetiségekkel, még csak 
épen ez hiányzik nekünk: a szociálizmus, lett 
légyen az akár nemzetközi, akár keresztény! 

Vagy mit szóljak a vármegye reformjáról  ?! 
Hiszen még egy helyi, hatvanhetes lapunk, a 
•Székelység» is igy ir ezen prograuunpontjáról Az 1867-iki kiegyezés szentesítésekor/^- u r a i ~ ^ ' d ^ s á i ^dó^go l nemszü ^ a l ^ S ^ ^ S n ^ g v l á S nem valami 

Ferenc  azt mondotta, hogv ez a k,egyezés | n t i n z e t hj.ének, reményein^ önbecsülésének | S vír ^ y a r o r ^ i g r a s ha síámh-azt mondotta, hogy 
csak ula,,. csak égető tagjainkat orvosoltukteVi'erieiörésé«ir'meír'ren"d ~és"áííandósúg 
ezúttal, az idő és a felszabadult  közszellem  majd  | c s a k i s a n c m z c t i e r ö tudatának megóvásával, 

AW I'ÍIII  azt u. amit most neknnk  elenu h i i e í s reményei némi kielégifésc  révén jö-
nem sikerült.  Ezzel szemben mit látunk, tisz- h e t n e | é l r e N c m s z U | h e l m á s l i m i n l t o r z s z Q . 
telt törvényhatóság? Azt, hogy Bécsben, ha ) ö t l e t e ( ! y letiport, leigázott nép jogos kese-
nem is agg királyunk, de mások, nagyon is j rQségét, melyre bekét akarnak /«mn-Wi,;. amc-
nagy befolyású  körOk részéről az most az | y c t megaíízni  akarnak, fülébe  dörögvén: Unbe-
irányadó felfogás,  hogy a 67 is sok, hogy a 
67 is veszélyezteti az uj fent  lábrakapott 
nagyzási hóbortot, az Osszbirodalmi eszmét, 
hogy a 67 az Osszbirodalmi egység rovására 
túlságos engedményekel adott a magyaroknak, 
tehát azt lehetőleg vissza kell csinálni. Ezért 
a bécsi taktika szerint keresni kell az alkalmas 
időt, az alkalmas embereket és az alkalmas 
eszközöket, hogy azok a kapcsok, melyeknek 
a mi eszményeink, vágyaink, de történelmi 
jogaink alapján is lazulniok kellene, hogy 
ezek a kapcsok újból szorosabbra legyenek 
fűzhetők,  hogy megvalósulhasson a 400 éves 
osztrák álom, az Osszbirodalom, GrossOster-
reich. 

Ezen elvilázhatatlan lényekkel szemben a 
tisztelt miniszterelnök ur azt, mondotta, hogy 
nem akarta ott hagyni jó Öreg királyunkat és 
szégyenben hagyni a nemzetet. Vagyis imlicite 
azzal gyanúsította meg az országot, hogy 
nálunk királyunknak rajta és emberein kivül 
nem volna egy embere sem. Pedig nincs eb-
ben az országban, bátran ki merem jelenteni, 
egy-két túlzón, rajongón vagy rosszhiszemű em-
beren kívül egy férfi  sem, kinek a miniszterelnök 
királyhűségét joggal fito  .tathalná, mert mi 
magyarok soha el nem felejtjük  a köteles hű-
séget, szeretetet és liszteletet a mi felkent  ko-
ronás királyunk, a mi agg uralkodónk iránt, 
amint  tolta  el  nem ftíejtpik  kötelességünk*  a 
nemzet, a nemzet történelmi  jogai,  történelmi 
eszményeink,  -nemzeti  vágyaink  iránt. 

És én hiszem és vallom és a politikai 
aréna porondján is mindig nyíltan hirdettem, 
hogy mai uralkodónkkal az összeütközéseket 
lehetőleg kerülni kell, hogy keresni kell az 
alapot, melyen nemzet és király megértve 
egymást, egy hatalmas jövőt építhet fel. 

A nemzetet megbékíteni, a királynak szol-
gálni dicső feladat,  de lehetséges-e, ba Bécs 
nem enged a megbékitésre egy fillért  sem 
költeni és csak a nemzet számláján irja fel 
folyton,  400 év óta a tartozást, bécsi uzsora-
kamatokkal számítva azt? És e bécsi törek-
véssekkel szemben mit hoz Khuen? 

Ezt a semmit a nemzet megbékítésére, 
követeléseinek kiegyenlítésére, és tengernyi 
tartozást, mint a nemzet tartozását 

Éppen azért, mikor Khuen folyton  azt hir-
deti, hogy az ő politikája a korona politikája, 
nekem ugy tetszik, hogy e szólamok hangja 
ugyan nem éppen a bécsi Jákőbé, d e . . . a 
politika, az már az övé, mert e politika túl-
ságosan i s . . . szőrös és copfjáról  felösmerjűk 
bécsi származását Jó öreg királyunk, a koro-
nás magyar király politikáját szivesen követnők 
mi is, de nem követhetjük Bécsnek az Ossz-
birodalmi eszme rizsporával ki kent-fent,  fekete-
sárga szalagokkal felékesített  copfját,  mely 
égnek meredez, mihelyt magyar története) 

dingte Unterwerfung  I Nem szülhet mást, mint 
vad politikai szenvedélyeket, pedig e szegény 
országnak békére, rendre, nyugalomra volna 
szüksége. 

Az ilyen megoldás — a válság állandósítá-
sán kívül — nem szülhet mást, mint azt, hogy 

vad politikai szenvedélyek fellángolásával 
uj fent  és újfent  az az osztály fog  szenvedni, 
melyre Bécs kimondotta a pereatot, melynek 
Bécs szerint pusztulnia kell, mert soha sem 
tudott más, mint magyar  lenni. Az az osztály, 
mely az egész világtörténelemben páratlanul 
álló példáját szolgáltatta 1848 ban az önzet-
lenségnek, a jogokról való Önzetlen lemon-
dásnak, mely a Kossuth Lajosokat, Deák Fe-
renceket szülte; a magyar értelmiség, a ma-
gyar középosztály, a magyar nemzeti politiká-
nak ezer év óta letéteményesei 

És mindezekhez járul Khuen-Hédervárv 

Co l i t l k a i e g y é n i s é g e i s . A z t k é r d e m , t i s z t e l t 
I r a i m , h o g y a k k o r , m i k o r a k i n o s t e s p e d é s , 

a z e r ő k b e l s ő f o r r o n g á s a ,  m e g g o n d o l a t l a n u l 
f e l v e t e t t  j e l s z a v a k u j a l a k u l á s o k f e l é  v i s z i k a 
n e m z e t e t , h o g y a k k o r , m i k o r a k o r o n a é s a 
n e m z e t f e l f o g á s a  n i n c s ö s s z h a n g b a n é s s z é t -
á g a z ó e r ő i k r o m b o l ó h a t á s a m e g ö l m i n d e n 
e g é s z s é g e s a l a k u l á s t , é p p e n K h u e n v o l n a - e a z o n 
v e z é r l ő e g y é n i s é g , a k i a z e r ő k e t é t o v a k i a l a -
k u l á s á b a n a j o b b j ö v ő b i z t o s ö s v é n y e f e l é  v e -
z e t h e t n é a n e m z e t e i ? ! 0 , k i n e k e g y é n i s é g e 
e g y v i h a r o s « e g y e d s z á z a d i z g a l m a s k ü z d e l m e i -
b e n m i n d i g b i z o n y o s h y p e r a u l i k u s s z í n e z e t b e n 
t ű n t f e l ,  k i t k ü l ö n ö s s z e r e n c s é t l e n s é g é r e a z 
u r a l k o d ó i k e g y m i n d e n k o r o l y a n k ö r ü l m é n y e k 
k ö z O l t á l l í t o t t a z ü g y e k é l é r e , m i k o r a k i r á l y i 
p r o g r a m m l e t é t e m é n y e s e k é n t s z e m b e n t a l á l t a 
m a g á t • n e m z e t t e l é s i g y m i n d i g e l ő l e g e z e t t 
b i z a l m a t l a n s á g g a l t e r h e l t e n t ű n t f e l  a m a g y a r 
p o l i t i k a l á t ó h a t á r á n ? 

