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CSÍKI LÁPOK

Szerkesztőség és kiadóhivatal:
8 Z V O B O D A J Ó Z S E F kőnyvkereakedése,
hová a lap szellemi részét Illető minden közlemény,
valamint hirdetések és előfizetési dijak is küldendők.

Megjelenik a lap

FELELŐS SZERKESZTŐ:

• In den t z e r o á n

Dr. F E J É R A N T A L

Elófiietéri ár: Egész évre 8 kor. (Külföldre) 13 kor
Nyílttéri osikkek
Félévre 4 kor. Negyedévre 2 kor.
soronkint 40 fill.-ért közöltetnek.
Ismeretlen ezégek hirdetési dija előre fizetendő.
Egyes lap ára 20 fillér.
Hirdetési dijak a legolcsóbban számíttatnak.

POLITIKAI,
Kéziratok nem
KÖZGAZDASAGI
aduluak vissza.
ÉS
TARSADALMI HETILAP.
(Igy véd.

Főispán-iktatás.
Csíkszereda, 1900. julias IC.

Csikvármegye közönsége a mai
napon iktatta hivatalába Kállay Ubul
főispánt.
Rég nem látott kis városunk olyan
Qnneplést, mint ez a mai volt. Kora
reggeltől késő estig szakadatlanul tartott a lelkesedés, kwette részét a vármegye egész közönsége; majdnem
minden testület sietett tiszteletét bemutatni az iránt, a ki tegnap még
egész idegen vala ránk nézve; ma
azonban már a vármegye közéletének
vezetője; sőt ha a szavak mögött a
a tett nem marad el, irányitója is lett.
Nem tudjuk, az Qnneplés mennyire
nyerte meg ót nekünk. Vájjon a cifra
szavak mögött lelt-e olyan hangra, mely
szivéig hatolhatott volna; vájjon átlátta-e, hogy ezért a népért érdemes
munkálkodni? Mi tartózkodás nélkül,
őszinték vagyunk iránta. Megnyerő
külseje, nemes szavai mély szívről, beszédei előkelő műveltségről tanúskodnak, aki képes is lesz azoknak a feladatoknak a megoldására, a melyeket
uiaga elé tűzött. Származása, összeköttetései, múltja elég kezességet nyújtanak, hogy ha akar, akkor tud is sokat
tenni a vármegye érdekében.
Az a hivatás a melyet betölt, az a
bizalmi állás, melyet képvisel, nemcsak
előkelő, hanem valóságos áldás is azoknak a kezében, akik a közügyet akarják szolgálni. S nincs okunk kételkedni,
hogy mint a múltban, ugy a jövőben
is buzgó munkása lesz a magyar nemzeti életnek s különösen annak a poli-

tikai iránynak, mely most az országgyűlés többségét alkotja.
Minket azonban nem ez érdekel
első sorban, hanem fontosabb a vármegye érdeke.
Csik mindig mostoha gyermeke
volt az országnak, lenézett minket minden kormány. Másoknak két kézzel
adtak, minket meg szép szóval tartottak. Pedig nekünk is van annyi érdemünk abban, liogy a magyar él, mint
bármelyik vármegyének ; a tatárcsordák
dulásaitól elkezdve egészen a legutóbbi
szabadságharcig, mindig ott voltunk,
aliol a veszély legnagyobb volt.
Rá is voltunk szorulva a segítő
kézre s még sem hallották meg sírásunkat, amig végre jajkiáltásba nem
törtünk ki.
Ez végre érdeklődést keltett; de
ennél több mind máig édes-kevéssel
történt.
Azt tartjuk az igazi független politikának, mely a gazdasági függetlenségre előkészíti a talajt. Mert nincs
értéke a szabadságnak .az olyan nép
kezében, melynek a megtartásra nincs
elég ereje. Míg az emberek a kenyérért küzdenek, mig az anyagi, gazdasági
függetlenség kiviva nincs, addig a politikai függetlenségért való küzdelem
szélmalom-harc.
Örömmel hallottuk ma a főispán
szájából azt a hatalmas programmot,
a melylyel székét elfoglalta. Ennek a
programmnak egyik sarkalatos pontját
a sociális és gazdasági kérdések képezték. Ha az általánosságban mozgott
és egyes kérdéseket különösen nem
emelt is ki, annak tulajdonítjuk, hogy

a vármegye ügyeiben még kellő tájézottságot nem tudott szerezni.
A szónokok által előadott sérelmekre a konkrét ígéreteket kerülte;
hisszük nem azért, mintha nem sziveden vetné latba tehetségét azoknak
megvalósítása iránt, hanem mert nem
akarta a várakozásokat fölcsigázni.

