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Eszrették a vármegyét. 
A mi eddig soha sem történt meg, 

az fog  most megtörténni. 
Észre vesznek miuket, Csikvármegyét. 
Ugyanis nz általános képviselőválasz-

tások hullámai két valóságos államtit-
kárt hoznak hozzánk jelöltnek és pedig 
a csíkszeredai kerületbe Kálmáu Gusz-
táv kereskedelmi államtitkár., a gyer-
gyó zentmiklósiba pedig Kazy József 
toldmivelésügyi államtitkárt! 

Ez igazán nagy dolog. Évtizedek óta 
mostoha gyermekei voltunk az államnak, 
a mindniikori kormányoknak. Kélhettünk 
mi bármit, sírhattunk akármilyen zokog-
va, de soha semmit kiváuni, elérni, soha 
helyzetünkön és dolgoinkon javitmii nem 
tudtunk. 

Mi volt ennek az oka ? Először is 
az, hogy bizalmunkkal mindig olyiin em-
bereket tiszteltünk meg, akik ha köz-
érdekeinket szivüköu viselték is, vár-
megyénk eminens közérdekeit kev :-sbbé 
valósíthatták meg, másodszor pedig az, 
hogy a politikai pártok közül, a miként 
idáig, ugy még a most megejtendő vá-
lasztásokon is, a Justh féle  törekvése-
ket támogattuk. 

Hát van-e ennek értelme ? Ne men-
jünk messze. Ott van Sepsiszentgyörgy 
városa. Ennek a városunk képviselői 
voltuk, nem kisebb emberek, mint Tisza 
Kálmán, Jókui Mór, Ueksics Gusztáv stb. 

És hasonlítsuk össze, Int ugyan még 
össze is lehet hasonlítani Sepsiszent 
györgyöt Csikszeiedával. 

A külötnbség óriási. 
Sepsiszentgyörgynek van dohány-

gyára, méntelepe, vasúti gócpontja, árva-
és szeretetháza és több más állami in-
tézménye. 

Hát nekünk mi van? Semmi és há-
romszor is semmi! 

Mi nem tudtunk annyira menni, hogy 
vasúti állomásunk legyen, hogy Csiksze 
reda városunk, mint a megye központja és 
székhelye kiinduló vasúti központ legyen, 
hogy a gyergyói és gyimesi vasutak ne 
csak rutyüljeuek nekünk és reánk, ha-
nem álljanak meg és innen induljanak 
ki. Ezt nem tudta kivinni sem a köz-
igazgatási bizottság, sem a törvényható-
sági bizottság megszámlálhatatlan felter-
jesztéseivel. 

Ez csak egy eset. 
Fel lehetne százat sorolni azokból 

az esetekből, amelyek fényes  bizonyíté-
kát szolgáltatják annak, hogy soha sem 
voltunk okosak, előrelátók, hanem min-
dig fejjel  mentünk a falnak. 

A mostani választások hullámai kö 
zött, előttünk ismeretlen okokból, ész-
revettek a kormány emberei, mit látha-
tunk abból, hogy nem kisebb emberek, 
mint államtitkárok kérnek tőlünk bizal-
mat, mandátumot. 

Ezt az alkalmat ne mulasszuk el! 
Bármelyik kerületben, de feltétlenül  va-
lamelyikben, mindakettőt válásszuk meg. 

Elvégre az technikai és célszerűségi 
kérdés lehet, hogy melyik kerületben, 

fö  az, hogy legyen államtitkár képvise-
lőnk, mert azt pártkülömbség nélkül 
miudeaki elismerheti, hogy erre szük-
ségünk vau. 

Vármegyénk s annak minden részé-' 
nek annyi sürgős elintézetlen kérdése 
van, hogy azok mielőbbi helyes megöl 
dása elsőrendű közérdeket képez. 

Gróf  Apponyi Albert Csík-
szeredában. Gróf  Apponyi Albert má-
jus elsó napj liban — a nap még nin-
csen meghatározva — Csíkszeredába 
jön Kállay L'bul volt főispán  jelöltsé-
gének a támogatására. Lejüveteléröl 
táviratilag értesítette Kállay Ubult. — 
Apponyi nagyobb körutat nem tesz, Csík-
szeredába lapunk állal már közölt kí-
séretével öt automobillal fog  érkezni. 
Pártpolitikai szempontoktól eltekintve 
a Kossuth partnak ezt az illustris ven-
dégét uugyf'uku  érdeklődéssel várja a 
kerület választóközönsége. 

Ezekből a politikai hírekből konsta-
táljuk, hogy vármegyénkben — mi talán 
még nem történt meg soliu — két államtit-
kár van reális kombinációba u vármegye 
négy mandátumára. Vendégül látjuk gróf 
Apponyi Albertet, a világ elismert egyik 
legnagyobb szónokát és államférfíát,  to-
vábbá Justh Gyulát az ország jelenlegi 
legradikálisabb pártjáuak elnökét-

Választási hirek. Mint biztos 
forrásból  értesülünk, a gyergyószent-
miklósi választókerületben SUinegi Vil-
mos Justh-párti képviselőjelölttel szem-
ben Kazy József  földmivelésügyi  mi 
uiszteri államtitkár lép fel,  ki már eleve 
kijeleutette, hogy megválasztása esetén 
megtartja a gyergyőszeiitmiklósi man 
dátumot. Ez óriási kihatással van Gyer-
gyó vidékének rendezetlen erdő- és 
legelöügj'ére illetőleg. Kazy József 
képviselőjelöltségének hírére nagy tnoz-
galoui indult meg a kerületben, hon 
nall 151) tagu deputáció kéri fel  az ál-
le ntitkárt a jelöltség elfogadására.  Kazy 
a minisztérium székelyföldi  kirendeltsé-
gének jelenleg is vezetője. 

— A csíkszeredai választókerület-
ben értesülésünk szerint Kálmán Gusz-
táv kereskedelemügyi miniszteri állam-
titkár lesz a munkapárt jelöltje. A hírre 
a kerületben erös mozgalom indult meg, 
hogy Kálmán Gusztávot a képviselő-
jelöltség elfogadására  rábírják. A leg-
közelebbi napokban értekezlet lesz, mely 
egy nagyobb száinu deputációt küld 
Budapestre az államtitkárhoz. A jelölt-
ség elfogadását  főleg  az évek óta a 
közigazgatási és törvényhatósági bizott-
ságok által hasztalan kért és sürgetett 
csíkszeredai csatlakozási állomással, va-
lamint kereskedelmi és ipari viszo-
nyaink nagyfokú  elmaradottságával hoz-
zák kapcsolutbu. 

Megjegyezzük, hogy teljesen ellen-
órizhetetleu forrás  szerint Sándor János 
ny. belügyminiszteri államtitkár, gróf 
Tisza István sógora szintén kombináció-
ban van a csíkszeredai mandatumra. 

Penzes jelöltet keresnek. Kommen-
tár nélkül közöljük ;i függetlenségi  párt bizal-

s levelét. melyei jtd szituált urakhoz kül-
dözget : 
iiRs/.Áiitis K('I;iii.TLK\'sí:<;i ÉS -IS-AS I\ÁRT 
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1 üi• II tisztelt elvtársam ! 
A bekóvelkezo valasztások. ugy lehet, hosz-

szu ideile eldöntik a nemzet sorsál, Tartunk 
ppi ii ezért le'kiismeretlioli kötelességének 

tarija. hogy teljes elejével harcba szálljon. A 
kerületekből érkező teljesüli niegbizhalá jelen-
ségekből öromin-d látjuk, hogy küzdelmünk a 
legszebb remenynyel biztat. Egyre-másra jön-
nek hozzánk a jeliillet kéró megkeresések olyan 
kerületekből, a melyek alkalmas jelolt főlle-
pase eseten, a ki az alkotmanyos költségekre 
nemi ablazatot meghúzni hajlandó, elveinknek 
könnyű szerrel meghódíthatok lennének. Igen 
tisztelt elvtársamról tacljuk. hogy a független-
ségi eszmének renilithctetlen harcosa s vá-
lasztó bizottságunknak ószinte hazafias  örömére 
szolgálná, ha küzdő társaink sorában iiilvö-
zöllielnök. Hajtársi bizalommal kérjük tehát, 
szíveskedjek bennünket alulírott bizottsági el-
nökhöz intezenilo levélben lehetőleg postafor-
dultával ertesiiciii. hajlandó volna-e partunk 
programnija.al jeliillséget vallalni s velünk 
egy-két olyan bizalmas barátjanak a nevét is 
közölni, a kihez ugyanezen kéréssel fordulhat-
nánk. Nagybecsű válaszát kérve, vagyok ha-
zalias üdvözlettel 

U a 11 h á n y T. 

Gyalókay Sándor beiktatása. 
Csikvármegye törvényhatósági bizottsága f. 

hó 14-én a politikai belátás és bölcseség le-
nyes tanújelét adta, mikor Gyalókay Sándort 
főispáni  székébe az ünnepélyes aktushoz illő 
higgadtsággal beiktatta. 

A beiktatást harcias szózatok és kisebb-
nagyobb clóértekezletek előzték illeg, melyek 
az installáció zavartalan lefolyását  voltak hi-
vatva biztositani. A hatvanhetes és negyven-
nyolcas pártok képviselőinek ezeken az érte-
kezleteken sikerült létrehozni olyan megálla-
podást, melyet a törvényhatóság magáévá tett. 
Eleinte ugyan tintatartós hangok is hallatszot-
tak. sőt már-már azt lehetett gondolni, hogy 
egy második nemzeti ellenállás is indítványba 
log tetetni ! V). Kz azonban szerencsére nem 
történt meg. Maga az installáció megnyugtatta 
a vármegye közönségét, melyhez minden ré 
szélien méltó is volt. Klhangzott az uj főispán 
székfoglalója,  mely tartalom, programul és hig-
gadt politikai mérséklet tekintetében a legszél-
sőbbeket is megnyugtatta. Alkalmunk volt ezt 
hallani olyan ellenzéki vezéremberek szájabúi, 
kik az utolsó percig Justh Gyula zászlóját lo-
bogtatták és a legmesszebb menő ellenállást 
hirdették. 

Gyalókay Sándor főispán  installációjára f. 
hú 14-én a vármegye közönsége teljes szám-
ban megjelent. 

A közgyűlés lefolyása  garanciát nyújt arra, 
hogy a pártok állal kívánt béke tartós és ma-
radandó lesz. Az uj főispán  székfoglalójában 
különösen hangsúlyozta, hogy a küszöbön álló 
va'asztasok tisztaságát a legnagyobb gonddal 
ellenőrzi, nehogy a választóközönség akaratá-
nak szabad megnyilvánulását befolyásolják. 

Az installáció lefolyását  az alábbiakban kö-
zöljük : 

Készülődések. 
A vármegyeház előtti tér az installáció nap-

ján kilenc órakor mozgékony képet mutatott. 
A vármegyeház kertjéban kisebb-nagyobb cso-
portok verődtek össze, kik nyugodtan tárgyal-
ták a főispáni  installációt. Semmi ellenzéki 
hang nem hallatszott, minden a legnagyobb 
nyugodtságot és öntudatot árulta el. 

Csíkszereda hölgyközönsége sietve foglalta 
el a karzatot, hová csak korlátolt számba ki-
bocsájtott belépő jegyekkel lehetett jutni. Igy 
is a karzat jóval a közgyűlés megkezdése elótt 
zsúfolásig  megtelt. 

Lent a kertben a törvényhatósági tagok 
fekete  serege ez alatt nagy érdeklődéssel és 
kíváncsisággal várta az uj főispán  érkezését, 
mig végre pont 10 órakor csukott kocsi állt 
meg a vármegyeház elótt s kilépett belőle 
Gyalókay Sándor főispán  diszmagyarban. — 
Megérkezését a törvényhatósági tagok hatal-
mas éljenzéssel fogadták,  mit a főispán  kSny-
nyed fejbólintással  viszonzott. 

Az élénkség csak ekkor kezdődött igazá-
ban. A főispán  irodájába vonult, mig a tör-
vényhatósági tagok sietve foglalták  el he-
lyeiket, már a kinek jutott hely. Ilyen 
szerencsés azonban nagyon kevés volt, mert 
mintegy kéthanuadrésze kénytelen volt álló-
helylyel megelégedni. Különösen a hivatal-
nokok serege foglalta  el a nagy termet, kik-
nek a karzaton nem jutott hely. A teremben 
nagy zsibongás volt. Mindenki a beiktatásról 
és a főispánról  beszélt. Egyszerre csak belép 
a terembe Kejér Sándor alispán és Szász 
Lajos főjegyző.  L'tánuk a többi közigazgatási 
tisztviselő. Az alis|iánt belépésekor éljenzéssel 
fogadták  s nyomban utánna eliilt a zaj s mély 
csend bonolt a teremben. 

A közgyűlés. 
Kejér Sándor alispán elfoglalván  az elnöki 

széket, a közgyűlést megnyitotta, röviden is-
mertette a közgyűlés célját és felkérte  a fő-
jegyzőt, hogy az állandó választmány javas-
latát terjessze elő. 

Szász Lajos főjegyző  felolvasta  a minisz-
terelnöknek a törvényhatósághoz intézett és a 
főispán  kinevezését tartalmazó leiratát, majd 
előterjeszti az állandó választmány azon ja-
vaslatát, mely szerint Gyalókay Sándor lóis-
jiánt küldöttségileg meghívja és tőle az eskilt 
beveszi. Elnöklő alispán indítványozza, hogy 
a főispán  meghívására küldjék ki Mikó Bálint 
v. b. t. t. elnöklete alatt T. Nagy Imre, dr. 
Tiltscher Ede, dr. Kejér Antal éa Lázár Mik-
lós bizottsági tagokat. 