Ó volna-e az, ki a nemzetet meg tudná 
váltani átkos helyzetéből? Én legalább poli-
tikai múltja alapján még a Megváltót meg-
előző Szent János szerepére sem tartom alkal-
masnak, kinek szava azután igazán a pusztá-
ban vész el. 

És most áttérek okfejtésem  második ré-
szére, az úgynevezett kormányprogrammra. A 
mi ezt illeti, tisztelt törvényhatóság, talán jobb 
is volna róla nem szólani I Mert, ha egy kor-
mány, akármilyen kis nemzet, alárendelt állam 
kormánya szükségesnek látja hangsúlyozni, 
hogy programmja a nemzet, az állam önálló-
ságának alapján áll, hát szomorú, nagyon szo-
morú idők jele, nagyon szomorú dolog ez. 
Majdnem olyan szomorú, mint maga az egész 
kormány-programm. Keresem benne a magol, 
de alig találok, úgyhogy szerzőiről aligha fog 
a magvető ember példabeszéde eszünkbe jutni, 
inkább ama bizonyos magkereskedö árjegy-
zéke, melynek címlapjáról OkOlnyi betűkkel rl 
le a reklám: »ki ocsút vet, gazt arat« 

jovo var 
gatásunk ncm csal, Fcjérváry es Kristófly  nem-
zeti ideálok voltak Khucn-Héderváry melleit. 
Igen, mert azok királyi és kormánybiztosokkal 
erőszakoskodtak, ezek pedig az alkotmány 
egyetlen még számot tevő részének elkobzá-
sával az ország letörésére szövetkeztek.» 

Röviden világilom meg, miben állana c re-
form.  1) A megyei tisztviselőket a kormány 
nevezné ki, 2) különben pedig a megyei ön-
kormányzatot megóvják ugyan, de ugy, hogy 
a vármegyei közgyűlés jogkörét alaposan meg-
nyirbálják, a megyei közgyűlést eunuchi sorba 
léptetik elő az által, hogy létesítenek járási 
gyűléseket — a járásokkal könnyebb elbánni 

s ennek hatáskörébe utalják a megyei ügyek 
jórészét. Ezt kell érteni a különben hatásos, 
mert a legtöbb ember által meg nem értett 
decentralizáció» alatt, vagy mint Khuen ké 

söbb ékes magyarsággal kifejezte:  a közép-
pontosítás hátrányainak kiküszöbölése alatt 

Le akarják tehát tépni alkotmányunk utolsó 
magyaros ékítményét, porba akarják dönteni 
alkotmányunk 1000 éves, utolsó tisztára ma-
gyar oszlopát, a vármegyét. Húzzák a lélek-
harangot, de a temetés előtt mi is a tett he-
lyen leszünk. 

Végére hagytam a programm legfontosabb 
részét, az általános választói reformot.  Erre 
nézve Khuen kijelentette, hogy jelzőhöz bár 
nem köti magát, de az egyenlő választójog 
híve. Igy előre lekötötte magát egy nemzeti 
szempontból esetleg fontos  korrektivum ellen. 
Pedig akkor, mikor a jelenlegi politikai hely-
zet sarkpontjáról, a magyarság állami szupre-
mációjának döntő kérdéséről van szó, vagy 
több világosságot várhattunk volna el, vagy 
ha már óvatosságból nem akart nyilatkozni, 
nem lett volna szabad már előre egy irány 
ellen, mely esetleg nemzeti szempontból hasz-
nos lehet, állást foglalnia.  Hiszen magában a 
nemzeti munkapártban e kérdés kOrül a leg-
nagyobb egyetértés dul, ugy hogy a nagygyű-
lésen, nehogy az ország az ellentétekel lássa, 
»ibis-redibis«-féle  formulákat  kellett igénybe 
venni. És hogy ez igy van klasszikus tanura 
hivatkozom, Tisza István grófra,  erre a jelle-
mes magyar politikusra, ki a nagygyűlésen je-
lentette ki: »Köztudomásu, hogy a választójog 
kérdés részleteire nézeteltérés van köztem és 
a kormány között. 

Egy radikális választói jog szerintem ve-
szedelmes a magyarság állami és politikai sup-
remációjára, a választókerületek óvatos beosz-
tása nélkül pedig még abban a tormájában is 
veszedelmes, melyben Andrássy törvényjavas-
lata szándékozott megvalósítani. A kik azt hi-
szik, kimondom, ha megfeszítenek  is, hogy a 
választási reformot  tisztán a szélső demokrá-
cia általános, doklrinár szempontjából meg kell 
meg lehet csinálni a magyar nemzeti érdekek 
veszélyeztetése nélkül, azok a nemzetiségi kér-
dést épenséggel nem ismerik. 

Nem tudják, vagy legalább nem akarják 
tudni, hogy a nemzetiségi eszme mindennap 
uj lelkeket hódit el a magyar állameszmétől, 
nem tudják, hogy a kultura és a vagyon, az 
Albinák és a nemzetiségi papság faji  és nem-

zetiségi öntudatot, magyargyűlöletet teremte-
nek, még ott is, hol ma még a nemzetiségi 
érzések szunyadni látszanak. És hiszik-e ezek 
az urak, hogy a nemzetiségek elégedetlensége 
az általános, titkos cs egyenlő választójog be-
hozatalával megszűnik, hogy nem fognak  töb-
bet, sokkal többet majdan követelni ? I Hiszen 
a nemzetiségeknek mindig voll és mindig lesz 
követelése és a faji  öntudat minden erősödése 
csak ujabb követelésekel log szülni, melyeket 
nem lehetend teljesíteni. Hát nem mindegy az, 
ha a nemzetiségek csak egy követelés megta-
gadása, vagy összes követeléseik megtagadása 
miatt elégedetlenek?! 

Hát nem méltánylandó-e ezeket tudva, so-
kaknak, különösen az erdélyieknek azon aggo-
dalma, őszinte magyar lelkűknek az a félelme, 
amely elfogja  egész valónkat, mikor nemze-
tünket a politikai helyzet kényszere által olyan 
pontra látja állitva, amely után meggyőződé-
sünk szerint a legjobb esetben sem következ-
hetik más, mint a sötétbe való ugrás!» 

Ez volna a hires programm, amennyiben 
ismerjük. Programmnak programm, közjogi té-
ren a >nesze semmi fogd  meg jól» programmja, 
a nemzetiségi kérdést illetőleg pedig nem az 
alkotás, de a bomlasztás munkájának a ter-
vezete. 

Ezen felfogásomat  mindenben megerősítik 
a kormány eddigi tettei. Itt van például a ház 
elnapolásának ténye, mely elvitathatatlanul az 
1848. IV. és 1867. X. törvénycikkekbe ütkö-
zik. E felett  nem is lehet vitatkozni. Ha pedig 
c tényt avval védik, hogy az csak a formaliz-
mus kezdete, hát e védelemmel szemben egész 
sereg idézetet tudnék felolvasni  a 67 megalko-
tójának, Deák Ferencnek beszédeiből. 

De megelégszem kettővel: 
1866. december 11-iki felirati  tervezetében 

olvassuk: 
•Az alkotott törvényeket, mig a törvény-

szabta uton el nem töröltetnek, sértetlenül 
fenn  kell tartani és tettleg végre kell haj-
lani. Élet feltétele  ez az állam léteiének, 
mely nélkül se az egész, se az egyesek a 
törvényben biztos támaszt nem találhatnak. 
A törvénynek elismerése, s azok tettleges 
teljesítésének megtagadása, jogilag egymás 
mellett meg nem állhatnak". 
A 67-es bizottság 1867. január 31-én tartott 

ülésében igy szóllolt a haza bölcse: 
•A jogfolytonosság  terén'a megalkotott 

és szentesített törvények megtartását és vég-
rehajtását követelni oly kötelesség, melytől 
elállanunk nem lehet». 