neplés közben, hanem a munkában is.
Reméljük, hogy ez egyszerű fajt, mely
ha nyers is, de jó sziv lakik benne, a
melyet évszázadok viharai edzettek meg
a hazaszeretetben, érdemesnek találja, hogy dolgozzék érette. S ha megismer, szeretni fog, szeretnie kell, mert
mi is szeretjük a hazát s annak minden
De ez a vármegye meg is érdemli, hü fiát.
rá is szorult arra, liogy végre ott fenn
Legyen ez ünnep egy jobb jövő
is törődjenek sorsával és javítsák hely- hajnala a vármegyére.
Dr.
zetét.
*

Azt mondják, nem szegény e várA beiktatási ünnepély lefolyásárúi részletes
megye. Igaz lehet, de mit érünk az tudósításunk a következő :
olyan gazdagsággal, melynek semmi
Csik vármegye és különösen a központ Csíkhasznát nem látjuk ? Mit érünk erdőink- szereda várns közönsége már lietek óta lázas izkel, ha pár év múlva kopár hegyek gatottsággal várta a beiktatás napját. Ni'iu ia
fognak az égnek meredezni ? Miféle jólét Csoda, 24 év óta ilyen fontos közjogi aktusban és
az, mikor évenként ezeren és ezeren az azzal járó ünnepségekben nem volt része, igy
mindenki vállvetett buzgalommal arra törekehagyják el a munkás kezek a vármegye liát
dett. hogy nz ünnepély minél fényesebb és lelkeföldjét ?
sebb legyen. Az is volt. A kora reggeltől a késő
Állandó megélhetési forrásokat, estig talpon volt városunknak, a vármegye kükulturális intézményeket, ipari vállala- lönböző községeiből az installációra érkezett szetokat kell teremteni, hogy mikor az er- mélyekkel tetemesen megszaporodott közönsége,
férfiak egyaránt és lelkesen ünnepelte a nemdők árából befolyt pénzen keletkezett nők,
zeti kormány által alkotmányosan kinevezett és a
mámor eloszlik s a székely népnek sem törvények szigorú betartásával beiktatott főispáerdeje, sem pénze nem lesz többé, a nunkat. és bájos nejét ki férjét ez alkalomnól váinikor a fuvarozásoktól is elesik s az rosunkba kisérte.
A főispán ur iimiepeltetésének sorozatát a
erdők hiánya iniait legelője végképpen
kiaszik, akkor is legyen a hova for- tusuádliirdői állomáson lefolyt lelkes fogadtatás
dulnia, a hol keresetforrást és megél- nyitotta meg- Külön vonaton mintegy 100 tagból
álló küldöttség utazott a vármegye ezen határhetést talál.
széli állomásáru a főispánt és vendégeit bozó vonat
Nálunk alkotni kell, nem elég kor- elébe. Tusnád-lürdő iüliilő vendégeinek éB a külmányozni. Nálunk ki kell rinelkedni a döttség tagjainak egetverő éljenzése! között roboszokásos légkörből, nagy feladutok há- gott be a vonat Tustiád-liirdő állomására magával
rulnak a kormányra és közigazgatási hozván a főispán ur őméltóságát, kedves nejét és
tisztviselőkre. 130 ezer testtel-lélekkel nz őket kisérő vendégeket, névszerint: Kállay
Frigyes, Kállay landolt, Siimegi Vilmos, Báró
igaz magyar lélek sorsa függ tőlük.
Uudnyánszky. I'[. Zakariás, Dr. Bene, Török Ferenc,
Tárjuk föl szíveinket Kállay Ubul
előtt. Hudd ismerjen meg ne csak ün-

1 )r. Xagy (iyörgy és Dr. Sebess Dénes orsz. gy.
képviselőket. Teiuesváry (íi-ii'i. Temesváry János,