A közgyűlés az állandó választmány ja-
vaslatát, valamint alispán indítványát egy-
hangúlag elfogadta. 

A küldöttség távozása után az érdeklődés 
tetőpontra hágott. Alig pár perc múlva meg-
nyíltak a szárnyas ajtók s belépett a törvény-
hatóság lelkes éljenzése között Gyalókay Sán-
dor főispán.  A legmélyebb csendben, tiszta, 
csengő hangon tette le a Szász Lajos főjegyző 
által elóreinondott esküt. Nyomban utánna az 
alispán átadta az elnöki széket. MoBt követ-
kezett a főispán  székfoglaló  beszéde, mely 
magában foglalja  egész programmját. A szék-
foglaló  40 percig tartott a előadásával a főispán 
mint kiváló szónok mutatkozott be Csikvár-

A KASZONI „BOLDIZSÁR-FORRÁS" KIZÁRÓLAGOS FŐRAKTÁRA. Egy literes palackokban 10 fillérért kaphaték. 
Van szerencsém az igen tisztelt vevőimet értesíteni, hogy az őszi és téli szezonra megérkeztek a legfrissebb  és legkiválóbb kávé fajok,  theák, thea-
sütemények, angol és belföldi  rumok, likőrök, legfinomabb  cukorkák, csokoládék és déli gyümölcsök. — Kávé, cukor, rizs, szappan és minden-
nemű fűszerek.  — Mindennap friss  hideg fe lvágot tak  és prágai sonka kapható a legszolidabb árak mellett. — Gyors és pontos kiszolgálás. 
A nagyérdemű közönség szives pártfogását  Á A — * w ^ ö FŰSZER- ÉS CSEMEGE-KERESKEDÉSE 
kérve, vagyok kiváló tisztelettel = = — N / ^ ^ J ^ ^ ^ - t Ö — CSÍKSZEREDÁBAN. 
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megye törvényhatóságának. A nagy Bzabásu 
székfoglalót  szószerlnt közöljük: 

Tekintetes törvényhatósági közgyűlés! 
Legkegyelmesebb urunk, A császári és apos-

toli királyi Felsége, a magas kormány bizal-
ma és előterjesztése alapján, Csikvármegye 
főispánjává  » legkegyelmesebben kinevezni 
méltóztatott. 

Midőn most először van szeremcsém ezen 
magas és diszes állásban, nemes Csikvárme-
gye tekintetes törvényhatósági bizottsága előtt 
megjelenhetni, — méltóztassanak megengedni, 
bogy szíves figyelmüket  rövid időre igénybe 
véve, mindenekelőtt egy kérést intézzek e hely-
ről önökhöz és ez az: hogy engem, az álta-
lam előadandók alapján ama nehéz feladat  tel-
jesítésében, melyre vállalkozni kötelességem-
nek ismertem, a közügyek terén szerzett gaz-
dag tapasztalatuk- és jártasságukkal, valamint 
ha Bzabad szerénytelenség nélktll mondanom, 
Bzemélyem iránt már eddig is előlegezett jó-
akaratukkal, támogatni méltóztassauak. 

Őszintén bevallom, bogy eme támogatás-
nak a magam részéről nagy szllkségét érzem, 
egyfelől,  mert ismerem egyéni képességeim 
korlátait, másfelől,  mert ugy vagyok meggyő-
ződve, bogy a közigazgatás jósága és sikere 
csak az eaetbeu tekinthető biztosítottnak, ba 
az miudama tényezők egyértelműségével és 
támogatásával intéztetik, amely tényezők erre 
törvényeink értelmében hivatvák és befolyás-
sal bírnak, amely tekintetben tehát a várme-
gye törvényhatósági bizottságát kiváló és első 
rendi) szerep illeti meg. 

Tekintetes Törvényhatóság! Ilidén most 
e nemes vármegye főispáni  székét elfoglaltam, 
ősi szokásainkhoz képest, legelső sorban rövi-
den körvonalozni kívánom azon irányelveket, 
a melyek engem főispáni  működésemben irá-
nyítani fognak. 

Nem szenved kétséget, azért nem is szo-
rul bővebb bizonyításra, hogy a jó közigazga-
tás, — mely magasabb szempontok szem előtt 
tartásával, de a mellett az egyesek jogos ér-
dekeit is a legapróbb részletekig figyelemmel 
kísérve intéztetik, egyik leglényegesebb felté-
tele : a vármegye izmosodása és fejlődésének 
épen ugy, mint viszont a vármegyék fejlődése 
is, a leghathatósabb tényezője, magának az 
államnak minden iránybani, ugy szociális és 
kulturális, valamint ipari, közgazdasági és ke-
reskedelmi tekintetbeni haladásának. 

A főispáni  állás három különböző minősé-
get egyesit magában: egyfelől  a főispán  bi-
zalmi közege a kormánynak, miot a végre-
hajtó hatalom képviselőjének, másfelől  gyako-
rolja kiterjedt mértékben a felügyeleti  jogot, 
a tágabb értelemben vett közigazgatás egész 
mezején; és harmadszor egyeB tételes törvé-
nyek intézkedései alapján, pozitív irányban is 
befoly  a közigazgatás intézésére 

A magam résziről feltétlenül  szükségesnek 
tartom, hogy a főispáni  állás eme hármas mi-
nősége, egymástól lehető élesen megkülönböz-
tessék, mert a szerint, amint a főispán  tevé-
kenysége egyik vagy másik minőséggel függ 
össze, különbözők azon irányelvek, melyek 
működését kell, hogy szabályozzák. 

Mint a kormány bizalmi közegének, a főis-
pánnak feladata  az, hogy befolyásának  a tör-
vény korlátain belól történő felhasználásával 
igyekezzék odahatni: miszerint az illető tör-
vényhatóság területén, ugy a tulajd onképeni 

értelemben vett közigazgatás, mint az általanos 
politikai vezetés szempontjából, lehetőleg azon 
elvek s intenciók érvényesüljenek melyek a kor-
mánynak nyíltan bevallott, approbált programm-
Jával azonosok és aunak folyamányai. 

Ezen minőség adja meg a főispáni  ál-
lás politikai jellegét. 

Ma a parlamentáris felelős  kormányrend-
szer mellett a főispán,  midőn a kormány po-
litikáját támogatja, nem tesz egyebet, mint 
közreműködik azon cél érdekében, hogy a nem-
zet valódi akarata, az állam egész területen, 
annak minden részében lehetőleg ervenye-
süljön. 

Ezen minőségében a főispán  szerepe ha 
sonló BZ artériákhoz a test szervezetében 
mely az egészséges vérkeringést a központból 

részekbe közvetíti. 
Nem habozom kijelenteni, hogy magam ré 

széról törekedni logok állásom eme nagy fon 
tosságu feladatának  minél inkább megtelel-
hetni. De miilóu ezt kijelentem, biztosíthatom 
öuüket: hogy ismerem azon határokat, melyek 
e téreni működésemet kell, hogy korlátozzák 
és soha nem fogom  szem elől téveszteni azon 
szempontokat, melyek mindenki részéről tisz-
teletben tartmiilók. 

Nem fogom  szem elől téveszteni egyfelől 
azt, hogy a főispán  politikai tevékenységű so-
ha nem válhat a közigazgatás jóságának hát-
rányára- A főispán  politikai befolyása  magá-
nak az adminisztrációnak rovására nem nö-
velhető, mert a jó közigazgatás oly kivájó 
lontosságu öncél, mely semmi más tekintetnek 
alá nem rendelhető. Nem fogom  szem elől té-
veszteni továbbá, hogy a főispáni  törekvés se 
nem terjedhet od.iig, hogy a nemzet valódi aka-
ratának, a választásoknál történő uyilvánulása, 
pártszempontból megakadályoztassék, vagy 
épen megmásittassék. 

A választások tisztaságának megóvására 
tehát szigorúan őrködni fogok,  igyekezni fo-
gok, hogy a választások tisztasága biztositias-
sék, de biztosittassék az mindkét irányb.ui. 

Ugyanazért a mint nem nézném el, hogy 
egyesek véleményük nyilvánításában, a hiva-
talos hatalom felhasználásával  befolyásoltassa 
uak, ép ugy nem fogok  visszaretteni a legerő 
sebb támadástól sem, hogy tőlem telhetőleg, 
az állam hatalom erejének teljes Útba veté 
sével megakadályozzam, miszerint akár izga-
tások, akár megfélemlítés,  akár a nép jóhisze-
műségének vétkes felhasználásával,  oly álla-
potok teremtessenek, mely mellett, a vélemé-
nyek szabad megnyilatkozása a priori kizárt 
nak volna tekinthető. 

Második minőségében a főispán  hivatása: 
az ellenőrzési és felügyeleti  jog gyakorlása. 
Ebből kifolyólag  feladata:  az adminisztráció 
menetét, a legapróbb részletekig figyelemmel 
kisérni s ott hol törvényellenességet, vissza 
élést vagy csak mulasztást is észlel, részint 
a saját batásköreben közvetleuül, részint 
kormány figyelmének  felhívásával  közvetve is 
intézkedni. 

Ide vonatkozó működésem közben minden-
kor szem előtt fogom  tartani, hogy a várme-
gyét mint törvényhatóságot e téren széleskörű 
önkormányzati jog illoti meg, melynél fogva 
maga a torvényhatóság van első sorban hi 
vatva, saját ügyeinek iutézésére és ezért 
minden oly kérdést illetőleg, mely az önkor-
mányzat hatáskörébe tartozik, lehetólog tar-
tózkodni fogok  minden beavatkozástól, a mi-

A „CSÍKI LAPOK" TÂRCZAJA. 
Olasz- és Franciaországból. 

Pária, 1910. ápr. 14. 
Vagy az ismeretszerzés, vagy a szórakozás 

és pihenés, vagy a gyógyulás vágya ezrével 
hozza a föld  minden részéről az embereket 
tavaszszal Olasz- éB Franciaországba. Nincs 
talán hely, — melyet az emiitetteknél nagyobb 
számban keresnének fel  a jelzett okokból az 
emberek; Olaszország egészben, az ó csodás 
természeti szépségével, örök kék egével, enyhe 
klímájával, a Klasszikus és modern művészet-
nek gazdag tárházával, az ó , közép- és újkor 
történelmi emlékeivel ép oly vonzó erőt gya-
korol mint a Cote Azur az ő csodás termé-
szeti szepBégével s itt Monte Carlo még 
Játékbarlangjával. Mert az ismeretszerzés a 
szorakozas, a gyógyulás vágya mellett sok 
embert hoz am ide a könnyen meggazdagodás 
elfojtbatatlan  vágya is. 

A Riviérának van egy gócpontja, hol egy 
időben minden kultur vagy kevósbbé kultur 
nep fiaiból  lehet látni egy-kettőt, — esetleg 
egy-két százat. E hely Monte Carlo, melynek 
meses fényű  termeiben át hullámzó tömeg 
soraiban, helyesebben játék asztalai mellett 
lattam előkelő indiai hölgyeket és néger ga-
valeit Ha utóbbiakat talán nem ia játék szen-
vedélyük hozta ide, de bizonyára a könnyű 
pénzszerzés momentán támadt vágya kötötte 
£ár napig a játék asztalhoz, mert kitartással 
es ép oly szenveijélylyel Játszottak akár csak 

ÜE. f Ó U í"  & k'gondolná, hogy a játék-
asztalok egyike melleit 016 sárgalelyem ru-
hás hölgyben Rotschild leányát Ismerték fel 
némelyei? Mindez csak azt mutatja, hogy 

8 vilagnak egy gócpontja, hol a modem 
népvandoriaa rétzvevói találkoznak, hol a nyel-
vek bábeli zűrzavara feltámad  a hova a ki-
Tancsiiág mellett a nyerészkedés sötét vonása 

viszi az embereket. Es érdekes itt az, hogy 
a liliputi középkori államoknak három ma-
radványa közUI Monaco, mely ajátékharhng-
ból tartja fen  magát, saját népét akként vedi 
meg a játékbank romboló hatása elől, hogy 
népét oda be nem engedi. 

Az idei március és április hóban szokat-
lan hüvöB időjárás volt Olasz-és dél-Francia-
országban; április elsó napjaiban Milanóban 
hótól borítva oly fehérek  voltunk, mint eBŐ-
vel vegyitett havas időben Csíkban szokás 
ez; Velence felett  pedig napokig oly bor-
zasztó bóra dühöngött, hogy a Nemerének 
ereje megszégyelhette volna magát; a Rivié-
rán ugyanezen időben hideg esőzés volt s az 
Alpeseknek a ligoriai öbölig benyúló ormai 
hóval boríttattak. 

A természetnek e csodásan nlkotott helyein 
azonban egy napsugár mindent megváltozta-
tott Elillant a hó s a tengerparton kis kabát-
ban sétáltunk huszonnégy óra múlva s előttem 
is, mint idegen előtt csak éz tUnt fel  különös-
nek, hogy a hó borította bércek tövében min-
den virág színpompájában sértetlenül díszel-
gett, a narancs és citromfa  ép ugy, mint a 
pálma és a délszaki növények számtalanja tu-
domást se vett a mostoha időről. 