»A jogalap az, hogy az alkotott törvénye-
ket nem szabad addig mellőzni, mig azokat 
a törvényhozás meg nem változtatja». 
De különben is veszélyes a formalizmus  e 

theoriája. Mert a becsületes hazafiak  ily irányú 
vélekedését könnyen fegyverül  használhatják 
fel  ellenségeink ellenünk, például, ha a vá-
lasztójogot akamák oktrojálni. 

Igaz ugyan, el kell ismernem, hogy a kor-
mány igyekezett a parlamentáris formákat  né-
mileg figyelembe  venni, maga mellett hangu-
latot teremteni akkor, mikor lemondott és a 
házfeloszlatást  kilátásba helyezte. De mit ér 
mindez, mikor már egyszer a parlamenláriz-
tnus lényege meg van sértve, egy alkotmány 
biztosítékunk fel  van rúgva. A kormány alkot-
mányellenesen járt el, a kormány törvényt sér-
tett. És még ha a kényszerűség egy bizonyos 
ereje vitte is ide a miniszterelnököt, tény az, 
hogy egy fontos  alkotmánybiztositékunk vált 
puszta fikezióvá.  Az elnapolás Magyarország-
nak egy alkotmány Königgriitze. 

És mit várjunk az uj választásoktól? Igló 
megadja a teljes feleletet.  Az udvari tanácso-
sok aranyainak pengése százezres valutában, 
a pukkanós bor durrogása, a pántlikás sziva-
rok füstje,  a pálinka gőze és a csendőr szuro-
nyok fénye  a »zsivió«, »sze treaszke» Héder-
váry», a munkás-marseilleise hangjai mellett 
megadják azon keretet, mely között a nemzet 
akarata érvényesülni fog,  érvényesülhet. 

Ezen mérlegelések alapján én az állandó 
választmány javaslatit megfelelőnek  tartom, 
mert egyrészt határozott, másrészt mérsékelt, 
de mérsékletében is elég erős, mert az 1907. 
évi LX. tc. módot nyújt arra, hogy az önkor-
mányzat jogaiba ütköző kormányrendeletek 
ellen a közigazgatási bíróságnál keressünk or-
voslást 

Ne osszuk meg tehát már ma a vármegye 
egyetértését és éppen azért kerve-kérem mind-
azokat, kik más szemüvegen át nézik a mai 
helyzetet, ne akadályozzák meg az egyhangú 
határozatot. Hiszen hozzájárult ilyen indítvány-
hoz Pestvármegyében a nemzeti munkapárti 
Podmaniczky Géza báró is, Borsodvái megyé-
ben a nemzeti tpunkapárli Vay Elemér báró 
is; ulóbbi kijelentette, hogy ámbár ő máskép 
fogja  fel  a politikai helyzetet, de mivel a je-
lenlegi politikai viszonyok között a legfőbb 
érdek az, hogy békesség és csöndesség honol-
jon az országban, hozzujárul ily irányú javas-
lathoz. 

Mert tekintetes törvényhatóság, megnehe-
zedett az idők járása felettünk.  A néphit azt 
tartja, valahányszor üstökös jelenik meg az ég-
boltozaton, az valami országos csapásnak az 
előjele. Most is üstökösök száguldanak felet-
tünk a világűrben és mintha csak igaza volna 
a néphitnek. 

Sötét a jövendőnk látóbatára, egyetlen csil-
lagát a reménységnek sem birjak (elfedezni. 
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csak a vészt és pusztulást hozó üstököst lát-
juk lejünk lelett, amint sziláján száguld előre 
szabálytalan pályáján, hogy összerombolion 
mindent, ami útjába kerül. Ha vigasztalódni, 
reményt meríteni akarunk, ne a jövőbe néz-
zünk, hanem a múltba, ahonnan ezer eszten-
dőnek dicső eszményei ragyognak (elénk. Ezen 
eszmények adhatnak csak megnyugvást, adhat-
nak csak reményt, hogyha az üstökös eltűnt a 
végtelenségben hazánk látóhatáráról, pályája 
helyén nem a rombolás nyomai (ognak sze-
münkbe ötleni, hanem a nemzeti eszmények 
fénylő  szivárványa, mely ezer színben ragyogva 
fogja  igazolni a nagy Széchenyi István mon-
dását : «Magyarország nem volt, hanem lesz*. 

Az állandó választmány javaslatát elfoga-
dom. 

A közgyűlés elfogadva  Kállay Ubul 
érveléseit, minden további hozzászólás 
avagy indítvány nélkül egyhangúlag el-
jogadta a határozati javaslatot. 

Fejér Sándor rövid felszólalásában 
kijelentette, hogy a vármegye tisztviselői 
kara szolidaris abban, hogy a kormány 
törvénytelen rendeleteit végre nem hajija, 
meg nem szavazott adót be nem hajt, 
meg nem ajánlott újoncot elő nem állit 

Ezzel a közgyűlés véget ért. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Halálozás. Kinczler Lászlóné született 

Dézsi Lina kir. törvényszéki irodaliszt neje, 
életének 37-ik évében folyó  évi február  26-án 
hosszas szenvedés után meghall. Halálát férje 
és öt gyermeke gyászolja. 

— Áthelyezések. Az igazságügyminiszter 
Cimbalmos András kecskeméti és Császár Ist-
ván gyergyószentmiklósi járásbirósági írnoko-
kat kölcsönösen áthelyezte. 

— Március 15. Csíkszeredában. Nemzeti 
ébredésünk évfordulóját  folyó  évben is meg-
ünnepeli városunk hazafias  közönsége. E cél-
ból dr. U j f a l u s i  Jenő polgármester február 
28-ára értekezletet hívott össze, a melyen a 
következő ünnepi műsor állíttatott össze: 

1. Hymnus. Erkel Ferencztöl, énekli a csík-
szeredai újonnan szervezett dalárda. 2. Meg-
nyitó beszéd, tartja Hajnód Ignácz, orsz. gyű-
lési képviselő. 3. Szavalat, tirtja ifj.  Batár 
Béla m. árvaszéki ülnök. 4. Sikolt a harci sip, 
Huberttől, énekli a csíkszeredai dalárda. 5. Ün-
nepi beszéd, tartja Csiszér Imre m. árvaszéki 
ülnök. 6. Tavasz elmúlt, Lányi Ernőtől, énekli 
a csíkszeredai dalárda. 7. Szavalat, tarlja dr. 
Gaál Endre m. aljegyző. 8. Bezáró beszéd, 
tartja dr. Ujfalusi  Jenő polgármester. 9. Szó-
zat, Egresy Bénitől, énekli a csíkszeredai da-
lárda. Az ünnepély kezdete d. e. fél  11 óra, 
mely idő előtt a közönség a helybeli róm. 
kath. templomban szent misét hallgat. Az ün-
nepély kedvező idő esetében a városháza előtt, 
kedvezőtlen idő esetén a .Vigadó, nagytermé-
ben tartalik. 

— Hadkötelesek sorshúzása. A felcsik-
sorozó járási községi illetőségű és 1889. évi 
ben született hadkötelesek sorshúzása f.  hó 
21-én volt a felcsiki  járási szolgabiróság hiva-
tali helyiségében. Ez alkalommal bcrendellet-
tettek a járás 27 községének elöljárói. A sors-
húzást dr. Márton László tb. főszolgabíró  ej-
tette meg. 

— Halálos végű baleset. Csikrákoson r. övi 
február  2tván Bodor Péter kissé ittas állnpotban 
liaza leié indult, miközben az utcán kétszer fli-nctt 
és másodszor oly szerencsétlenül ütött» meg bal-
halántékát a jeges uton, hogy nagyl'nku téröinlés 
következtében meghalt. 

— Bicskázás. Fülöp Sándor csikdánlalvi la-
kost I. éri február  hó 26-áu este 10—11 óra kö-
zött Kosza Barabás karczfalvi  lakoa az állami cse-
metekert mellett kitámadta • nevezettet követ éa 
bicskával oly súlyosan bántalmazta, liogy szenve-
dett sérülései gyógykezelésére 18 nap szüks'ges. 
A csíkszeredai kir. járásbírósághoz jelentés tétetett. 