előtt késztetjük nyílásra, elhervad és bimbó
Reám nézett azzal u két bágyadt tekin— Csikbúl.
teti! szemével, n melyek egykor csnk ugy raArca elborult e feleletemre 8 oly sötét marad összeszáradva örökre. A csiga-biga is
gyogtak az életke.lvtól éa vidámságtól, kért kifejezést öltött, bogy megütődtem rajta. Végig kidugja szarvát önmagától, de ha erőltetem,
a tekintetével is és én maradtam.
simította a homlokát s láttam. hogy kivert a behúzódik egész testével kis házikója legméAmelie.
Nem zavartam a bnllgnta&it, leültem a verejték rajta. Felállott, fel s alásétált, de lyére. Ilyen az érzékeny emberi lélek ÍB.
Irta: DT. Sándor Lánló.
Közlékeny, a meddig ó foglalkozhatik
közelébe s vártam, hogy felenged a szomorú- láttam, hogy támolyog.
Régen ismertük egymást, valamikor is- rossz kedve, vagy a komorsága. Magam sein
— Hosszul vagy V — kérdeztem részt- vele, begubózza magát B makacsul elrejti
kolatársak is voltunk. Kégen, nagyon régen. tudtam, hogy melyik nehezedett a lelkére.
benső énjét más elől A mikur. nyilatkozik is
vevóleg.
Nizzában találkoztunk bosszú idő után ismét.
— Nem. Hosszul nem vagyok. De ugy az ilyen lélek, caak önmagával foglalkozik és
Pejét a kezére támasztva, mintha gonMegláttam a nevét a curlÍBtában, keres- dolkozott volnn. Elnéztem összeesett alakját, elfog n dllli, ha Csikót még említeni is ballom, önmaga előtt tárul fel.
tem vele a találkozást
a mint a székében elóre görnyedt, ványadt hogy nlig tudok magamon uralkodni.
— Ugy-e emlékszel a székely vasutak épíMeg is találtam a nagy Bzálló terrasse-án. nrcvonásait, fénytelen szemeit s megdöbben— Kiváucsivá tész.
tésére? — kérdezte hirtelen, minden bevezeEgyedül ült egy kerti széken, szótlanul és tem nagyon.
Nem felelt, csak tovább sétált. Egyszei re tés nélkül.
mogorván. Elnézett a tenger fölött, bele a
Istenem 1 mi történhetett ezzel a férfiúval? megállott előttem s rekedt hangon kérdezte!
— Igen, — felelém.
semmiségbe.
— Ugy-e szánalmasan nézek ki ?
Oly eros volt mindig, mint egy vasgyúró.
— Én is részt vettem a munkálataiban.
összerezzent, a mikor a nevén szólítottam Mindenféle sportot Űzött. Életvidor, szellemes
— Hát bizony nagyon megváltoztál.
— Hallottam róla. De azt is beszélték
— Áldjon Isten, Kálmán I
és egyike volt a legjobb pajtásoknak.
— No hát ezt Csikmegyének köszönhe- odahaza, hogy csak rövid ideig voltál a munRám nézett, megismert s felállva, kezet
Mérnök volt, lehetett 35 év körüli, de tem, — felelte ö.
kálatoknál éB egész hirtelen távoztál el. Azután
nyújtott.
aki itt sápadt arcát, törődött alakját és elesett
— Nem értelek.
pedig vissza sem tértél. Senki sem tudta ezt
— Hát te hol jársz errefelé V — kérdeztetartását látta, könnyen mondhatta, hogy már
— Bajos is ezt megérteni. Csak az megmagyarázni, vagy okát adni.
vontatottan, egykedvUen.
nincs messze az ötventől.
tudja ezt felfogni, a kl átélte azt, a mit én
Nem tett megjegyzést a szavaimra, csak
— Pihenni jöttem egy kicsit a tenger
Bálványa volt a nőknek éB fáradhalatlan átszenvedtem.
lekönyökölt a terrasse kőkorlátjára s ráncbamellé. Nevedet láttam a listában. Látni akar- udvarló.
— Te egyszer nagyon szeretted Csikót. szedve homlokát, lebámult a tengerpartra, —
talak. Hát te hogy vagy?
Sokszor hullottam róla, Bikereiról, de
Bár soha még hírét se hallottam a hol az emberek fel B alá nyüzsögtek.
— Élek, látod. Most vagy először itt? utolsó találkozásunk régen volt. Pedig egykor volna, — sóhajtott Kálmán.
Sokáig maradtunk igy csendben. Az itteni
— Igen. Elragadónak találi.k itt mindent. nagyon vonzódtunk egymáshoz. Éppen arra
Bántott egy kicsit, hogy a szülómegyém- élet diseréte zaja bágyasztólag, szinte pihenKégen vagy itt?
gondoltam, hogy időközben talán megnősült s ról hallok valakit igy nyilatkozni s azért ma- tetőleg hat az idegekre. Nem a Biri csend
— Kgy pár hete.
ii házassága szerencsétlen, az törte annyira kacsul hallgattam. Ellenvetésemmel nem akar- veBZ körül, a mely fásulttá és unottá is tehet,
— Soká maradsz még?
le, mikor feltekintett és megszólalt:
tam Kálmánt leiizgatni, mert láttam, hogy na- hanem az élet vidámságának bizonyos tompí— Nem tndom. Talán.