Mindenkinek uti emlékei é j tapasztalatai 
között akad egy-kettő, melyek esetlegesen má-
sakat is érdekelhetnek. A többi között kettőt 
itt Jegyzek fel. 

Olaszországban szerencsém volt megismer-
kedni egy igen előkelő nagyműveltségű úrral, 
ki több mint 15 éve tartózkodik Olaszország-
ban s ki legnagyobb kedvtelését az irodalom, 
történelem és művésiet I anulmányozásában 
leli s bitói egy Ara alatt többet tanulhatni, 
mint BaedekkerbAI egy hónap alatt. Mindig 
emlékezetes marad társaságunk előtt kedves 
barátsága. Ha mindezekhez még hozzá teszem, 
bogy kedves ismerősünk — székely honfitár-
sunk, — bizonyára ugy találja mindenki, hogy 

dőn tehát é jogot magam respektálom, szive 
sen leszek segítségére a vármegyének, hogy 
ezen jogát miuél hatékonyabban gyakorolhassa. 

Működésemet elsó sorban oda fogom  irá-
nyítani, hogy az általános érdeklődés a köz-
Ügyek iránt minél szélesebb körben felkeltes-
sék, hogy az egyes konkrét kérdések oly alak-
ban kerüljenek tárgyalás és eldöntés alá, mi-
szerint a bizottság tagjai közUI, minél többen 
legyenek azon helyzetben, hogy a felől  ma-
goknak kimerítő tájékozást szerezhessenek, 
vélemény Ukut nyilváníthassák és jogos befo-
lyásukat érvényilhessék annak eldöntésénél. 

Tovább menni csak az esetben látuám ma-
gamat indíttatva, ha a hozott határozat a tör-
vénynyel, vagy az általános államérdekekkel el-
lenkeznék, avagy oly sérelmes állapotot létesí-
tene, mely a helyesen felfogott  közérdekből, 
ítéletem szerint orvos'ás nélkül nem marad-
hatna ; de még ez esetben is lehetőleg igye-
keznek, hogy alkalma legyen a bizottságnak, 
a felsőbb  hatóság beavatkozását be nem varva, 
helytelen álláspontját saját hatáskörében meg-
változtatni. 

Autonomiájokból kifolyólag  a törvényha-
tóságok jogositvák tisztviselőiket önmaguk vá-
lasztani. E jogot természetesen szintén tiszte-
letben tartaudoin. Minthogy azonban tagndhat-
lanul merültek fel  jelenségek, — ha nem is 
itt, d« más törvényhatóságoknál, — a melyek 
arra mutatnak, liogy egyes tisztviselőkre azon 
viszony, a melyben ók választóikkal szemben 
állanak, nagyobb befolyást  gyakorol, mintsem 
az a tiszti állás függetlensége  szempontjából 
megengedhető volna, kiváló gondomat fogja 
képezni azon veszélyek elhárítása, a melyek 
a közigazgatás jóságát ezen oldalról fenyeget-
hetnék. 

A ki jó közigazgatást akar, annak a tiszt-
viselők mUködését kell a legélesebb figyelem-
mel kisérui, mert az adminisztráció sikere, 
nemcsak a törvények és intézmények jóságá-
tól, hanem főleg  azon egyénektől függ,  kik a 
törvényeket végrehaitani hivatvák. 

Az elsó követelmény, mit a tisztviselőtől 
teljes szigorral el lehet várni: annak erkölcsi 
megbízhatósága és teljes hozzáférhetlensége. 

E tekintetben minden kifogáson  felUI  áll 
és az általános véleinéuy, méltán sorolja 
vármegye tiszti karát e szempontból az elsők 
közé. miért is elégnek tartom ezúttal annak 
a hangsúlyozását, miszerint a magam részéről is 
mindent elkövetek arra nézve, hogy kezet 
fogva  magával a tiszti karral, biztosítsuk: 
hogy a tisztikar jó hirueve, soha csorbát ne 
>zenveiljen és ne foglalhasson  helyet a tiszti-
karban olyan egyén, ki ezen teBtUletre a leg-
távolabbról is árnyékot vethetne. 

Kiváló fontossággal  bír a tisztviselő mU-
ködése szempontjából: a gyorsaság, pontos-
ság és részrehajlatlanság az ügyek intézésénél. 
Ezek ama közetelmények, melyen az egész 
igazgatást a legszembeötlőbben jellemzik. — 
Ugyannzért e téren: Bem elnézést, sem enge-
gékenységet ismerni nem fogok  és nem fogok 
habozni azokkal szemben, kik kötelességükről 
megfeledkeznek,  a törvény egész szigorát al-
kalmazni, bármily nehezemre esnék is az. E 
tekintetben csak azon erős hitem vigaszial, 
hogy a vármegye kiváló és érdemes tisztikara, 
a melyet szeremcsém volt közelebbről meg-
ismerhetni, erre nekem alkalmat szolgáltatni 
nem fog,  hanem egyesült erővel arra fogunk 
törekedni, hogy e tekintetben a legmesszebb 

a látni és hallani akaró utazó e lőtt ily barát-
ság értékes lehet. 

E kedves gavallérunk egy napon akkor ka-
pott levelet mutatott, melyben felvilágosítást 
kér tőle barátja, Breecia alpolgármestere, hogy 
közölje vele, mit tud arról, hogy Magyaror-
szágon egy község Haynau által reá hagyott 
örökséget visszautasította. Ismerősünk, ki egy-
általán nem tudott a kérdezett dologról, — 
hozzám fordult  felvilágosításért.  Emlékeztem, 
hogy a tél folyamáu  lapjaink részletesen kö-
zölték, hogy egy erdély i község képviselő tes-
tülete (nevére már nem emlékeztem) nem 
u g y a n H a y n a u , — hanem ennek 
leánya által az illető községnek végren-
deletiig hagyományozott örökséget és pedig 
nagyobb értékű földbirtokot  utasitott viasza a 
49-es idők szellemének megfelelő  hazafias  ha-
tározattal. — Ezen községben élte le ugyanis 
Haynau leánya életét. 

ígértem, hogy haza kerülva hiteles ada-
tokat küldök a tényállásról. 

A dolog megértéséhez emlékezetbe hozom, 
hogy Bresia városa volt az, mely Magyar-
ország mellett legfájdalmasabbao  érezte Haj-
nau sújtó kezét, s hogy az osztrák tábori ok 
Bresiában folytatott  rémuralmával szerzette 
m e g a b r e a c i a i h i é n a nevet — Miután 
csak tervről van szó Bresiában, melynek meg-
valósítása az illotő erdélyi község lapjainkban 
közölt határozatnak valóban megtörtén tétül 
függ,  — csak annyit jelezhetek, hogy Bresia 
az illető erdélyi község iránt érzett rokon-
szenvének akar kifejezést  adni. A kifejezés 
módja akként terveztetett, bogy nyugodt lé-
lekkel mondhatom : m e g I e p óT 

Emlékeim és tapasztalataimból egy másikat 
Franciaországból jegyeztem fel.  Egy székely 
honfitársunkról  van szó. Párisban szerencsém 
volt megérkezni Barabás Ferdinánd úrral; há-
romszékmegyei lisznyói születésű székely em-
ber, ki miután elvégeste a Miká-kollegiumban 

menő követelményeknek is teljesen megfelel-
hessünk. 

Harmadik minőségében a főispán,  részt vesz 
bizonyos irányban az adminisztráció intézésé-
ben is. E tekintetben ugyanazon elveket fo-
gom szeinelótt tartani, melyek mindenkire egy-
aránt kell, hogy alkalmazást nyerjenek, bár-
mely fokozaton  és bárminő állásban részese is 
a közhatalom gyakorlásának. Ez elv röviden 
azt fejezi  ki: hogy mindenkor szigorúan a tör-
vény alapján fogok  állani s mindenben a tör-
vény intézkedéseit fogom  magam is követni. 

ígérem végül tekintetes törvényhatósági 
közgyűlés: hogy e kormányzatomra bízott vár-
megye érdekeit, mindenkor a legféltékenyebb 
gonddal fogom  őrizni, és összes befolyásom 
teljes latbavetésével, mindent elfogok  követni, 
hogy a vármegye joga érdekei és kívánalmai 
teljesülést nyerjenek. De befolyásom  teljes 
súlyával támogatni fogom  ezenkívül mimlen-
kor, a vármegye egyes részei és községeinek, 
— a köz- és vármegyei érdekekkel nem ellen-
kező, — speciális, partialis érdekeit is, Bőt szí-
ves készséggel támogatni fogom  ez előfelté-
telek fenforgása  esetén, az egyesek jogos 
magánérdekeit is. 

Ezek elmondása után, rátérek azon indokokra, 
melyek elhatározásomra az állás elfogadásé 
nul befolyással  voltak. 

E nemes vármegye főispáni  széke, a ré-
gibb időkről nem is emlékezve, közvetlen 
előttem mindenkor oly kiváló egyéniségek 
által volt betöltve, — kiknek személyiségét 
nemcsak a vármegyében környezte igaz tisz-
telet és őazinte ragaszkodó szeretet, de akik-
uek a közügyek terén szerzett valódi énle 
mei, a vármegye határán kivül, sőt a korona 
részéről is, több alkalommal kitüntető elis-
merésben részesültek. 

Az ő kiváló tulajdonságaik már magukban 
véve is teljesen indokolnák azt, ha bárki ia a 
félelein  bizonyos nemével vállalkoznék arra, 
hogy e helyet közvetlen utánuk foglalja  el. 
De én bevallom, hogy ez reám nézve éppen 
az ellenkező, egyenesen bátorító hatást gya-
korolt. 

Mert meg vagyok győződve, hogy főispáni 
elődeim nagy tapintata és belatása, oly viszo-
nyokat létesített e vármegye kormányzatában, 
a mely viszonyok bárkire is íneekönyitik, 
hogy az ó nyomdokaikon haladva, hivatását 
betöltheBse. 

A miilóu tehát kijelentem, hogy tiszteletre-
méltó elődeim példája és általános elismerés-
ben részesült mUködésUk mindenkor, szemem 
előtt fog  lebegni, hangsúlyozni -kívánom eleve 
már azt is, hogy ha az állásomban sikerülni 
fog  némi elismerést kivívnom, ugy annak 
oroszláurésze azon férfiakat  illeti meg, a kik 
nekem az utat kijelölték és az alapot meg-
teremtették. 

Bátorított továbbá ez állás elfogadására 
azon magas vélemény, melyet a jelenlegi kor-
mány tagjainak kiváló államférfiúi  képessége, 
politikai hivatottsága, Bzakérielme éa ügybuz 
gilma felöl  neme jak én, de minden higgadtan 
gondolkozónak táplálnia kell, amely tulajdon-
ságok teljes biztosítékot szolgáltatnak a te-
kintetben, hogy a l 'lük várható bölcs igaz-
gatás, lényeges segítségére lesz mindazoknak, 
kik velük egyUtt, az ő vezetésük alatt leszünk 
hivatva hazánk érdekeit szolgálni. 

A midőn azonban kijelentem, hogy a kor-
mányt és azon pártot, amelynek sorai közé 

tanulmányait, mérnöki oklevelet Bzerzett s kö-
vetve művéBzi hajlamait beutazta Német- éB 
Franciaországot. A Bzobrász tehetség modlirozó 
(mintázó) lett, a mUvész és mérnök az ipar és 
kereskedelem terén értékesiti tehetséget. A 
háromszéki székely fiúból  tekintélyes párisi 
bútorgyáros lett. Nyolc évvel ezelőtt nyitotta 
meg párisi gyárát, melyben jelenleg 100—120 
müiparost foglalkoztat  állandóan s ma már is-
ten jóvoltából és saját tehetsége és szorgal-
mából milliomosnak is nevezheti magát. — A 
gyárban kuárólag a legértékesebb bútorok ké-
szíttetnek rózs ., palésauder, ében stb. fából; 

bútorok bronz éB ötvös díszítései a gyár Ba-
ját mintázata; egy-egy művészi alkotás ezek 
mindenike. A Luver stb. bútor remekei után-
zatai készülnek itt Megszemléltem a raktárt, 
melynek értékéről tájékoztathat az, bogy egyet-
len asztal ára 20,000 frank.  Barabás ur fran-
cia származású kedves nejével lekötelező szí-
vességgel fogadta  társaságunkat. A Boulevard 
Victor-Hugo-n levő saját villájában hívott meg, 
automobilját ajánlotta fel. 

Ami mindezekből közérdekű, az azon ta-
pasztalat, melyet mi magyarok oly nehezen 
tudunk megszerezni a az életben alkalmazni. 
Az ipar ÓB kereskedelem becsUléséról, annak 
jelentősége és fontosságáról  beszélek. Mennyi-
vel függetlenebb,  vagyoni erejének tudatában 
mennyivel önérzetesebb B anyagi gondoktól 
menten mennyivel boldogabb az a gyáriparos 
székely, mintha engedve az előítélettel telitett 
magyar társadalmi felfogásnak,  az ipar- és ke-
reskedelemtől irtózva, egy szerény hivatalt be-
csült volna többre Csak természetes, hogy a 
külföldi  társadalmi és gazdasági felfogásnak 
hódolva honfitársunk,  tapasztalatból merített 
a-ion véleményének adott kifejezést,  hogy mint 
Franciaország, hazánk is csak akkor lesz ha-
talmas es gazdag, ha az ipart és kereskedel-
met altalánosan becsülni fogják  flai. 