— Veszett kutya garázdálkodása. Amhrua 
Károly 33 éves, várdotfclvi  lakost I'. évi február 
lfi-án  egy veszett kutya nyálával meglert.izte, mi-
nek folytán  Ambrus Károlyt a budapesti Pasteur 
intézetbe kellett zzáüitani. 

— BekOldetett A «Csiki Lapok, folyó  évi 
6-ik számában megjutalmazott tanítók cim alatt 
közölt tudósítás, hiányosan lett beküldve, mert 
azokkal a kitüntetett tanitökkal egyszerre és 
egy időben kapta meg az érdemekben meg-
őszült Gergely József  csikszenlsimoni kántor-
tanító is, a 200 korona személyi pótlék juta-
lomdijat. 

— Terjedő haj betegség. Évek során tart 
az az okos, higiénikus intézkedés, hogy a 
fodrász  termekben a tisztaságot ellenőrzik és 
megállapított szabályokkal lehetetlenné kíván-
ják tenni a veszedelmes és fertőző  bőr — és 
hajbetegségek továbbterjedését. Mint orvosi 
körökből értesülünk, dacára ezeknek az egész-
ségügyi és köztisztasági intézkedéseknek, egy 
veszedelmes hajbetegség van terjedőben ugy a 
fővárosban,  mint a vidék városaiban. Ez a ve-
szedelmes betegség: a hajmoly. Hatósági ellen-

őrző vizsgálat azonban megállapította, hogy 
azokban a fodrász  üzletekben, amelyekben a 
Diana sósborszesszel desinficiálják  a borbély 
eszközöket, ott a hajmoly egyáltalában fel  nem 
lépett. Ez a körülmény egymagában alkalmas 
arra, hogy a kitűnő magyar háziszer rohamos 
térfoglalását  igazolva lássuk. És mivel meg-
állapittatott az is, hogy az olyan hajai, ba-
juszt és szakállt a hajmoly meg nem támad, 
melyet állandóan Diana sósborszcsszel ápol-
nak, azt hisszük e hir kapcsán a Diana sós-
borszesz bevonul oda is, ahol még kitűnő ha-
tását nem ismerik. 

— A magyar szent korona ünnepe Ró-
mában Mint értesülünk, nagyban folynak  az 
előkészületek és előjegyzések arra a széles 
arányú nemzeti zarándoklatra, melyet az Orsz. 
Kalh. Szövetség elnöksége gról Széchenyi Mik-
lós győri püspök vezetése mellett Radnai Far-
kas, Bálás Lajos, Zichy Gyula gróf,  Boromisza 
Tibor és Fischer-Colbrie Ágost püspökök rész-
vételével folyó  évi április II—22-rc Rómában 
tervez. Mint ismeretes, akkor fogják  leleplezni 
azl a kiváló bccsü márvány dombormű emlé-
ket, melyet a római magyar művészeti ház 
megbízása alapján Dankó szobrász művész ké-
szített a magyar szent koronát adó II. Szil-
veszter pápa emlékének. Az emlékmű leleple-
zése alkalmából nemcsak Ö felsége  a Király, 
hanem a kormány és az országgyűlés mind-
két háza, az összes magasabb állatni és köz-
igazgatási halóságok, kulturális és vallásos 
egyesületek is képviselve lesznek. Mind a vati 
kánban, mind pedig a nagykövetségen az elő-
készületek már élénken folynak  az igen impo-
zánsnak ígérkező ünnepségre, a rendezőséghez 
pedig már eddig is számosan küldték be je-
lentkezésüket a nemzeti zarándoklatban való 
részvételre, melynek részletes tervrajzát és a 
római ünnepségek programmját minden érdek-
lődőnek készségesen megküldi az Orsz. Kath. 
Szövetség (IV. Ferenciek-terc 7.) 

— Szanatórium-estély. A József  kir. herceg 
tüdőbeteg szanatórium-egyesület csíkszeredai 
bizottsága folyó  1910. évi március lió 5 én, 
Csíkszeredában, a Vigadó nagytermében, fele 
részben a csíkszeredai sétatér alapja, fele  rész-
ben a csikmegyei tüdőbetegek javára tombola 
játékkal összekötött táncestét rendez. Belépő-
díj: páholy 10 korona, személyjegy a föld-
szintre 2 korona, a karzatra 59 fillér.  Tombola-
jegy 50 fillér.  Kezdete este 8 órakor. Az estén 
hidegétkező áll a közönség rendelkezésére. 
Egy pohár tea 50 fillér,  egy drb szendvics, 
egy adag sonkás-zsemle vagy egy csésze fe-
kete kávé 30 fillér,  egy drb cukrász sütemény 
20 fillér.  Fclolfizeléseket  a bizottság köszönet-
tel fogad  és hírlap utján nyugtáz. A 42 tagu 
rendező bizottság élén P. Mikó Ilona védnök 
Kállay U bulné diszelnök, dr Fejér Anlalné el-
nök; Fejér Sándorné társelnök, Pap Domokosné 
és Szacsvay Imréné alelnökök állanak s igy 
az estély már előre is a legjobban sikerülnek, 
je ezhetö. Az estély rendező bizotlsága a kő-
vetkező : Aczél Ödönné, Bccze Imréné ellenőr, 
Bacher Adolfné,  Báthory Olga, Bocskor Erzsi, 
Császár Jólán, dr. Daradics Félix ügyész, Dáj-
bukát Jakabné, Endes Józselné.dr. hlthes Béla, 
dr. Élthes Gyula, dr. Élthes Zoltán, Farkas 
Imréné jegyző, dr. Fejér Antal, Fekete Imréné 
pénztárnok, dr. Filep Sándor, dr. Filcp Sán-
dorné, Fodor Antalné, Gál József,  dr. Gaál 
Endre, Gőzsy Árpádné, dr. Imecs Jánosné, dr. 
Imecs János titkár, Kovács Ahdrás, Kovács An-
talné, Kovács Lajosné, Lojczel Ferenczné^Már-
ton Lászlóné, Molnár Lászlóné. dr. Nagy Bé-
niné, T. Nagy Imréné, Özv. Nagy Sándorné, 
Pap Andrásné, Pap Margit, dr. Szántó Samuné, 
Szathmáry Elekné, Szathmáry Olga, dr. Ujfalusi 
Jenőné, dr. Ujfalusi  Jenő, dr. Veress Sándorné, 
dr. Veress Sándor, dr. Zakariás Manóné. 

— Templom-egyesület Madélalván. A 
történeti nevezetsségü Madéfalván  1908. évbeu 
.Templom-egyesület" alakult, hogy a madéfalvi 
veszedelemben elesett székely vértanuk sirja fölé 
templomot emeljen a ejcyiittnl a 2000 lelket szám-
láló nagyközségben önálló plebáuiit álitaon fel. 
A „Templom-egyesület* annak idején a nagy cél 
megvalósítása érdekében kérő iveket bocsátott ki 
8 az egyesület elnöksége ez uton kéri, liogy akik 
ilyen iveket kaptak, azokat bármily csekély ado-
mánynyal is elszámolás végett vissza küldeni szí-
veskedjenek (Templom-egyesület Madélalva, Csik-
megye). Az egyesület njbúl könyörög a nagy kö-
zönség áldozat-készségéhez, bog}- nyújtsanak segéd-
kezet a nagyinultn azinazékely község szellemi és 
anyagi fölvirágoztatáaához.  A legkisebb adományt 
ia köszönettel fogwţjuk  és nyilvánosan nyugtáz-
zak. Az elnökség. 

— Zenetanítás! hegedűre kezdők és hala-
dók részére házhoz járva, vagy saját házamnál 
elvállalok. Bővebb útbaigazítást a kiadóba. 

— Ügyvédi iroda áthelyezés. Dr. 
Pál Gábor ügyvéd irodáját március 1-én 
az Apaffy-Mihály  utcában 58. szám alatti 
levő (Szopos Elek-féle)  házba helyezte át. 

— Reform  a jogszigorlók szfilelnek 
érdekében. A jogszigorlók szüleinek ér-
dekében azt az üdvös rendszert hozta 
be a Kolozsvárt számos éve sikeresen 
müködö jogi szeminárium (Malom-utca 
14.) hogy állandóan szemmel kiséri a 
Kolozsvárt készülő vidéki jogszigorlókat 
— és azon szülőket, akik a szeminárium 
vezetőségét e végből levélileg felkérik, 
helenkint — feltétlenül  megbízhatóan, 
díjmentesen informálja  a fiuk  készülésé-
ről (azok tudta nélkül is), igy ök meg-
győződhetnek arról, vájjon szigorló fiuk 
tanulással tőítik-e az időt Kolozszvárt. 
Egy másik célszerű újítása a jogi szemi-
náriumnak az, hogy azon jogszigorlók ér-
dekében, akik szigorlatuk letétele előtt 
Kolozsváron csak rövid ideig tartózkod-
hatnak, olyan rendszert honosított meg, 
mely lehetővé teszi azt, hogy a vidékiek 
otthon elkészülhessenek, esetleg irodai, 
vagy más teendőik végzése mellett. T. i. 
az anyag essenciáléját magukba foglaló 
jegyzeteken kivül oly jegyzeteket is ké-
szített, amelyek teljes rendszerességgel az 
egész anyagot olyként foglalják  magukba, 
hogy a tankönyveket helyettesítik, az ösz-
szes szigorlati kérdéseket felölelik  és a 
magyarázást nélkülözhetővé teszik. E jegy-
zeteket a vidékieknek kikölcsönzi és azok 
abból otthon elkészülve u. n. recapituláló 
kurzuson vesznek részt Kolozsvárt 1—2 
hélig. Továbbá naponta próbaszigorlato-
kat tart, melyeken az intézeten kivül ké-
szültek is díjmentesen részt vehetnek. — 
Ezen tevékenységéről és a szeminárium 
céljáról felvilágosítást  nyújtó nyomlatoll 
könyvet „Tájékoztató a jogi szeminárium-
ról" díjmentesen küld a szülőknek Jogi 
szeminárium vezetősége. (Dr. Dobó, Ko-
lozsvárt, Malom-utca 14. sz.) 

— Megjelent Fischer és Társa nagyenyedi 
la- és szöllöollvány iskolájának dúsan illusz-
trált árjegyzéke, melyei a cég kívánatra bár-
kinek díjtalanul megküld. Fischer és Társa 
Nagycnycd 9 év előtt kb. 10 katasztrális hold-
nyi területen kezdte meg ültetvényét s az a 
körülmény, hogy ma már több mint 200 kai. 
hold a telep kiterjedése, legfényesebben  bizo-
nyítja ennek, a gyümölcs és szöllőszet téren 
úttörő, megbízható, nemcsak a bel- hanem a 
külföldön  is elsőnek elismert cégnek az abszo-
lút versenyképességet. 

C S A R N O K . 
Krisztus-kép előtt 

Az ott a Krisztus... Látod, kis fiam? 
A Krisztus, aki annyit szenvedett! 
A te csöpp ajkad szólni még nem tud, 
Dc nyújtsd feléje  kicsi kezedet. 

Majd megtanulod: ö volt a legjobb, 
A mindentadó, örök Szeretet. 
És meglátod majd: kővel dobálják 
Kikért vért ontott — az u j emberek 1 

Az árral neked is úsznod kell bizton 
És — óh, kis fiam  — könnyen meglehet, 
Hogy te is akkor vallod Öt uradnak, 
Ha tőr járla át hétszer lelkedet I 

De akkor menj el . . . omoly le előtte 
És hull sebedre gyógybalzsam, vigasz: 
Mert ami Krisztust istenné emelte, 
Első sorban a m e g b o c s á j t á s azl 

Az ott a Krisztus . . . Látodf  kis fiam  ? 
A Krisztus, aki értünk szenvedett. 
A te csöpp -ajkad szólni még nem tud. 
De nyújtsd feléje  kicsi kezedet. 

Landtné  — Ady  Mariska. 

KaxMkm. 
Irta: Demeter Sándor. 

Ott élt az erdélyi havasok alján, a zugó 
csermelyek, zöld pázsitos völgyek, fehér  szirmú 
gyopárok napos honában, Maresku a nap 
leánya... Ott csatangolt az örökké szomorú 
virágok közölt, melyek boldogan üdvözölték, 
ha közeledett feléjük.  Ott fürdött  a lassan cso-
bogó kristály vizű csermelyekben, melyeknek 
habja fehérebb  lett a fénylő  Crisantenum hófehér 
szirmánál, s ott lakott a vadak szikla-barlang-
jában, melyet kristály palotává varázsolt, s 
melynek lakói megszelídültek csengő szava 
hallatára. 

És Maresku boldog volt, mert senkije sem 
volt és mégis mindene. 

Csodálta a napot, amint lassan, pirosan 
kelt a bearanyozott begyek mögül, hogy gyö-
nyörűséggel köszöntse őt, a szépet, a csodásat, 
boldogan nézte, amint egyre fényesebben, 

fényesebben  emelkedett a kék égboltozat kellős 
közepébe, hol mint a nagy Pánt alattvalói, 
ugy övezték körül az apró lomha fellegek, 
aztán megsiratta, midőn fáradtan  búcsúzott a 
sötét messzeségbe, valahol a kék hegyek mö-
gött, hogy a dracunak, az éj fejedelmének 
engedje át büszke birodalmát 

És egy reggel csoda történt... A nap nem 
üdvözölte, a virágok nem mosolyoglak felé, 
a madarak nem csicseregtek neki. . . És Ma-
resku boldogtalan volt, mért érezte, hogy 
nemsokára örök bucsut kell vennie ősz apjá-
tól a naplói. 

És a patak vigasztalni akarta. 
•Mért vagy szomorú Maresku, te fényleány, 

kinek tisztaságától kristályos a vizem, kinek 
kék szeméből harmatos gyöngyökkel gazdag 
a medrem ? 1 Szólj, felelj  Maresku, panaszkodj 
nekem és én vigaszt találok bánatodra, mely-
től újra vig leszel és boldog.* 

És Maresku csak nézte a napot szotţioruan, 
bánatosan, meg sem hallá a patak lassú sutto-
gását.. . Távolból mélabús tilinkó szólt sze-
relmesen. 

És a patak megérté Maresku bánatát és 
újra szólt: 

«Maresku! Te fényleány,  kinek arany ha-
jától sima, selymes testétől illatos a vizem, 
le hűtlen leltél hozzánk, kik imádunk. Maresku 
te szerelmes vagy, szerelmes a hangba, mely 
szebb az én egyhangú csobogásomnál*. 

És Maresku újra nem felelt,  csak elbű-
völve hallgatta a távoli tilinkó szerelmes 
hangjait. A pataknak igaza volt, Maresku sze-
relmes volt, a nap leánya szerelmes lett egy 
pásztorba, ki a közeli völgyben legeltette 
aranyos szörü báránykáit, s lilinkózott busán, 
szenvedélyesen. 

És Maresku álmodotl, álmodott a szere-
lemről, mely a nap leányát is elrabolja, álmo-
dott a pásztorról, ki a szerelmet tilinkózza és 
álmodolt a tilinkóról, mely őt elrabolta a nap-
tól, a fényestől,  a hatalmastól. 

•Szeress* szólt a pásztor, «szeress*, mert 
a le szerelmed éget, perzsel, inegmámorosit, 
mint a Baccliusok tüze, szeress, mert a tc 
szerelmed oda vonz a piros naphoz, mely 
forró,  mint a láva és eléget, mint a gye-
henna tüze. 

«Maresku, Maresku*... Szólt az oda tévedt 
pacsirta. 

«Maresku, Maresku*... Szólt a könnyes 
szemű őszike. 

«Maresku, Maresku*... Szólt az ősz nap, 
amint elsuhan a bearanyazott hegyek fölött. 