Dr. Nagy  Jenő. 
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sróf  Tisza István is tetézik, intentíói déló-
sehea a legbatározotabb száadekkal és meg-
gviizmléssi-l. tőlem kitelhetóieg támogatat fo-
»i»m. kijelentem egyúttal u l is, hogy: a leg-
h:ii»riizouabliaa biztosítom a tek. Törvény-
hatóságul amil. mÍHieriat semmiféle  alkot-
iiiauv. — vagy törvényellenes rendelkezéseket 
anii teljese» ki is van tárva a jelzolegi kor-
mány wí'f®1.  — végrehajtani nem fogok! 

BUtoşitliatom továbbá a tek. törvényható-
ságul arrul is, hogy én pártpolitikát e köz-
inült'-i teremben egyáltalábin nem kívánok 
folytaim,  mert a pártpolitika e közgyűlés ter-
men kivül és nem a tisztelt törvényhatósági 
bizottság ot|an, hanem attól teljesen elkülii-
niive, kint az életben, a választások utján ér-
venj esitendó. mert w törvényhatósági bizott-

legfőbb  és et»ó feladatául  in ltom a párt 
politika űzését, hanem a lehető legjobb köz-
igazgatás elérését, irányítását is ellenőrzését 

a tulajdonképeui önkormány-
zat gyakorlását t 

Dont» aulylyal bírt továbbá előttem elha 
lároitásomoál, amn valóban szép,' testvéries 
egyetértés, mely a vármegye összes lakossá-
itat osztály- vallás- és nemzetiségi különbség 
llélkiil. a legszorosabban fűzi  egymáshoz S 
melyei f.-ntartani  és ápolni a magam részéről 
is a* legl'ol.b kötelességemnek fogom  ismerni 

Továbbá az is, hogy a mennyiben én ez 
állást elfogadni  vonakodtam volna, ugy a fő 
isp:Hii alias egy a vármegye viszonyaival tel-
ji-reii ^meretlen, Magyarország legtávolabbi 
I.-ŞZVIMI| származó, idegen egyénnel töltetett 
viiliu iie, a pártpolitikai viszonyok által kö-
veteli kény.-zerhelyzet miatt. 

Szolgalatot és kötelességet véltem tehát 
ii'li>'.-iteni a váimegye iráot az/al, hogy épen 

müködéewrk adtak kifejezést  is nyújtottak 
arra garantiát. Ezuláa a kir. törvényszék bírái 
vonniuk volt törvényszéki elaökUk Üdvözlé-
sére. Majd a helybeli honvédzászlóalj tisztel-
gett Hzeutpáli Gábor zászlóaljparancsnok ve-
zetem mellett. A tisztelgésben résztvettek to-
vábbá a helybeli református  és izraelita egy-
házak, a kir. Ügyészség. Jeney László kir. 
Ügyész, a m. kir. állainépitészeti hivatal l'ap 
Domokos kir. műszaki t-tnácsos vezetése alatt 
végül Htratzinger Kmil kir. pénzügyigangató 
vezetése alatt a kir. adóh'ivatal és számvevő-
ség, a gyergyószentmiklósi kir. járásbíróság 
Dvihally járáabiró, n m. kir posta- és távirda 
tisztviselői Lázár Kroó postafónök  és a vár-
megye jegyzői kara, l'állfy  András várdotfulvi 
körjegyző vezetése alatt. 

A küldöttségeket a főispán  szíves barát-
sággal fogadi-i 

A bankét. 
Déli egy órakor Gyalókay Sándor főispán 

a Vigadó nagytermében 'JOI) teritékíi bankélet 
adott. Ott láttuk az Összes hivatalok főnökeit 
és tagjait, a vármegye tisztviselő karát, a bí-
rói kart és a törvényhatóság tagjainak legna-
gyubli részét. A bankét a himnusszal kezdő-
dött. melyet a megjelentek felállva  hallgatlak 
végiig 

Az első pohárköszöntőt Gyalókay Sándor 
mondotta a királyra. Ulánna Mikó Bálint kö-

Iszönióile (Iialókay- főispánt  Kállay l'bul gróf 
Majlálh Guiziav enlélyi püspököt, melyet tió 

I rög Joacliim köszönt meg a püspök nevében. 
A negyedik hivalnlos köszöntő volt a dr. Hóin 

K Ü L Ö N F É L É K . 

a jelenlegi nehez válságos viszonyok között, k o r Béláé, ki szintén Gyalókay Sándor fóis|mnt 
a varmegye kormanyzata idegen, elotlünk tel-1 üdvözölt*. Majd isinél Gyalókay főispán  emel-
f-sen  ismeretlen egyeure ne bizaasek. A var- t ( H | e t t (^„lásra és nagy hatású hazutias beszé 
megye bekejenek megovasa és lehelő biztosi- d H , n i l l l l l | 0 „ ., vármegye közönségére. A liiva 
tusa céljaitól, a saját nyugodalmam aran al- L , , ^ k,Mzöiitóket Fekete linre kir. tör eny 
dozatot hoztam azzal, hogy eddigi díszes, nyu-1 j z é k j , , i r ó z i r t i l , ,e k l „ kir. törvényszék ne 
goilalmas, elóhaladasomat biztosnó allasomat v é b l . 0 üdvözölte a főispáni  uj állásában, 
lelesereltero a zaklatott és súlyos terhekkel u-;tJ„x_..-.. i..„ l-^ lv..,-. .. . eulyc 
járó főispáni  állással és pedig azért, mert én 
IS esztendőt töltöttem el hivatali pályámból 
Erdélyben, mindenkor a Székelyföldön.  Ebból 
!) évet Háromszék-. 10 évet Marostorda-, 5 
évei pedig C»ikvármegyében. Módomban ál-
lott tehát — a székely nép viszonyai-, körül-
ményei-, úgyszintén égető bajai kiismerésére s 
az teljes biztosítékot nyújthat a tisztelt tör-
vényhatóságnak az iráni, hogy tudatában a 
fenforgó  bajoknak, azok orvoslása módját is, 
teljes bizalmát birva ez idő szerint n kor-
mányunk, a törvényhatóság jogos érdekei ki 
elégítésével meg fogom  találni K működé-
semben pedig, biztosíthatom a tek. törvény 
hatósági bizottságot, ajtón) a jogosult pana 
szók és kérelmek meghallgatása és orvoslá-
sára, szegény is gazdag elölt egyaránt, min 
ileukor nyitvu leend. Annyival iukább is, 
inert e vármegye körében, melyhez a legrö-
videbb idő alatt már a legliensőbb családi kö 
telikek szálai is felbonhatlanul  fázni  fognak, 
a melyhez férfi  korom annyi kedves emléke, 
a tisztelet és bnrátiág erős kötelékei oly- szo 
rosan fűznek,  megtnuullam: hogy igaz elis-
merésre csak az számíthat, aki önzetlen oda-
adással szolgálja a közügyeket és a ki ezt 
teszi, mindenki részérói a legkészségesebb tá-
mogatásra számíthat. 

A tnost elmondottakba foglalhatom  össze 
jövendő müködéaem irányát, ezen elvek meg-
valósítására fogok  törekedni rendületlen ki-
tiii lássál. A Jó, gyore, igazságos és olcsó köz-
igazgatás megvalótlthatásara kérem tehát ugy 

Köszöntőt mondott még Kis Ernő a nőkre 
és az uj főiüpán  boldogságára, Kerenczy litván 
pedig a tisztviselői karra. 

A bankét délután 5 órakor véget ért. 

Közigazgatási bizottsági ülés. 
Folyó hó 12-én tartotta meg vármegyénk 

közigazgatási bizottsága rendes havi ülését 
Fejér Sándor alispán elnöklete alatt, a bizott-
sági tagok élénk érdeklődése mellett. 

Előadók szokásos jelentéseiket tették meg 
s a bizottság elé utalt ügy-darabjaikat referál 
ták el, említésre méltó fontosabb  közérdekű 
ügyek nem voltak. 

Csikszenlimre község képviselőtestületének 
az a határozata piovoknlt nagyobb vitát, amely-
ben kimondotta. Iiogyu két tanerösróm. kath 
felekezeti  iskolát f-jleszteni  nem nkarjn. inint 
hogy azonban belátja, hogy a két tanerő tel 
jesen elégtelen és nz iskolakötelesek beisko 
lázatlan vannak, egy tanerővel községi iskol 
létesít. Az előadó tanfelügyelő  azt javasolta, 
hogy a képviselőtestületnek nz egy lanerós 
községi iskolát felállító  határozata erősíttessék 
meg, ezzel szemben Tnkó János a róip. kath 
iskola fejlesztését  kivánia s kérte u bizottsá-
got, bogy kötelezze erre a községet, l'ap Do-
mokos helytelennek mondja n kétrendszerű 
iskola felállítását,  amely mig külön-külön erőt-
len marad, együtt célját teljesíteni tudó iskola 
lehetne. A bizottság azonlmn a teljesen indo-
kolt indítványok ellenére is, n törvénynek azon 

tisztelt törvényhatósági bizottság, valamintI rendelkezése miatt, hogy a község a felekezeti 
a tisztviselői kar és elöljárók buzgó, odaadó, 
lelkes közreműködését és támogatását I 

Hogy vállvetett, komoly munkával alkos 
suk és szilárdítsuk meg e vármegye békéjét 
s unnak kulturális, gazdasági és közigazga-
tási intézményeinek emelésével, egy ujabb 
ezredév vlhurjal között is sziklaszilánlsággal 
megálló, magyar nemzeti állam kiépítésére 
törekedjünk I 

Ennek a biztos hite és reményével lel-
kemben, mig egysier a legmelegebb örömmé 
üdvözlöm a tekintetes törvényhatósági bizott-
ságot is a hatalmas nagy és örökkévaló Is-
tennek áldását kérem: önzetlen, becsületes i i 
buzgó együtt működésűnkre 1 

A főispán  székfoglalóját  zugi éllenzés kö-
vette. Beszédét a meg-megujuló éljeméi több-
ször megszakította. A readkivüli közgyűlés 
nek más tárgya nem lévén, elnöklő főispán  a 
közgyűlést besárta. 

Tisztelgések 
Alig hagyta el a termet a főispán,  megint 

mvgujult a terefere,  most már hangoiabban, 
mit a kielégítést nyert érdeklődés önként hozott 
magival. \ törvényhatósági honatyák clgaret-
Iára gyújtva, hamarosan kifüstölték  cigarettá-
juk felszálló  füstjével 

iskolát fejleszteni  nem köteles, az előadói ja-
vaslatot fogadta  el. 

Érdekes Btntisztlkai összehasonlítást raga-
dunk ki a kir. pénxügylgazgató Jelentéséből is, 
amely élénk világot vet azokra az állapotokra, 
amit az országban as ex-lex előidéz. 

Az 1909. iv március havában a vármegye 
terUletéról egyenes adóban befolyt  K 34594 
As Idén március hóban . K 5525 
Bélyegilletékben . K 588?.) 
Az idén K 11721 
Hadmentessigi díjban K 2250 
Al idén K 70 
Ellenben fogyasztási  i i Italadókban 

a mult év március havában befolyt  K 21856 
As idén . . . . . K 264C5 
Dohány jövedékben K 52448 
As idén K 62ti31 

Ha gondolkodunk a fenntl  rövid statisztika 
miett igen érdekei gondolatokra jutunk. Az 
egyenes adóknak caA nagyon kevés százalékú 
folyik  be, termésntesen ns állam kötelezett-
séginek eleget kell tegyen, tisztviselőit fizetni 
tartozik. De honnan ? Kölcsönből, adósságból. 
Dohány is pálinka kelj a népnek. Itt vannak 
a választások. Még meg Mm indultak jóformán 
a korteskedések i a dohány- és szeszből több 
folyik  már is be, mint a mult esztendőben. 

^ " ^ • " p b l V r m T J 1 1 1 l e M a l t k o r 'Prin* május havában. Fel 
kársától Ekkor ® á r | g y ü , , d 6 v e , „ ^há t rá l ik , mert a szegény 

készülődték, sorakoztak a tisztviselők, hiva-Lmber jő alkalomonk tartja nz adót nem 
talnokok és más küldöttségek, bogy a fóls-|  fizetni,  ha azt mondják, hogy most nem mű-
liánnak termeiben tisztelegjenek. Elsőnek i N i <ut flie.nl.  Mit tudja 6 ait. hogy az csak 
Vármegye tisztviselői kara vonult az uj főiB-  !?8Í8 J ^ u ^ l L " ' ^ ! . 4 * - P ' T m i

1
n t « n.in «ti A - i n l . .r T V ,..! n .A o- ügyvédi idohaladék. Megkapod, de axalatt is p.in ele. A mintegy 45 tlsitviselőt Fejér San- L * » ^ a k ö | M é g . A végén aitán mégis 

dor alispán vezette. As üdvözlés rövid, pár cuk fizetni  mussájj, mart hát ai áUam ia 
barátságos sióból állott, aelyek u egytttt-lmegflzet 

Jus th Gyula körn t ja Hirt adtunk 
arról, hogy Justh Gyula függetlenségi 

pártvezér f.  hó 20 án délután 3 órakor kísé-
retével városunkba érkezik, mely alkalommal 

városház előtti téren kifejti  a saját és párt-
jának álláspontját. Ugyanekkor fog  programm-
beszédet tartani Hajnód Ignác Justli-párti kép-
viselőjelölt. Justh Gyula érkezését plakátok 
hirdetik. Ünnepélyes fogadtatása  a vasúti ál-
lomáson és a városház előtti téren foly  le 
Este bankett lesz az Európa szállodában, 
melyre ivet köröznek. 

A köapoott választmány üléae. A 
vármegye központi választmányának f.  hó 
14-én Fejér Sándor alispán elnöklete mellett 
ülést tartott, melyen a képviselóválasztók 
1911. évi névjegyzékének összeirási munkála-
taival foglalkoztak.  A kiküldött elnökök már 
majdnem iniiul beterjesztették az ideiglenes 
névjegyzéket. A fel  nem vett jogosaltak szó-
val vagy írásban jelentkezhetnek. 

Áthelyeaéa. ltobay Zoltán száraelleu-
órt a miniszter áthelyezte hasonló minőség-
ben Székelyiulvarhelyre. 

Kinevezea. A király dr. Nagy Kmil 
'ál csikszentinártoni járásbirót a ilicsószent-

mártoni járásbírósághoz saját kérelmére leendő 
áthelyezés mellett VII. fizetési  oszt: lyba so-
rozott járásbiróvá nevezte ki. 

Htsaaaag. Dr. Gyorgypál Domokos 
'sikvármegye tiszti lóügyésze f.  hó 19-én 
ezette oltárhoz (iecző Ilonkát, Budapesten a 

Itakats-téri plébánia templomban-
— As ţii valasztasok. Khuen-Héderváry-

Károl.v gróf  miniszterelnök, a „l'ester Lloyd" 
értesülése »<:eriitt belügyminiszteri minőségé-
ben az 1874 év XXXIII, törvénycikk 5ti. Şţ a 
alapján május 10-én teszi közzé a hivatalos 
apiian rendeletét, a mely megállapítja az uj 

választások idejét. Miután á választásokra kitű-
zendő tiz napos időköz utolsó napja és az 
országgyűlésnek junius 22-én történő össze-
illése között a törvény értelmében tiz napnak 
el kell luulniii, világos, hogy a választások ju-
nius hónap elsó harmadában lesznek. A tőr 
vény kimondja azt is, hogy a választást a tíz 
napos időközben minden választókerület megej-
teni tartozik. Az egyes választások terminusá-
nak megállapítása a törvényhatóságuk köz-
ponti választmányának föladata.  A választások 
elrendelésével kapcsolatban vármegyénk tör-
vényhatósági bizottsága május elsó napjaiban 
rendkívüli törvényható «ági közgyűlést tart, 

— A szegedi vivóvoreoojr. A szegedi 
vivóverseny három napra tervezett mérkőzési 
f.  hó 15-én vették kezdetüket. A versenyekre 
több mint 130 bajnok jelentkezett. Elsó nap 
az I. csoport győztese Szeged I. csapata lett. 
amelyben I'app Árpiul ti és Papp István 
győzelemmel szerepelt. E szép eredmény min-
ket is érdekel, mivel a győztes csapat fenti 
két szereplője megyénk szülötte, l'app András 
csiksomlyói fógimn.  tanár fia.  A verseny to 
váblii eredményeit is közölni fogjuk. 

— Csiksomlyói összejövetel. A csik-
somlyói róm. kath l'őgimn. ifjúságának  Sarlós 
Boldogasszonyról nevezet Mária Társulata a 
gimnáziumnak Csíkszeredába való áthelyezése 
folytán  a jelen évben megválik bölcsőjétől, 
Csiksomlyótól. Ezen alkalomból a Mária-Tár-
sulat jelenlegi és volt tagjai f.  év május hó 
15 én. pünkösd vnsánuipjáu nagy IIUCBU ünne-
pélyt rendeznek, melynek vázlatos programmja 
ez: I). e. 8 órakor sz. mise, mely alatt a je-
lenlegi és megjelent volt tagok közösen sz. 
áldozáshoz járulnak. D. u ünnepélyes bevo-
nulás a Kegytemplomba; tagfelvétel;  a régi 
tagok megújítják a felvételkor  tett Mária ígé-
retet ; Körmenet; az internátus nagytermében 
díszelőadás, melyen szinre kerül Erdóai Ká-
roly „Rákócziért* cimú színmüve. A Mária 
Társulat kéri mindazokat, akik valaha u Mária 
Társulatnak tagjai voltak, hogy ezen közös 
ünnepélyen minél többen vegyenek részt, hogy 
ezáltal »z ünnepély minél Impozánsabb le-
gyen. Akik az Ünnepélyen részt akarnak venni 
legkésőbb április hó 30-ig értesítsék ezen 
szándékukról a társulat jelenlegi vezetőjét, 
Rés János fógimn.  vallástanárt, hogy a ren-
dezőség azután a végleges és részletes prog-
ramtnot megállapítva, azt a jelentkező tagok 
nak megkűldhesse. 

— Áthelyezés. Kasper Frigyes tusnáddi 
és Imkatos Gáspár csikszentdomokosi segéd 
lelkészek kölcsönösen áthelyeztettek. 

— Épittk a bikáai u t a t Az első kapa 
vágás megtörtént. Kószegliy László államépi-
tészeti főmérnök  f.  hó U-én megkezdette a 
békási ut építését. A munkálat megkezdési-
hez 150 ezer korona van kiutalva s az építési 
idő tartam 5 évre van kontemplálva. Kőszeghy 
a Pongrác tetőn kezdette meg munkáját s az 
első részlet a Pongrác tető és Gyergyószent-
miklós közötti úttest kiépítése fogja  képezni. 
Az ut a világhírű szurduki szoroson vonul át. 

— Kasaino-estóly. Folvó hó 16-án tar-
totta a helybeli kaszinó a szezon legutolsó 

közvacsoráját Nem nagyszámú közösséget lát-
tunk ugyan ez estén, de ez a hangulatnak egy 
cseppet sem ártott, mert a társaság kitűnő 
kedélylycl a hajnali órákig kitartott. A tánc-
ból pedig bőven kijutott. Mikó Bálint v. b. t. 
t rövid iithontortozkoilása folytán  megjelent 
az estélyen s köztiszteletben és közszeretet-
ben álló egyéniségével ez estélynek állandó 
központja volt. Az estélyen részt vett Gyaló-
kay Sándor főispánunk  is, ki mint a kaszinó 
elnöke, miodig élénkséget teremt a kaszinóban. 

— Jótékonyoélu gyermekeldadas. A 
helybeli polgári leányiskola igazgatósága f. 
évi május l-én nagyszabású gyermekelóadást 
rendez, melyre a megbivók most küldetnek 
szét. A meghívó a következő: Jótékony célú 
gyermekelóadás a Vigadó nagy termében 1910. 
május l-én (vasárnapi részben a .Gyermek 
Liga- részben .uz iskola-tanulmányi kirándu-
lási alap* javára, melyre a tanügy-barátokat 
és érdeklődőket tisztelettel meghívja az igaz-
gatóság. Kezdete: d. u. (S órakor. Helyárak: 
Páholy 10 kor. Oldal- és támlásszék I. II. 
sor 2 kor. II—IV. sor 1 kor., 40 KII. A többi 
sor 1 kor. Állóhely tíO tlll. Tanuló-jegy 40 
KII. karzati-jegy 40 fill.  Kelülfizetéseket  hálás 
höszönettel fogad  és hiriapilag nyugtáz az 
igazgntáság. Műsor: Csokonai-Lavotta: A re-
ményhez. König-Abt. Daira fel!  Előadja az 
iskola ének kaza. 2. ltudnyánezky Gyula: A 
tündérek. Szavalja: Nagy Erzsi. 3. Behr F. 
(inomenzug. Zongorán előadja Nagy Margit. 
4. Balla Ignác Szinésznőjelölt. Monolog. Elő-
adja Fejér Klla. 5. Kuplék. Előadja Filep Ju-
cik». ti. Váradi-Gaal. Akácvirágok. Melodráma. 
Előadja: Szacsvay Nelli. Zongorán kiséri B. 
Braun Angéla. 7. Farkaa-Kurucz. 3. Magyar 
•lal. Énekli Veress Paula. 8. Inczédi László: 
A nővér. Szavalja László Piraeka. 9. Kup-
lék. Előadják KáUay Hanna ós Ágotái 10. Vá-
rady-Erney. A tavasz érkezése. Daljáték «in-
góra kísérettel. Tavasz tűdére: Veress Paula. 
Fecskék: Csiszér Margit, Löwinger Klára, Mi-
hály Lujza, Veress Ilonka, Zakariás Mici. Hó-
virágok : Aczél Sárika, Fejér Katinka. Kádár 
Emiauaka. Ibolyák Karkas Ilonka, Veress 
Irén, Viiályos Erzsike. Nefelejcsek:  Beeze 
Annuska, Boltresz Margit, Ósz Anna, Tauber 
Mariska. Liliomok: Fejér Ella, Fejér Dóra, 
Kovács Kózsika, Löwinger Mici. Pipacsok: 
Nagy Margit, Szacavay Nelli, Szvoboda Gizi. 
Kökörcsinyek: Farkas Jolán, Hajnód Ilona, 
László aranka. Kózsák: Filep Jucika, Itnecs 
Ilus. Merza Jolánka. Zöld levelek: Az iskola 
énekkara. A nagysikerűnek Ígérkező gyermek-
előadásra felhivjuK  a közönség figyelmét.  A 
polgári leányiskola igazgatósága már több íz-
ben bebizonyította, hogy növendékeit a leg-
nagyobb szakértelemmel és gondossággal ve-
zeti. Jótékony cilu ünnepélyeivel mindig a 
legnagyobb elismerést vivta ki. Értesülésünk 
szerint az előadást tánc fogja  követni, melyet 
az igazgatóság a közönség számára tart fenn. 

— Mennyi péns van forgalomban  ? 
Az állami számvevőszék nemrégiben jelentést 
tett közzé, melyszerint Magyarországra össze-
sen 7.441,-UH) drb. ötkoronás; 90.045,743 drit. 
egykoronás; 72.034,67ü darab busszlilléres ; 
93AHi8,372 drb. tizfilléres  ; 334.771.544 darab 
kétiilléres éa 77.350,045 darab egylilléres van 
forgalomban.  Tehát ezüst és réz pénzünk öu-
szesen 1Ö8.&Ö212Ü.54 korona. 

Ktnevaaia. A királyi kincstár kegy-
urasága alatt álló partţjd-l plébániára pá-
lyázata uţjâu Szigetliy Gyula plébánosunk ki-
neveztetvén —- csíkszeredai plébánosnak dr. 
Szekeres József  kolozsvár szentpéteri plébá-
nos neveztetett ki. 

— Felvétel a dévai t&nltóképaő in-
tézetbe. A dival (Hunyad megye) áll. taaitó-
képző-intézet 1, osztályába az 1910—11. is-
kolai évre 11 teljesen ingyenes, 10 féldijas, 
0 teljes fizetéses  és 3 ösztöndíjas növendéket 
fognak  felvenni.  Bővebb felvilágosítást  szíve-
sen ad az igazgatóság. 

— Dinamit a vasúti síneken. Mint 
bennünket értesítenek, pár nappal ezelőtt a 
várhegyi vasúti sínekre ismeretlen egyén di-
namitot helyezett el. Szerencsére a vonat ér-
kezése előtt 2 perccel a dinamit felrobbant  B 
igy a vasút utasai nagy katasztrófától  mene-
kültek meg. A csendőrség a tettest nyomozza. 

— Halálos lórngás. Bqjkó Gyula ditrói 
lakos kocsisát: Bajkó Jónefet,  f.  hó 12-én 
halálos kimenetelű baleset érte. Miközben a 
lovakat takarította, egyik oly súlyosan rúgta 
meg, hogy kapott sérülésbe egy pár óra múlva 
belehalt Temetése nagy részvét mellett ment 
végbe; benne a cseléd tartó gazdák egy jó-
ravaló embert vesztettek el. 
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— A oilksieredal Dalárda m egala 
kulasa. Hírt adlunk már arról, hogy a régebben 
olyan nagysikerrel mUködott cHikszeredai da-
lárda uj életre kelt egy pár lelkes embernek 
kezdeményezésére. F. hó 18-án a városházán 
népes alakuló közgyűlés volt, melyen a csík-
szeredai dalárok módosított alapszabályokkal 
ujri megalakult. Tisztikarát a következőleg 
választotta meg Klnük dr. l'Jfaluay  Jenó, 
társelnökök ilr. Imrca János és dr. Dóezy 
Kálmán, alelnök Nagy Gyula, karnagy Orbán 
Mihály, pénztárnok 8zabó Lajos, ellenőr—gazda 
Helvig (J. János, ügyész dr. Dóezy Kálmán. 
A megalakult dalárdának eddig 51) tagja van. 
A módosított alapszabályok jóváhagyás végett, 
felterjesztettek  a belügyminiszterhez. A meg-
alakulás után Hajnód Ignácz Indítványozta, 
hogy az újonnan megalakult dalárd i f.  hó 20 án 
Justh Gyulát, érkdzésj alkalaábil a vas 
uti állomáson Unncpélyesau fogadja.  Kovács 
Jenó ezzel szemben indítványozta, hogy a da-
lárda pártpolitikai szolgálatba ne álljon, inert 
a dalárdának tisztán társadalmi célok elérése 
a törekvése, mint a közgyűlés elfogulva,  Haj-
nód Ignácz indítványát elvetette. A dalárda 
megalakulását örömmel üdvözöljük. mm t Csík 
Hzereda város közönsége régen érzeti szük-
ségét elégili ki. Különös elismerés illeti dr 
Ujlalusy Jeuót és Orbán Mihályt, kiknek 
faradoz.isa  létrehozta a dalárdát. Orbán Mihály 
mint a dalárda karnagya, kiváló szakképzettsé-
gével nagy szolgalatot teljesít városunk lar-
aadahnának. Fóéidem az övé,hogy a dalárda 
létrejött. Azt azonban elvárjuk, hogy a meg-
alakulás nem mulandó, hanem esetről—i-Helre 
élvezni fogjuk  nem -s fáradozásaik  eredményét. 