«A dracu, a dracu*... Szóll Maresku álmá-
ban édesen mosolyogva. »A dracu, a dracu 
azt mondja, hogy maradjak és oly jól esik 
maradni*. 

«Maresku, Maresku* . . . Szólt az öreg nap. 
»Akit a dracu el visz, az nem lehet az enyém 
többet. Maresku ébredj, törüld meg harmatos 
szemeidet, köszönts engem, köszöntsd a na-
pot, a fényt,  a hatalmat, köszönts engem, az 
apádat.. . köszönts... parancsolom . . . köve-
telem . . . kérlek... könyörgöm . . . köszönts, 
köszönts, mert nincs fényem  nélküled, nincs 
erőm, hogy ha nem látlak, nem melegítek ha 
te nem vagy mellettem . . . Könyörgöm Ma-
resku, leányom . . . könyörgöm . . . köszönts, 
mert megvallom — eddig nem mertem, mert 
féltem,  hogy elbízod magad, — hogy a te 
szemed a fényem,  a tested az erőm, a te 
vágyad a melegségem . . . Megvallom; a dracu 
kért tőlem, mert liiu voltam és bűnbe estem... 
Látod a foltjaiinat,  melyek most tiszták, de 
valaha feketék  voltak és piszkosak; s a dracu 
megígérte, hogy kitisztítja, ha téged leteszlek 
a közelébe és megengedem, hogy nézhessen... 
A dracu kitisztított... a dracu kifosztott... 
a dracu becsapott. Maresku, egyetlen leányom 
ébredj buja álmaidból, mert érzem, hogy-gyen-
gülök, végem van, hűlök, hűlök, gyengülök... 
Dracu, könyörgöm, add vissza az én Maresku-
mat, az erőmet, a fényemet  a boldogságomat-. 

* * 
# 

És Maresku felébredt,  felébredt,  de csaló-
dott először életében. A szeme nem volt har-
matos, a dracut nem látta, csak néhány gyopár, 
meg kankalin feküdt  mellette, hervadtan, mo-
solyogva. 

A csermely mosolyogva köszöntötte, amint 
elhaladt mellette lassú lágy zenével, a mada-
rak édes dalra csücsörítették csőrllket, s a 
virágok mosolyogva hajlottak felé  és verse-
nyeztek, hogy előbb üdvözölhessék a csermely-
nél, a napnál, a csicsergő madaraknál... 

És Maresku csodálkozott. A napot nem 
látta a hegyek mögött pirosan... És Maresku 



9. Hám. C S Í K I l a p o k 6-ik oldal. 
sírt, és kereste az ő apjit, és amint sírt köny-
nyei leperegtek orcájáról a pázsitra s otl virág 
nyílott, mely fehér  volt és fényes,  mint a 
tükrös márvány. Maresku nézte a könnyeit, 
amint fényes  virágokká váltak és elmosolyo-
dott, mert meglátta bennük: apját a napot, 
mely ott ringott valahol a kék ég peremén és 
gúnyosan mosolyogva üdvözölte az 6 kis leá-
nyát. Távolról pásztor tilinkózott szomorúan 
és szerelmesen. 

* * * 

Aztán minden nap csak fehéren  látta meg 
Maresku a napol, ott fenn  az ég peremén, de 
minden nap hevert mellette pár szál gyopár 
és kankalin hervadtan, mosolyogva. 

KÖZGAZDASÁG. 
A .Herma*' N«|ya- Általános Valtóflilot  RMZ-
«éayUraaaái, Budi est, háti jelentáu a tftiide-

farga  Icáról «• psniplaciról. 
UuJitpcst, 1910. K-bruár 24. 

A tőzsde irányzata a lefolyt  héten szilárd 
alaphangulat mellett nem volt teljesen egyöntetű, 
amennyiben egyes értékek árfolyamai  tetemes 
emelkedést értek el, más kategóriák ellenben 
nagyobb kinálat folytán  árcsökkenést szenved-
lek. A pénzpiacnak váltózatlanul kedvező ala-
kulása hathatósan támogatja a spekulációt, ugy 
hogy a tőzsde már huzamosabb idő óla in 
kább a kedvező mozzanatokra reagál, mig ked-
vezőtlen hirek — mint például a legutóbbi 
héten a görögországi események — csak át-
menetileg és kis mértékben éreztettek hatásukat 
az értékpapírpiac irányzatára. 

Bankértékek közül különösen a Pesti Magyar 
Kereskedelmi Bank, magyar kereskedelmi rész-
vénytársasági, magyar telepítő és parcellázó 
bank és Hcrmes magyar általános vállóüzleti 
részvények állottak az érdeklődés előterében 
és utóbbiak épen a mai napon kb. 30 koronás 
árfolyamemelkedést  értek el. Szilárdak voltak 
továbbá a salgótarjáni — és magyar általános 
kószénbánya, úgyszintén a magyar — és 
budapesti villamossági. Magyar ruggyanlaáru-
gyári és Nasiei tannin részvények, mely érté-
kek részben kedvező osztalékbecslésekrc, rész-
ken pedig kedvező üzletmenet hírére képezték 
élénkebb kereslet tárgyát. A budapesti közúti 
vaspálya részvények szintén szilárd irányzatot 
követtek és a lefolyt  héten cretett el először 
a 700 koronás árfolyam. 

Kiemelendönek tártjuk a befektetési  piacnak 
szilárdságát és ugy belföldi,  mint külföldi 
számla részére is nagyobbmérvü vásárlások 
eszközöltettek 4".n-os magyar koronajáradék-
ban, melynek árfolyama  a lefolyt  héten kb. 
•/,"/,-os emelkedést tüntet fel. 

A hét nevezetesebb árfolyamváltozásai 
következők: 

MEGHÍVÓ. 
A KÖZPONTI TAKARÉKPÉNZTAR RÉSZ-
VÉNYTÁRSASÁG CSÍKSZEREDÁBAN 

évi rendes közgyűlését 
1910. március hó 17-én d. u. 2 órakor 
tartja meg hivatalos helyiségében, melyre 
a részvényesek tisztelettel meghivatnak. 

A kflzgyfllés  tárgyal: 
1. Igazgatósági jelentés és az évi mér-

leg előterjesztése. 
2. A felügyelő  bizottság jelentése. 
3. A mérleg megállapítása, a nyereség 

felosztása  és a felmenlvény  megadása. 
4. Felügyelő bizottság megválasztása. 
5. Indítványok. 
Csíkszeredában, 1910. évi február  hó 

24-én tarlóit üléséből. r 

Az igazgatóság. 
Kivonat az alapszabály 39. § bői. 

Aki szavazatát a közgyűlésen érvényesíteni 
akarja, részvényét a megelőző nap délután 5 
óráig a csíkszeredai főintézelnél,  vagy a btlk-
szádi fiókintézetünknél  letélcményezni tartozik. 

Tűzifa a Központi takarék-
pénztárnál kapható. 

K i v á l ó sryógy h a t á s ú 
erős tápszerttartalmazó 

tojás és csokoládé cognak. 
Különösen lábbadozók, 
aggok, betegek és gyer-
mekek erősítésére is, or-
vosok által n a g y o n 
ajánltatik. Kapható: 

Jakab Ölön cotrászdájátiaii. Csikszerefla. 0 

6 - 1 0 

felír.  17. 
32.70 

8712.50 
ti!)4.50 

3!»«.-

4 ' . -os magyar kcronnjárailék . 
Pesti Magytír Kereskedelmi B. 

részvény 
Mngyar kereskedelmi rt. részv. 
Megver telepítő- én parcellázó-

bnnk részvény . . . . 
l lermcs magyur nltalánoa váltú-

üzleti részvény 
Első magyar általános biztosító 

t á r saság részvény . 11575.— 
Magyar villainussági részvény 4211.— 
Nasiei villamossági részvény 4117.50 
Itpesti Közúti Vaspálya részv. KH5.25 

felír.  24. 
(13.40 

3li70. 
7 2 « . -

410 .— 

3H5.— 4 1 5 . -

12000.— 
434 — 
4H2.50 
lülH.75 

TENGERI LISZT 
a csikszentmihályi gőzma-
lomban bármily mennyi-
ségben kapható. Cim: 
CSIK\ JÁNOSNÉ 

Szepviz-Csikszentmihâ'y (állomás). 
4 52 

Szám: 308-1910. 2-2 
llinletinniv. 