— Mehtenyesatesi tanfolyamok  Ma 
roaváaarhelyen. A m. kir. fóldinivelésiigyi 
m'niszteiium által Marosvásárhelyen létesített 
mintumehesen az erdélyrészi méhtenyésztők 
számára az 1910. év nyarán tanfolyamok  fog 
nak tartatni és pedig májas bó 18 lói június 
bó 4-ig kisgazdák, junius ti tól 18-ig lelkészek, 
julius 4 lói lü-ig és augusztus I - tői 1:1 ig nép-
tanítók részére. Egy-egy laufolyamrn  20 20 
hallgató vételik fel  és ellátási segélyképpen 
a lelkészek és tanítók napi 3 korona, a kis-
gazdák pedig 2 koronát kapnak A résztvenni 
szándékozók felhívatnak,  hogy bélyegmentcs 
kérésilket r.z Erdelyrészi .székelyföldi)  minisz-
teri kirendeltséghez címezve a Marostorda, 
Tordaaranyos vármegyékben lakók közvetlenül 
Marosvásárhelyre, a Szilágy vármegyeiek Buek-
wein Béla kirendeltségi inegiiizutt címére 
Szilágysomlyó, a Kolozsvár,negyeiek dr ('se-
re r Lajos kirendeltségi megbízott címére Ko-
lozsvár, a KiskUküllóváriuegyeiek Mayerffy 
György kirendeltségi luegbizutt címére Dicaó-
szeutinárton, az Alsófche  vármegyeiek dr Ko-
vács Dezső kirendeltségi megbízott címére 
Nagycnyed, az Udvarhely-vármegyeiek Székely -
hidy Viktor kirendeltségi megbízott címére 
Székelyudvarheh, a Háromszékvármegyeiek 
Benkó Pál kirendeltségi megbízott cimére 
Sepsiszentgyörgy, a Csikvárinegy iek Kiss 
Ernő kirendeltségi megbízott címére Csíksze-
reda, mielőbb nyújtsák be. 

— Felhívás a gazd ikójönieghoz. Is-
meretes gazdáiuk elótt a minden évben jár-
ványszerilleg fellépő  veszedelmes sertésorl-ánc, 
mely sertésállományunkban nagy pusztítást 
visz végbe. A mull évben kísérletezések tör-
téntek a sertésorbáuc elleni védőoltásokkal, 
melyekkel meglepő eredményeket értek el ugy, 
hogy ezek a védőoltások a járványt tcljesan 
ég gyökeresen elfojtották.  Ez eredményen 
okulva, a védőoltások ez évben is eszközöl-
tetni fognak,  minélfogva  felhívjuk  az érdekelt 
gazdaközönségst, hogy a gertésorbánc elleni 
védőoltások eszközlége végett mindeu sertés-
tartó gazda jelentkezhető Keresztes Antal m 
kir. járási állatorvosnál (Csíkszereda.) A be-
jelentések lehetőleg május l-ig megteendők. 

— A Háalnynlteny észtök Országos 
Ssövetaege, Budapest (Csillaghegy) e lié-
teu tartotta közgyűlését a Köztelek gytllés-
tenneben. Évi jelentéséből megismertük a 
Szövetség rendkívül gazdag közgazdasági te-
vékeny jégét, amelyből csak a következőket 
kívánjuk kiemelni: 1. A „Házinyultenyésztó" 
című könyvecskéjét 50,000 példanybau kinyo 
matta s minden érdeklődőnek ingyen küldte 
meg s eientul is megküldi, amivel (őleg a 
gazdaközönséget és kisemberéket kívánja a 
a nyultenyénztéssel megismertetni. 2. ötszáz 
ketreces nyultelepet állított fel  Csillaghegyen, 
ahol állandó nyulkiállitást és vásárt tart fenn 
• Szövetség éa tagjai kifogástalan,  egészsé-
ges állataiból, amivel a tenyészanyag beszer-

zését és értékesítését könnyíti meg es minta-
szerit berendezést és állatukat mulat be. 3. 
A Székesfőváros  Központi váaárcsarnokában-
állandóan friss  házinyulhust árusít kg.-ként 
1.20 koronáért. Evvel a főváros  élelmi piáeát 
támogatja és a uj ultermelvények értékesíté-
sét megoldotta. 4. Nyulgereznók kidolgozá-
sát elvállalja. 5. Hivatalos lapja állandóan 
irányhója és tanácsadója a tenyésztőknek. 0. 
A fővárosban  és a vidéken 12 előadást tar-
tott a házinyultenyésztésról. 7. A Szövetség 
irodája bárkinek felvilágosítással  szolgai nyúl-
tenyésztési ügyekben. 8. A Kelet és a Balkán 
piacát biztosítani igyekszik a kivilel céljára. 
í> Mérsékelt áron ad bárkinek tenyésztő anya-
got, vagyontalanoknak pedig teljesen ingyen, 
tehát mindenkinek módot nyújt aira, hogy 
ezzel a hasznos gazdasági aggal nagyobb ál-
dozat nélkül foglalkozzék  s szép mellekjöve-
d leiure tegyen szert. 

— Reform  a Jogszigorlók szüleinek 
érdekében. A jogszigorlók szüleinek ér-
dekében azt az üdvös rendszert hozta 
be a Kolozsvárt számos éve sikeresen 
inüködó jogi szeminárium (Malom utca 
14.) hogy állandóan szemmel kiséri a 
Kolozsvárt készüló vidéki jogszigorlókat 
— és azon szülőket, akik a szeminárium 
vezetőségét c végből levélileg (elkérik, 
helenkint - feltétlenül  megbízhatóan, 
díjmentesen informálja  a fiuk  készülésé-
ről (azok tudta nélkül is), igy ők meg-
győződhetnek arról, vájjon szigorló fiuk 
tanulással tóltik-e az időt Kolozszvárt. 
Egy másik célszerű újítása a jogi szemi-
náriumnak az, hogy azon jogszigorlük 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 melleit. 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 
hétig. Továbbá naponta próbaszigorlato-
kat tart, melyeken az intézeten kivül ké-
szültek is díjmentesen részt vehetnek. — 
Ezen tevékenységéről és a szeminárium 
céljáról felvilágosítást  nyújtó nyomtatott 
könyvet .Tájékoztató a jogi szeminárium-
ról" díjmentesen küld a szülőknek Jogi 
szeminárium vezetősége. (Dr. Dobó, Ko-
lozsvárt, Malom-utca 14. sz.) 

A magyar kormány egy roman 
alapitvany ellen. A bukaresti roman liga 
Saguua báró, az elsó nagyszebeni roman nictro-
polita'születésének száz éves évfordulója  al-
kalmából nagyobb összegű alapítványt lett. 
melynek kamataiból hárome\es cikluso.bau 
e é i görög-keleti és egy görög-!,atlio ikus ina 
jiyarurszagi román teologus kapna tanulmányai 
folytatására  külföldi  ösztöndíjat olyatéiiképpen, 
hogy az elsó esztendőt Bukarestben, a maso-
dikat valamely németországi egyet' meu és a 
harmadik évet vagy Oroszországban, vagy Gö-
rögországban tartoznék- tölteni. — A bukaresti 
kulturliga ismert magyarellenes irányzatára 
való tekintettel a magyar kormáuy már eleve 
elejét akarja venni annak, hogy ez nlapitvány 
ürügye alatt a magyarországi román teolo^u-
sok nevelése idegen befolyás  alá kerüljön. Ez 
okból Zichy János gróf  kultuszminiszter, mint 
a .Gazeta Transilvaniei" jelenti, leiratot inté-
zett n nagyszebeni romáu metropolita kou-
zisztóriumhoz, amely előre Hgyeliuczteti, hogy 
olyan teologus, ki a bukaresti kulturliga em-
iitett alapítványából külfoldöu  végezte tanul-
mányúit, Magyarországon egyházi vagy iskolai 
fnnkciót  nem végezhet. 

— A Halley Üstökös. Nagy érdeklődés-
sel várja az egész világ a Halley üstököst, 
melyet november óta távcsövön már lehetett 
látni. Most már híre jött, hogy hajnalba, nap-
feljölle  elótt a keleti égbolton több helyen 
"abad szemmel is látták, a hol tiszta voltai 
ég. Az Üstökös május 18-án lesz legközelebb 
a földhöz. 

Magyar birtok oláh kézen. Latour 
grófnak  mintegy hétezer holdas birtokát egy 
oláhokból álló Konzorcium megvette 1.800,000 
koronáért, A kouzorcium élén Pop Csicsó volt 
képviselő áll A birtokot kisgazdák között par-
cellázni fogják. 

' KÖZÖNSÉG KÖRÉBŐL.') 
A te j drágasága. 

Az egyik legfontosabb  élelmicikk, a tej 
drágasága clieu mindennapi a panasz. Ami 
eddig meg neiu történt, most állandó panaBZ 
tárgyút képezi. Jó ideje ugynnis, hogy a te-
héntej 36 filléreu  áll, holott a takarmány, 
mely 80-100 korona volt, ma 30 - 40 koro 
rouáért beszorozható. Á tejarusitók azonban e 
körülményről ugy látszik tudomást nem akar-
nak venni, inert a t«j árában semmifele  csök-
kenés neiu állt be, mi a közönséget anyagilag 
érzékenyen ériuli. IC tarthatatlan állapot or-
voslása végett lársailalmuuknak kell akcióba 
lépnie, mely az esetben, ha az illetékes lia-
tósag is e kérdésben interveniálua, feltétlen 
eredmény re vezetne. 

Egy varost polgár. 
• ) E iovul utalt közlotto'iért uem íelelo 

szc-i ki-szlil). 

KÖZGAZDASÁG. 
A .Herma*" Magya- Altalános Valtóflrlet  Reaz-
«enytaraaoag, Buda eat, heti Jelentass a tfiieda-

forgalomról  •• péniplaciról. 
Bu l,i|)cst, 1910. április .14. 

A tőzsde az elmúlt héten szilárd alapli in-
gulat m -llctt változó irányzattal folyt  le, 
iiiiud.izonáltal végeredménnyel csaknem az 
ósszea forgalomba  került értekek árfolyamá-
nak színvonala a mull hetivel szemben emel-
kedő.-t tüntet fel. 

Különösen kiemelendő a Magyar Általános 
Hitelbank részvényeiben kifejlődött  élénk moz 
galoin és a jó kezek részéről mutatkozott 
nagy ui"i\ ű kereslet az arfjlyaiu  tetciu:s emel 
kcilcscl vonta maga utau. A pénzintézeti rész 
vények közül a Uud.ipjsti takarékpénztár és 
országos zalogkü.csöu részvénytársaság rész-
vényei is nagyobb telolekben vásároltatlak, 
össz 'függésben  azz ti, uogy ezen intézet — 
tt'kiutcllcl az ü/.let fejlődésére  alaptőkéjét 
10 millió koronáról l-~> millió koronám fel 
l'ogja emelni és a kibocsátásra kerülő részvé-
nyek közül 5000 darabra a régi részvénye-
seknek tartalik l'cnii az ulóvetd: jog; a bát-
raié»» uj kibocsajtasu reszvények egy részé-
llek an eleiét illetőleg a takarékpénztár a 
,Htrines" magyar általanos váltóüzlet resz-
vciiyiarsasaggal megállapodást letesitelt. Tó-
keleltiiiclesre készül továbbá a Magyar alla-
lauos takarekpénzlar reszvéiiytársasag is, mely 
inlczet az uj részvények elhelyezésének ga-
ranciája tekintetében u Magyar Leszámítoló 
es I'enzváltó Bank és Assicurazioui Generáli-
val szerződést kötött. 

A budapesti kedvező épiikezesi kuijunktu-
rauak tartósságára való tekiulettel a téglaér-
lekek iránti érdeklődés a budapesi tőzsdén 
egyre tart és különösen Újlaki, István és 
Eg}ráült tégla- és cementgyári reszvéuyek 
emelkedő árfolyamok  mellett nagy kereslet-
nek örvendtek. A Budapesti Közpouti Vas-
pálya részvények a lefolyt  héten is el vollak 
hanyagolva, mig Budapesti villamos városi 
vasút részvények egy csoport részére nagy 
tételekben vétettek ki a piacból. 

A 112.550,000 II. é. 4 százalékos magyar 
koronajáradék kötvényekre a liothscild kon 
zoreium által folyó  hó 12 éu rendezett suli-
séi ipció nagyon kielégítő eredménnyel jart és 
ez alkalommal a külföld  bizalma is hathatós 
módon nyilvánult meg járadékkötvénycink 
iránt. A jegyzésre, aiiienuyiben a cimlelek leg-
alább ü havi időtartamra le nem köttettek, a 
jegyzések minősége szerint legfeljebb  20 szá-
zalékig terjedő reparatió válik lehetségessé. 
A .subscripciónak ezen kedvező eredménye 
előreláthatólag előnyösen fogja  a járadékpiu 
cot befolyásolni,  habár egyelőre a specúlácio-
nális jegyzésekből eredt anyag piacra jutása 
az árfoly  amemelkedést némileg korlátozza. 

A sorsjegy piacou a folyó  hó 25-éu meg-
tartandó húzás alkalmából lokozott érdeklő-
dés nyilvánul u Magyar jelzáloghitelbauk 
konverzionális nyereménykötvények iránt; ezen-
kívül a kisebb sorsjegvnemekben tartós és 
számottevő kereslet jelentkezik. 

A pénzviszonyok a lefolyt  héten nem szen-
vedtek lényeges változást és jó benyomást 
keltett azou körülmény, hogy az augol bank 
részéről várt kamatlábemelés elkerülhető volt, 
amiből a pénzpiac jövő alakulását is barátsá-
gosan ítélik meg. 

A hét uevezetesebb árfolyamváltozásai  a 
következők : ápr. 7. ápr. 14 
Magyar hitel részvény 811-75 917.--
B.-pesti villamos városi vasútr. 35025 355 25 

Egyesült tégla- és cementgyár 
törzs részvény • 21475 328 50 

Egyesült tégla- és cementgyár 
elsóbbs. részvény 324'50 34150 

Újlaki tégla részvény . 389 50 40250 
Fouciere Pesti biztosító r. 402 50 433.50 

Hirdetmény. 
Alattirt gyámhatóság ezennel köz-

hírré teszi, hogy csikszépvizi néhai Do-
mokos Károlyné szül. Eszenyei Lina 
örököse tulajdonát képe ő a csikszép-
vizi 187 száinu tjkvben toglalt épületes 
belsőség nyilvános magán árverésen 
Caikszépviz község hivatalos helyiségé 
ben f.  évi május hó 3-án délelőtt 
10 órakor el fog  udatni. 

Kikiáltási á r : C000 korona. 
Árverezni száudékozók az árverés 

megkezdése előtt u kikiáltási ár 10 szá-
zalékának megfelelő  bánatpénzt kész-
pénzben, vagy óvadékképes értékpapí-
rokban kötelesek az árverési bizottság 
kezeihez letenni 

írásbeli ajâr lat léteinek hilye nincs. 
Legtöbbet igorö ti-rlozik az ígéri vétel-
arat uz árverésnek gyámhatósági jévá-
hugyása után, i.z erről szóló értesítés 
vételétől számítandó 15 nap alatt gyám 
közbenjöttével a községi pénztárnok ke-
zéhez lefizetni. 

Ha ezen idő alalt a vételárat le nem 
fizeti  vagy a vásárlói egyébként eláll 
bánai pénze elvesz, s azt árvereziető a 
maga részére minden bírói beavatkozás 
nélkül jogosult megtartani, a ezen kivül 
legtöbbet ígérő költségére és veszélyére 
uj árverés tartására megnyílik a jog, 
mely esetben a régebbi és ujubbi árve-
rés eredménye közötti különbözet meg-
térítéséért vagyoni felelősséggel  lar-
tozik. 

L"giöhhet Ígérőt ajánlata megtéte-
lével a vásár azonnal, árveiezletöt 
pedig csuk uz árverés gyámhatósági 
jóváhagyása után kötelezi 

Csikvármegye árvaszéke. 
Csíkszereda, 1910. április hó 18-án. 

Birttaa József, 
1—2 elnök. 

Egy teljes üzleti berendezés 
mérlegekkei, stelázsikkal együtt 
nagyon jutányos árban eladó. 
Hol? Megmondja a k iadóhiva ta l . 

A n. é. közönség figyelmébe. 
Ajánlom a mai kornak teljesen megfelelő 

temetkezési raktáromat. 
Koporsó, szemfödél  és koszorúk 

dus választékban, valamint 
MENYASSZONYI BÚTOROK. 

Irodai is üzleti bútorberendezések. 
Épület és mindennemű munkák fel-
vállaltatnak és pontosan eszközöltet-
nek. Kívánatra házaknál mintákkal 

megjelenünk. Kiváló tisztelettel: 
BARDÓCZ, CSlKCSATÓSZEá. 

X őrangyal és ártatlanok őrangyala cz. 
Ima- és énekeskönyv 

uj kiadásban megjelent. — Kapható : 
SzVoboda József  köm- és pwirhrabléséba, 

C s í k s z e r e d á b a n . 

H1BDETÉSEK 
olcsó &rsz&init&g mellett 
közöltetnek s felvétetnek 

A KIADÓHIVATALBAN. 



Jfl.  szám. C S Í K I L A P O K 5-ik oldal. 

iá. szám. 
—j9ÍŐ. vhtó. 

Árverési hirdetmény. 
Alulirt bírósági végrehajtó az 1881. évi LX. 

K 102., illetőleg az 1908. évi XLI. t-c. 19. 
*.a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a 
Csikszentmártoni kir. járásbíróságnak 1909. évi 
11(108. polg. számú végzése következtében dr. 
grös Vilmos ügyvéd által képviselt Agrár tak. 
pénztár részvénytársaság javára 392 kor. s jár. 
erejéig 1909. évi december hó 20-án foganato-
sítóit kiegészítési végrehajtás utján lefoglalt  és 
2357 koronára becsült következő ingóságok, 
u in.: ökrök, rozs, zab és házibutorok nyilvá 
nos árverésen eladatnak. 

Mely árverésnek a csikszentmártoni kir. já-
rásbíróság 1909-ik évi V. 492/2. számú végzése 
íoivtán 180 kor. 77 tőkekövetelés hátr. és ké-
sőbb felmerülendő  költségek erejének Csik-
szentgyörgy községben végrehajtást szenve-
pök lakásán leendő megtartására 1910. évi 
április M 2S-ik napjának délutáni Ml 4 
órája határidőül kitUzetik és ahhoz a venni 
szándékozók ezennel oly megjegyzéssel hivat-
nak meg. h o n az érintett ingóságok az 1881. 
évi IX t.-c. 107. és 108. §-ai értelmében kész-
pénzük11^ mellett, a legtöbbet ígérőnek, szük-
ség cselén becsáron alul is elfognak  adatni. 

Amennyiben az elárverezendő ingóságokat 
mások is le- és felolfoglaltatták  és azokra ki-
elégítési jogot nyertek volna, ezen árverés az 
1908. évi XLI. t.-c. 20. g-a értelmében ezek ja-
vira is elrendeltetik. 

Kelt Csikszentmártonon, 1910. évi április 
hó 10-én. 

Ambrus Lajos, 
kir. blr. végrehajtó. 

Szám 25—1910. végrh. 
Árverési hirdetmény. 

Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi 
LX. t.-c. 102. §-a értelmében ezennel közhírré 
teszi, hogy a csíkszeredai kir. járásbíróságnak 
1909. évi V. 1518. számú végzése következté-
ben dr. Halász Manó Ogyvéd által képviselt 
Weisz Márton és fia  javára 21 kor. 51 f  s jár. 
erejéig foganatosított  kielégítési végrehajtás 
utján lefoglalt  és 800 koronára becsalt követ-
kező ingóságok, u. tn.: lovak, kocsi nyilvános 
árverésen eladatnak. 

Mely árverésnek a csíkszeredai kir. járásbí-
róság lenti tőkekövetelés és bíróilag már meg-
állapított költségek erejéig, végrehajtást szenve-
dő lakásán Csíkszeredában leendő megtartására 
1910. május 4-lk napjának d. u. 2 órája határ-
időül kitUzetik és ahhoz a venni szándékozók 
ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy 
az érintett ingóságok az 1881. évi LX. t.-c. 
107. cs 108. §-ai értelmében készpénzfizetés 
mellett, a legtöbbet ígérőnek, szükség esetén 
becsáron alul is el fognak  adatni. 

Amennyiben az elárverezendő ingóságokat 
mások is le- cs felolfoglaltatták  és azokra ki-
clégilési jogot nyertek volna, ezen árverés az 
1881. évi XL. t.-c. 120. g. értelmében ezek 
javára is elrendeltetik. 

Csíkszereda, 1910. évi április 9-én. 
Keresztes Gyula, 
kir. bír. végrehajtó. 

Sx: 041— 1909. 

Faaladási hirdetmény. 
Kilyénfalva  köxség elöljárósága köxhirré 

tewi, hogy a község II. határrészében fekvő 
„Csibí'-pataki erdejében a 35663/1907. i s 
9370 909. F. M. engedélyek alapján - 17626. 
kat. boldon 29090 tma gömbölyű lucfenyő 
haxonfára  becsült fatömeg  Egyszázhatvannyolc-
ezerhatszáz (168600) korona kikiáltási árban 
1810. év áprilUas. napján d.e. 11 órakor 
Kilyénfalva  községházánál megtartandó zárt 
Írásbeli ajánlattal egybekötött nyilvános 
szóbeli versenytárgyaláson el fog  adatni. 

A kikiáltási ár tiz (10i°/o-a bánatpénzül az 
árverés megkezdése előtt, az árverési bizottság 
elnökének kezébe leteendő. 

A szabályszerű bélyeggel ellátott Írásbeli 
zárt ajánlatók a megajánlott vételár tiz (lOj*/.-
át kitevő bánatpénzzel, vagy megfelelő  óvadék-
kép*» értékpapírral látandók el és tartalmaz 
niok kell egyúttal azt a kijelentést is, hogy 
ajánlattevő az árverési és szerződési feltételeket 
ismeri a magát azoknak aláveti. 

Elkésett és utőajánlatók el nem fogadtatnak. 
Az erdő fatnmege  a kikiáltási áron alul 

nem fog  eladatni. 
A kihasználási határidő három (3) évig 

tarhal, 
A vágásterUlet a gyergyótölgyesi tulajrak 

paritól és fapiactól  kettó (2) km. távolságban 
tekszik. 

Az árverési és szerződési feltételek,  valamint 
a becslésre vonatkozó közelebbi adatok a m. 
kir. járási erdógondnokságnál (Uyergyótölgyes) 
é; a községházánál (Kilyénfalva,  Oikmegyej 
a hivatalos órák alatt megtekinthetők. 

Község elöljáróság. 
Kilyénfalva.  1U10. március 29. 

Adám Imre, György Ágoston. 
jegyző. biró. 

Sz. 205—11)10. végrh. 

Árverési hirdetmény. 
Alulírott binSsági végrehajtó az 1881. évi LX. 

t.-i-. 10*2. Jj-a értelmében ezennel bözhin-é teszi, hogy 
a csíkszeredai kir. járásbíróságnak 1909. évi V. 17. 
száma végzése következtében dr jiagy Jenfl  ügy-
véd által képviselt Központi takarékpénztár iV'HiV. 
tára. javára 210 korona 8 járulékai erejéig fogana-
tosított kielégítési végrehajtás utján lefoglalt  és 
-'•40 koronára becsült következfi  ingóságok, o. m.: 
I. ilj. Kánya József  cnikdelni lakóénál kancák, ök-
rük, juhok stb. nyilvános árverésen eladatnak. 

Mely árverésnek a ceikazeredai kir. járásbiró. 
ság lenti számú végzése folytán,  fenti  tilkekövete-
lért és biróilag már megállapított költségek erejéig, 
végrehajtást szenvedd lakásán, CBÍkdelnén leendő 
megtartására 1910. évi május hó 2-lk napjának 
délu tán i 2 ó r i j a határidflül  kitUzetik és ahhoz • 
venni szándékozók ezennel oly megjegyzéssel hi-
vatnak meg, hogy az érintett ingóságok az 18H1. 
évi LX. t.-c, 107. és 108. fj-ai  értelmében kész-
pénzfizetés  melleit, n legtöbbet Ígérőnek, szükség 
esetén becsáron alul is el fognak  adatni. 

Amennyiben az elárverezendő ingóságokat má-
sok is le- és leliilfoglaltatták  és azokra kielégítési 
jogot nyertek volna, ezen árverés az 1881. évi 
XL. tc. 120. f.  értelmében ezek javára is elren-
deltetik. 

Kelt Csíkszeredában, 1910. évi április hó 9-ik 
napján. 

Keresztes Gyula, 
kir. bir. végrehajtó. 

Árverési hirdetmény. 
Csikszentgyörgy közbirtokossága ré' 

széról közhírré teszem, hogy uevezett 
közbirtokosság tulajdonát képezó s a köz-
ség közvetlen közelében fekvő  „Beuesd" 
oevü erdörész 65 4 k. hold kiterjedésű 
területen levó és 5261*5 m'-re becsült 
luctenyó baszoufa  27410 (huszonhétezer-
négyszáztizj korona kikiáltási ár mellett 
Csikszeutg,örgy községházánál 1910. 
év i Április h ó 28-án dé le lő t t 10 
Órakor tartandó zárt írásbeli ajánlattal 
egybekötött nyilt szóbeli árverésen el 
íog adatni. 

A kikiáltási ár lO'/o a bánatpénzkép-
pen az árverési biztos kezéhez leteendő. 

Az egy koronás bélyeggel ellátott 
zárt írásbeli ajánlatok színién 10" o bánat 
pénzzel, vagy megfelelő  óvadékképes 
értékpapírral látandók el. Azajánlaiban 
kijelentendő, hogy ajáulattevö az árverési 
és szerződési feltételeket  ismeri és magát 
azoknak aláveti. 

Utóajánlatok nem fogadtatnak  el. 
Az árverési feltételek  és a becslésre 

vonatkozó adatok Csikszentgyörgy köz-
ségházánál Tompos János urnái megte 
kintbetök. 

Az erdóbeo fafelvétel  csak a csík-
szeredai m. kir. erdögondnokság előzetes 
engedélyével eszköszölhető. 

Csíkszereda, 1910. február  20-án 
B&cher, 

in. kir. erdőgonduok. 

Adsi 217—910. mj. 