Alulírott birtokossági elnök közhírré 
leszi, hogy Csikbánkfalva  vadászterülete 
folyó  évi március hó 6-án délelőtt 9 
órakor, egymásután kővetkező 6 évre a 
községházánál haszonbérbe fog  adatni. 

Az árverési fellélelek  alattirl birtokos-
sági elnöknél megtekinthetők. 

Csikbánkfalván,  1910. évi február  hó 
Botár János, 

birt. i'lniik. 

Sz. 111—1910. mj. 

Árverési hirdetmény. 
Közhírré tétetik, liogy Csikvármegye 

magántulajdonát képező liojtorjános, Tar-
havas, I. Kisbükkös, Magyarósvölgy, Kis-
magyarós, Nagymagvarós, Vánikut, Füs-
tölőkért, Haragos, Kishavas, Czibles, Fe-
jérhavas, Vereskö, Komárnik, Kopárhegy, 
Tölgyessarok, Nagysarok, Czirjáksarok, 
Veresmarl, Cziblesaiyi rét, Kisrét, Fojánaí 
fűrészek  és kaszálók', Táblasarok, Balázs-
sarck, Hegyeshavas, Csiszérsarok, II. Kis-
bükkös, Köszöriiköpalakhavas. Tyukos-
liavas, Arpádiensik, Köszörüköpalaki 3 
kert, Tölgyesi mészégetési jog és mészte-
lep nevü kaszáló és legelő birtokok, il-
letve jogok 1910. évi március hó 9-én dél-
előtt 9 Órakor Gyergyótölgyesen a gazda-
tiszti irodában megtartandó nyilvános szó-
beli és zárt Írásbeli versenytárgyaláson 
lógnak 1910-ik évtől kezdödőleg három 
egymásután kövelkezö évre haszonbérbe 
adatni. 

A feltételek  szerinti kikiáltási ár 10 
10%-ka az árverező-bizottság kezébe az 
árverés megkezdése elölt bánatpénz tejé-
ben leteendő. Utóajánlatok nem fogadtai 
nak el. 

Az árverési általános és részletes fel 
tételek a gyergyótölgyesi gazdaliszli iro-
dában a hivatalos órák alalt bárki bele 
kiülheti. 

Csikvármegye niagánjavainak igazga-
tósága. 

Csíkszeredában, 1910. február  hó 16. 
Dr. Csiky József, 

2- 2 igazgató. 

BÉRBEADÓ BIRTOK. 
Csikfilódon  Csíkszeredától 3 kilómé-
ter távolságban, 46 hold kitűnő minő-
ségű szántó és kaszáló birtok azonnal 
bérbeadó. A birtokhoz tartozik 4 
holdas terülelü belsőség, kényelmes 
szc'p uj 4 szobás lakással, hozzátar-
tozó gazdasági és melléképületekkel. 
Értekezni lehet: SZÁSZ JÁNOS 
tulajdonosnál Kolozsvárit, Bartha 
Miklós-utca 5. szám alatt, hová az 
esetleges ajánlatok küldendők. — 
Ugyanott eladó széna és szalma. 

Sz. 46—1910. 1-2 

Sz. 130—1910. 
mj. 

Hirdetmény. 
Közhírré tétetik, hogy Csikvármegye 

magántulajdonát képező Csikszentmárton 
község közigazgatási határában fekvő  „So-
lyomtár" és „Keresztes" havasnak feltét-
lenül és mérsékelten legeltethető, valamint 
kaszálható részei 3000 korona évi, továbbá 
folytatólagosan,  .Baska" havasnak legel-
tethető és kaszálható részei 80I korona 
évi haszonbért összeg mint kikiáltási áron 
1910. évi március hó 14-én délelőtt 9 
órakor a megyei magánjavak igazgató-
sága irodájában — (Csíkszereda, várme-
gyeház) tartandó nyilvános szóbeli és zárt 
Írásbeli versenytárgyaláson az 1910. évtől 
kezdödőleg 3 egymásután következő évre 
haszonbérbe fognak  adatni. 

A kikiáltási árnak lOVka az árverező 
bizottság kezéhez bánatpénz fejében  az 
árverés megkezdése előtt leteendő. 

Utóajánlatok nem fogadtatnak  el. 
Az árverési részletes feltételek  a hiva-

talos órák alatt a megyei magánjavak 
igazgatósága irodájában belekinthetők. 

Csikvármegye magánjavainak igazga-
tósága. , , , . , 

Csíkszeredában, 1910. évi február  hó 
25-én. . 

Az igazgatóság. 

esp. 
Árlejtési hirdetmény. 

A Csikmadéíalván építendő papilak 
munkálataira ezennel árlejtést hirdetek. 

A föld-,  kőműves-, ács-, aszlalos-, kő-
faragó  stb. munka kikiáltási ára 12000, 
azaz tizenkettőezer korona. Ezenkívül a 
község természetben megadja a szüksé-
ges követ, homokot, fát,  deszkát. Terv-
rajz, előméret a csiksomlyói papilakban 
megtekinthető. Vállalkozni szándékozók 
10" o bánatpénzt tartoznak lelenni. Az ár-
lejtésre minden érdeklődő okleveles épí-
tészt folyó  évi március hó 14-én dél-
után 2 órára a cslkrákosi papilakba 
szívesen látok és meghívok. 

Csiksomlyó, 1910. február  23. 
Bálint Lajos, 
ker. főesperes. 

Szám 836—1910. 1—2 
ki. 
Pályázati hirdetmény. 

Csikvármegye felcsiki  járáshoz tartozó 
Gyimesbükk nagyközségben a s e g é d 
j e g y z ő i állás lemondás folytán  ürese-
désbe jővén, arra ezennel pályázatot hir-
detek. 

Javadalmazás: 1000 kor. évi fizetés. 
Felhívom mindazokat, kik ezen állást 

elnyerni óhajtják, hogy szabályszerűen 
felszerelt  folyamodványukat  hozzám 1910. 
évi március hó 18-ig nyújtsák be. A 
választást G y i m e s b ü k k községházánál 
ugyanazon hó 21-én d. u. 1 órakor tar 
tom meg. 

Csíkszereda, 1910. évi február  25-én. 
Becze Imre, 
főszolgabíró. 

Faeladási hirdetmény. 
A csikszenlmiklósi közbirtokosság f.  évi 

március hó 12-én délután 2 órakor Csik-
szenlmiklós községházánál nyilvános szó 
és zárt Írásbeli versenytárgyaláson eladja 
a közig, erdészeti bizottság 3527—909. 
szániu engedélye folylán  a Nyilénk-csiigési 
ul melleit levő 509 drb 329 köbméterre 
becsüli fenyőfa  készletet. 

Kikiáltási ár 1601 kor. 40 fill. 
Bánatpénz 160 korona. 
A fatötneg  kikiáltási áron alul nem 

fog  eladatni. 
Utóajánlalok nem fogadtatnak  cl. 
Árverési és szerződési feltélelek  meg-

tekinthetők Csikszentmiklós községhá-
zánál. 

Csikszentmiklós, 1910. február  19. 
Ambrus Balázs, András József, 

h. biró. 2—2 k. biró 

Árverési hirdetmény. 
Gyimesközéplok község a tulajdonát 

képező 3 szoba, 1 konyha s hozzájáró 
melléképületek és 300 [J-öl kerttel biró 
bellelkét az oda engedélyezett korlátlan 
italmérési jog gyakorlásával együtt 1910, 
évi március hó 21-én nyilvános árve 
résen 3 évre haszonbérbe adja. 

Kikiáltási ár évi 1000 korona. 
Ajánlaltevők kötelesek a kikiáltási ár 

10 százalékát bánatpénz gyanánt letenni 
Utóajánlatoknak helye nincs. 

Egyéb árverési feltételek  hivatalos órák 
alatt a jegyzői irodán megtekinthetők. 

írásbeli zárt ajánlatok jegyzőhöz cim 
zendők. 

Gyimesközéplok, 1910. február  9-én. 
Bálás Dénes, Tankó István, 

k. jegyző. 2—2 k. bírt}. 

H N M 

AZ EUROPA-
SZÁLLODÁBAN 

NAPONTA FRISSEN CSAPOLT 

KÖBAHYA1 UDVARI 
ÚS A LA 1MLSKN SÖR 

kapható. Minden pénteken 
halpaprikás, többféle  zóna-
reggeli. Szíves pártfogást  kér 

:: kiváló tisztelettel 

• N 

Köhögés, rekedlseg és hurut «IIMI legjobb a 

Réthy-féle pemetefű cukorka. 
Vásárlásnál aionhan vigyázzunk és határo-
zottan Réthy félét  kérjünk, mivel tok haszon-
talan utánzata van. — Egy doboz 60 fillér. 
Csak Réthy-fólét  fogadjunk  el. 

Szám: 308—1910. 2-2 

Hirdetmény. 
Alulírott birtokossági elnök közhírré 

teszi, hogy Csikszentgyörgy vadászterülete 
folyó  évi március hó 6-án délelőtt 9 
órakor a községháznál egymásután kő-
vetkező 6 évre haszonbérbe fog  adatni. 

Az árverési feltételek  alulírott birto-
kossági elnöknél megtekinthetők. 

Csikszentgyörgy, 1910. évi február  hó 
19-én. 

Kovács Tamás s. k., 
birtokossági elnök. 



6-ik oldal. C S I K ' I L A P O K 9. BsAm. 

Jó gyomor, jó egészség! 
Világhírű orvosok elismerik, hogy a legtöbb rosszullét a 
rendetlen gyomor működéstől származik. — Igyekezzünk 

ennek elejét venni. — Ezen célra szolgál a 
I S I \ / 1 C ( \ M " s z é k e l y h a v a s i g y o -

„ I l U V 1 V - U / T 1 m o r k e s e r ú h á z i s z e r . 

Ha valami kellemetlen érzés lépik fel  2 0 - 3 0 cseppet cu-
korra csepegtetve beveszünk s a kellemetlenségek azonnal 

megszűnnek. — Fór akiáros Magyarország részére: 

Balázsovich Sándor gyógyszerész, Sepsiszentgyörgy. 
Kapható C s i k s z e r e d á b n u : Miehna Rezsó és veje. Grünwald Alhert, 
Fekete Vilmos, Szopos Elek és Karda Gyula üzletében. 2 korona és 

1 korona 20 filléres  üvegekben. Próba üveg 60 fillér. 

Készíti: Kárpáti József,  Sepsiszentgyörgy—Árkos. 

f Legújabb tavaszi és nyári dlszkalapok! "H 
T. C. 

Van szerencsénk a nagyérdemű liülgyközönség igen becses 
figyelmét  felhívni,  miszerint "budapesti és bécsi utunkból vissza 
térve az idei szezonnak megfelelő  legdivatosabb 

KALAPOKAT ÉS NÖI-DIVAT C I K K E K E T 
szereztünk be és azon s/.rcncsés helyzetbe vagyunk, liogy bár-
mely kényes igénynek megfelelhetünk.  — Midőn ;iz igen tisztelt 
hülgyközönség becses figyelmét  felhívni  bálorkodlutik egyultal 
kérjük esetleges átalakításokat és javításokat minél hamarább 
elhozni, hogy annál szebben és jobban kitudjuk állítani. 

Szives pártfogásukat  kérve, vagyunk kiváló tisztelettel 
2—i > Özvegy Nagyne es Biró Árpad, 

C s i k e z e r « d á . b 3 n . 

<x 
o 
jr 

•1 
• V 

s 
Selyent blúznak valók és d iszek! 

• IBI 
V • 

j -j E H E B3 H E gg | 

Gzell Frigyes és Fiai 
bortermelők és bornagykereskedök 

M E D G Y E S . 
Legjobb beszerzési forrás 

VALÓDI ERDÉLYI TERMÉSZETADTA 

TISZTA HEGYI BOROKBAN. 
Hordókban és palackokban. 

Kitűnő saját termésű és vörös borok. 
0 ® 0 0 0 P3 

Van szerencsém a lótisztelendó papság és a m. t. 
egyháztunács szives tudomására hozni, miszerint 

ORGONA ÉS HARMÓNIUM 
ÉPÍTŐ MŰHELYEMET 

teljesen újonnan rendeztem be, minek utánna 
módomban áll u legnagyobb szabású orgona épi 
tését is elvállalni. Bárminemű juvilás és átalakí-
tásokat a legjutányosabb árban pontosan e3zközlök. 

A nagyérdemű közönség pártfogását  kérve, vagyok kiváló tisztelettel: B o d t t József,  orgona és harmónium épitó, Csiktaplocán. 

C L A Y T O N & S H U T T L E W O R T H 
B u d a p e s t , v á o z l ' l c ü r ú t O O , 

által a legjutányosabb Irak mellett ajánltatnah 
_ Locomobüok és cséplőgépek, benzinmotoros cséplŐkész> 
í A letek, magánjáró gőzgépek, ezalmakazalozók, lóhere-
V>\ cséplők, tisztító-rosták, konkolyozók, kaszálógépek, 

, marokrakó- és kévekötő-aratógépek, szénegyU|tók, 1 

j széna- ée szalmasajtók, boronák, sorvetögépeh, , 
j^Planet ]r. kapálók, kukorlcza-morzsolók, azecska-^ 

k vágók, répavégók, darálók* őrlőmalmok, egye-
temes aczélekék, 2- ét 3-vasu ekék és 

minden egyéb mezőgazdasági gépek. 

5 - 2 0 

I N M N M I 
n n u a l a p? 9 

M t M i N I N M N t N M M * 
őrangyal és ártatlanok őrangyala cz 

Ima- és énekeskönyv 
uj kiadásban megjelent. — Kapható : 
Szvoboda József Min- és papirkereskcdésíDei, 

C s í k s z e r e d á b a n . -
H M S M M » I M M H M H W H 

HIRDETÉSEK 
olcsó árszámitás n. ellett 
közöltetnek s felvetetnek 

A KIADÓHIVATALBAN. 
'Ur  • 

É R T E S Í T É S ! 
Van szerencsém a nagyérdemű közönség becses figyelmét  felhívni, 
miszerint a Rákóczi-utca 352. sz. alatti saját házamban levő 

N Y E R G E S É S K Á R P I T O S Ü Z L E T E M B E N 
minden e szakmába vágó munkák elkészítését a legnagyobb készség-
gel válliilom és ezt csinos kivitelben olcsó árak mellett pontosan elké-
szítem. Raktáron tartok a mai kornak megtelelő, inindcufélc  nagyságú 

RUGANYOS DIVÁNOKAT ÉS MATRACOKAT 
azért, hogy itt mindenki beszerezhesse szükségletét ép oly olcsó 
árban, mint bármely nagyobb városban. — Továbbá tudatom még a 
melyen tisztelt közönséggel azt is, hogy állandóan raktáron tartok 

KÉSZ URI KOCSIKAT É S URI SZÁNKÓKAT. 
Vi/gül ii nagyérdemű közönség szives figyelmét  lelhivom azon körül-
mény re, liogy a kocsik, valamint minden e szakba vágó munkák 
javítását elvállalom. — Magamot a nagyérdemű közönség jóindu-

lutu pártfogásába  ajánlva, maradtam kiváló tisztelettel: 

Bájer Ferencz, nyerges és kárpitos 
Csíkszeredában, Rákóczi-utca 85'2. szám. 

Hosszurovó Cement Födélcserép 
majdnem határtalan tartósságu, igen könnyű födőanyag,  olcsó áron kapható 

^Hjr^herutca^s^ P O R T L a n d C E M E N T G Y Á R N Á L B R A S S Ó B A N . 

Nyomatott SnobcU JAiaef  kOuyvnyonlAjtbu, Csíkszeredában, 1910 