Legelő bérbeadási hirdetmény. 
Közhírré tétetik, hogy Csikvármegye 

magántulajdonát képezó Csikszentmár-
ton II-határrészben fekvő  kaszálásra is 
alkalmas Solyomtár havas és Anyató 
nevű legelöket, valamint a Nikulájsa-
rok nevü legelő és az alsó fürésztelep 
helyének kivitelével a Csobányos pa-
takra hajló részben legeltethető, rész-
ben mérsékelten legeltethető területek 
mintegy 2172.09 kat. hold területtel 
1200 kor. kikiáltási ár alapul vétele 
mellett folyó  évi Április h ó 28-án 
dé le lő t t 9 ó r a k o r a megyei magán-
javak igazgatóságának irodájábau — 
vármegyeház — nyilt szó- és zárt Írás-
beli ajánlati versenytárgyaláson 3 egy-
másutáni évre haszonbérbe fognak  adatni. 

Bánatpénz 120 korona. 
Utóajánlatok vagy a kikiáltási áron 

aluli ajánlatok figyelembe  nem vétetnek. 
Bővebb felvilágosítás  a megyei ma 

gánjavak irodájában szerezhető. 
Ha azonban a fennti  feltételek  mel-

lett az egész terület nem volna bérbe-
adható ugyanakkor a Solyomtárhavas 
:)8.26 kat. hold és az Anyatóinelletti 
42.25 kat. holdas legelök egyévre 350, 
illetve 350 kor. kikiáltási ár alapul vé-
tele mellett kuszálásra bérbe adatnak. 

Csikvármegye magánjavainak igaz-
gatósága. 

Csíkszereda, 1910. évi április hó 18-án 
Dr. Osiky József, 

igazgató. 

Szám 276—910. mj. 

Hirdetmény. 
Közhírré tétetik, hogy a csiktaploezai 

rétpárcellákböl arányosítás folytán  a 
vármegye magánjavainak jutott mintegy 
2 hold 1030 négyszögölet kitevő, a vá-
ros szomszédságában levó kassálónak 
folyó  évi fütermése,  a megyei magán-
javak igazgatóságának irodájában Csík-
szeredában (vármegyeház) folyó  év i 
ápri l is h ó 28-án d. e. 10 ó r a k o r 
szóbeli árverésen s az utóajánlatok ki-
zárásával azonnali készpénzeli fizetés 
ellenében a 150 korona kikiáltási áron 
felül  legtöbbet ígérőnek el fog  adatni. 

Csikvánnegye magánjavainak igaz-
gatósága. 

Csíkszereda, 1910. április hó 18-án. 
Dr. Osiky József, 

igazgató. 

5 darab jól kihizlalt sertés 
párja átlag 320—350 klg. 

Cim: Csíkszereda, Szentlélek-utca 12. szám. 

TENGERI LISZT 
a cstksxentmlhAlyl gőzma-
lomban bármily mennyi-
ségiben kapható. Olm: 
CSIKY J Á N O S N É 

S z é p v l z - O s i k s s e n t m l h á l y (állomás) 
II—92 

Árverési hirdetmény. 
Kozmás község eladja a község há-

zánál 1910. év i m á j u s h ó 4-én d, 
e . 10 Órakor kezdődő nyilvános szó 
és Írásbeli árverésen a tulajdonát ké-
pező Bojzás nevü 2118 kat. bold terű 
letü erdórésznek 1654 tn* re becsült 
luezfenyó  haszonfa,  203 m' kéreg. 208 
m* tűzifa  fatömeget  »290 kor. kikiál-
tási ár alapul vétele mellett. 

A kérdéses terület a községtől 3, 
a legközelebbi vasúti állomástól 12 
km. re van. 

A kihasználási idő egy év. 
Bánatpénz a kikiáltási ár 10 szá-

laiéba. 
Az árverési feltételektől  eltérő, vagy 

későn érkező ajánlatok figyelembe  uem 
vétetnek. 

Bővebb felvilágosítás  Kozmás kőz 
ség bírójánál szerezhető. 

Kozmás, 1010. március hó 19-én. 
Lőr lnez János , Orbán Dénes , 

köze. jegyző. köze. biró. 

2 - 3 

Szám 707—910 ki. 
Hirdetmény. 

Csíkszereda város tanácsa által fel-
hivatnak mindazok, kik 1848 —49. évek-
ben bonvéd tisztek, altisztek és köz-
honvédek voltak, hogy folyó  hó végéig 
a városi tanácsnál jelentkezni saját ér-
dekükben el ne mulasszák. 

Csíkszereda, 1910. április hó 12-én. 
A város i tanács . 

Árverési hirdetmény. 
A kászon-altizi közbirtokosság a 

66014 908. F. M. sz. engedély alapján 
Kászon Altiz községben a községházá-
nál 1910. évi április hó 29 éu délelőtt 
10 órakor kezdődő nyilvános szó- és 
zárt Írásbeli ajáulat alapján eladja a 
község határában fekvő  105 51 k. hold 
területén található, mintegy 12278 m' 
luezfenyó  haszonfa  1507 m* kéreg és 
1760 ni' tűzifa  készletét. 

A szóban forgó  terület a községtől 
mintegy 7 km-re, a legközelebbi vasúti 
állomástól, Kézdivásárhelytől mintegy 
36 klrn-re fekszik. 

A kihasználási idő 2 év. 
A kikiáltási ár 67823 korona, me-

lyen alul ajánlatok el uem fogadtatnak. 
A bánatpénz a kikiáltási árúak leg 

alább 10 százaléka, azaz 6782 koroua 
Bővebb felvilágosítás  Koncz Antal 

közbirt. elnöknél Kászon-Altizbeo és a 
kir járási erdógondnokságnál Csik-

szentmártonon szerezhető. 
Kászonaltiz, 1910. évi április 9-én. 

T a m á s Antal , Konoz Anta l , 
közbirt, jegyző. közbirt. elnök. 

Árverési hirdetmény. 
Csobotfalva  közbirtokossága részéről 

közhírré tétetik, hogy nevezett közbirto-
kosság tulajdonát képező és a község kö-
zelében fekvő  .Közebükk* nevü erdörész 
18-25 k. h. területén lévő és 3320 m'-re 
becsült lucfenyő  haszonia 16335 (Tizen-
hatezer háromszáz harmincöt) korona ki-
kiáltási ár mellett Csobotialva község há-
zánál 1910. évi április hó 23-án délután 2 
órakor tartandó zárt írásbeli ajánlattal egy-
bekötött nyilt szóbeli árverésen el fog 
adatni. 

A kikiáltási ár 10'Va bánatpénzkép-
pen az árverési biztos kezéhez leteendő. 

Az egy koronás bélyeggel ellátott zárt 
Írásbeli ajánlatok szintén 107« bánatpénz-
zel vagy megfelelő  óvadékképes értékpa-
pírral látandók el. Az ajánlatban kijelen-
tendő, hogy ajánlattevő az árverési és 
szerződési feltételeket  ismeri és magát 
azoknak aláveti. 

Utóajánlatok nem fogadtatnak  el. 
Az árverési feltételek  és a becslésre 

vonatkozó adatok Csobotfalva  község bi-
rájánál megtekinthetők. 

Csobotfalva,  1910. március 9. 
Pálffy András, 

jegyző. 

2 - 2 Csiszár Pál, 
elnök. 

2 - 3 ELADÓ 
C S Ű R É S I S T Á L Ó 

k ü l ö n - k ü l ö n i s . 
Feltételek megtudhatók 

SZEBENY ANTALNÁL CSICSÓN. 
András György k. bírónál Csikszent-

királyon e l a d ó 1 darab egy éves 

j o k s i r d i k a n. 2-2 

PALLÓ, DESZKA, LÉC, (SYALULT PAPOZAT DESZKA 

É P t l L E T F A . 

CÂNDRA (HULLAPÉK LÉQ RÖNKVÉ6 
8 Z S Z É B - É S Ö I í - S Z A M B A , 

F Ü R É S Z P O R 
m i n d e n m e n n y i s é g b e n á l l andóan k a p h a t ó : 

Klein Sámuel esikszeredai gőzfürész  telepén. 
: TELEFON 19. -

O - e x x i b f a ,  t i a l a j d o n o s o l c o z l - v - e s t u d L o z a & a A r a H o z o m , 
i h e t 7 m i n d a n , a z o m b a t o n b ó r v á g á s v a s . 30 



-ik oldal. C 16. szám. 

•a 
•a 
rt 

O 

NE MULASSZA EL SENKi 
megtekinteni dúsan felszerelt 

N Ő I Di V A T Á R U É S K A L A P - Ü Z L E T Ü N K E T . 

Hol mindenféle  iliszes és cJisziletlen noi-, lányka- és gyerek-
kalapokai, nap- ós esöernvöket, harisnyákat, sálakai, arciátylokot, 
selyem blotiznak valókat, "nyakkendőkéi, cipőket, nöi gallérokat, 
nyák riissököl, oklaliiizökel," kalaptűket, mellűiket, virágokat, lol-
l.ikot. mimleníéle iliszselvmeket stb., mesés olcsón sót vételárban 
szerezheti be. Álalakilásokal és javításokat szintén valameddig 
üzletünket átadjuk olcsón eszközlünk. — Szíves látogatást kérve, 

vagyunk kiváló tisztelettel »-12 
Özvegy I<agyne és Bíró Árpád, Csíkszeredában. 
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BOR! BOR! BOR! 
1 I I I t o r V Î I R V O U i g e n t i « ^ . t e l t F O G Y Í I ^ J C T Ó iss-
r n ó t e l n c l ü ' l c ö z ö n s ó g s z i v e s f i g y e l m é t  f e l l i i v n i 

NA(íY BOR-PINCÉMRE 
ininlán boraimat a legjobb forrásból  szereztem be. — Raktáron van 
különféle  borokból mintegy 150 hektóliter s igy abban a szerencses 
helyzetben vagyok, hogy igen jó f ehér  a s z t a l i b o r t adhatok az 
1909. évi termésből 50 literen felüli  vételnél literenkint 4 4 fillérért. 
1908. „ „ „ 4 8 

E g é s z h o r d ó v é t e l n é l k ü l ö n á r a j á n l a t . 
K i s e b b m e n n y i s é g b e n 64 f i l l é r tő l  f e l j e b b . 

Hogy boraim olcsósága dacára — mily kiliinó zamaluak, bizo-
nyítja az, hogy rövid időn belül több mint 100 hektólitert adtam el. 
Ajánlom igen finom likőreimet és az annyira kedvelt Andrényi Sec pezsgőt. 
A n. é. közönség szives pártfogását  kérve, maradok kiváló tiszteletlel 

Özv. Karda Lajosné, Csíkszeredában. 
A m / i g y . - i r U i i - j ' i l y i T ö r v é n v h . ' i z m e l l e t t . 10 
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M i n d e n f é l e  k a l a p o k v é t e l á r b a n ! 
J 

Czell Frigyes és Fiai 
bortermelrk és bornagykereskedök 

M E D G Y E S . 
Legjobb beszerzési forrás 

VALÓDI ERDÉLYI TERMÉSZETADTA 

TISZTA HEGYI BOROKBAN. 
Bordókban és palackokban. 

Kitűnő saját termésű és vörös borok. 

ÉRTESÍTÉS! 
Van szerencséin a nagyérdemű közönség becses (Ínyeimét felliivni, 
miszerint <1 Rákóczi-utca 352 sz. alatti saját házamban levő 

NYERGES ÉS KÁRPITOS ÜZLETEMBEN 
minden e szakmába vágó munkák elkészítését a legnagyobb készség-
gel vállalom ós ezt csinos kivitelben olcsó árak mellett pontosan elké-
szítem. Raktáron tartok 11 inai kornak megfelelő,  mindenfele  nagyságú 

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

KÉSZ URI KOCSIKAT ÉS URI SZÁNKÓKAT. 
Végül a nagyérdemű közönség szives figyelmét  íelhivom ;iznn kíinil-
inónyre, hogy a kocsik, valamint minden e szakl'a v.-igo munkák 
javítását elvállalom — Mairumot nagyérdemű kö/.önsóg jóindu-

lattl pártfogásába  ajánlva, maradtam kivált) lisztelettel: 

Bá j e r Ferencz , nyerges és ká rp i tos 
C s i k s z i T c t l á l m n . K á k t í c z i - u t c a &V2. s z á m . 

mm 
Boda József orgona és hármonium épitö 

C S I K T A P L O C A N . 

Van szeii lléséin a főtisztelendő  papság ós a m t. 
egyh.izla:>iics szí\es tudomására hozni, miszerint 

OHdONA KS IIAUMONU'M 
KIM TŐ MŰI KLYKM KT 

teljesen iijonnnn remlezlem be. minek utálnia 
módomban áll n legnagyobb szabású orgona ópi 
léset is elvállulni. Iiárminemü javítás- és átalakí-
tásokat 11 leg jutányosabb árban pontosan eszközlök. 

nagyérdemű közönség pártfogását  kérve, vagyok kiváló tisztelettel-, 
oda József,  orgona és harmónium épitő, Csiktaplocán. 

Hosszurovó Cement Födélcserép 
I r o d a ^ H j r M h e r ^ a j ^ s z . 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 . 

m a j d n e m h a t á r t a l a n t a r t ó s s á g u , i g e n k ö n n y ű f ő d ő a n y a g ,  o l c s ó á r o n k a p h a t ó 

Nyomatott 8z*»bo4a József  kOojvojoBdijiban, CsikszeredAbu, 1910 