— Egyedül vagy ?
gyon szenved, tovább is csendesen maradtam. tott lüktetése, mint a sordinóval csendesített,
Itt megakadt a beszélgetésünk, a mely
halkitott hegedű hangja andalgaţja lelkünk vi— Igen.
Tudtam, ha ennyit már közölt velem, a
eddig is olyan szaggatott és ideges volt.
lágát. Ébren is tart, de azért az álmadozág
— Nem nősültél még meg ?
többire
ia
öor
kerül.
EsetlegcB
kérdezősködéLáttam, hogy Kálmán nem szereti a tárállapotát érezzük. Lecsendesített, megbékít
— Nem.
seimmel, zárkozottá tehettem volna. Mert az önmagunkkal a tenger.
saságot, fáradt és nagyon komor. Magára akar— Én sem, — felelte ő.
emberi lélek olyan, mint a nyíló virág. Ha
(Folyt kSv.)
tam hagyni. Búcsúztam.
Tehát nem a házassága bajának az oka. eljön az ideje, kinyilik magától; de ha idő
— Kérlek, maradj I — szólt hozzám.
— Honnan jöttél ? kérdezte.
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örömmel fogadtuk a hírt, mert méltóságod Azonban ez ne hasson rád leverBleg, mert
családi mulţja a magynr ősidőkbe visszamenő ezen hir egészben nem felel meg a valóságnak. A
eredetétől mostanig a lovagias, erélyes és vármegyénkben létezett — a ezt erősen hangsúkarakteres férfiaknak oly láncolatát állítja lyozom, hogy csak létezett — politikai corrnpció
elénk, a kikre Magyarország minden időben majdnem hazánk minden vármegyéjében ismeretes
büszke lehet és mi egy percig sem kételke- volt A 3« éven át uralkodott kormányzati renddünk méltóságodat azok méltó unokájául szernek volt a bűne, hogy inínt másutt, vármegyénk lakosságát is uarrotizálta, az alkotmány
tekinteni.
Az emberi természetnél fogva mi egy- sáncaiba bevett [lolgúrok meggyőződését pénzzel
mást megviseljük, néha okkal, néhn ok nélkül megvásárolta s a szabad vélemény nyilvánítást elpolitikai, társadalmi és hivatali magatartását nvomtu a szurony és a hatalom.
A politikai korrupció okainak feltárása ntán
megrostáljuk ; de az idegenből jött egyéneket
igy folytatja :
ismét az emberi természetnél és a székely
A mi inár moBt a gazdasági corrnpcióról terszokásnál fogva is megbecsüljük, vonzódunk
bozzá és önzetlenül szeretjük. Biztosítjuk mél- jesztett hírt illeti, fájdalom erre nem mondhatom,
Méltóságos Url
tóságodat, hogy ez a tisztelet és szeretet ben- hogy ez nem igaz.
Rácáfolna ezen állításomra a mindenki előtt
Örömtől dobogó Bzivvel üdvözlöm Mél- nVnk született és velünk él: ifjúsága, idegen
tóságodat Csíkszereda város közöusége nevé- volta a mi szivünknél nem válaszfal, mi az ismeretes s c törvényhatóság termében nz nlig
ben. Örömtől dobogó szívvel mondom, mert ilyen korlatokat uem ismerjük és azt jövőben múltban lejátszódott azon szomorú eseinénv, mely
midőn a kultura által emelt eme uj városi sem fogjuk felállítani, valameddig méltóságod megdöbbentő bizonyítékát, szolgáltatta annak, hogy
kiipunál fogadására megjelentünk : mindnyá- ellenkező magatartása arra nem kényszerit, — vármegyénket éideklő gazdasági dolgokban is.
junk szivét a szeretet okozta öröm tölti el. magyar emberről, magyar hazafiról és egy pénzzel igyekeznek némelyek egyeseknek támogaÉs hogy nem üres beszéd, nem hízelgés Kállay vérről hazafiatlan irányt feltenni képte- tását, ha nz az igazság rovására esik is, a maguk
részére megszerezni.
szavam, elhiheti méltóságod, hisz volt idő, lenség és megbocBáthatlan bün is lenne.
S itt következik, a t« nehéz és súlyos
nem is oly rég, mikor nem .Isten hozotttal"
De midón ezt elmondjuk, figyelmébe
üdvözölte e város hazafias közönsége a főis- ajánljuk azt is méltóságodnak, hogy ami ter- feladntod. Kiirtani, elfojtani e télen is a cornipciót
páni méltóság bitorlóját.
mészetünk SZÍVÓS, életünk erős, akaratunk csirájában s vármegyénk régi jó hírnevét visszaÉs valamint akkor őszinte volt viselke- kitartó s mint ilyenek jogninkból nem enge- állítani.
Ezen feladatod teljesítésében egyediili. de
désünk, ugy ma sem vagyunk mások, midőn dünk semiuit, sein a politika, sem a társaragaszkodásunkat, szeretetünket akarjuk jelen- dalmi rítus, arra nem kényszeríthet, hogy hathatós fegyvered szigorú igazsúgod lesz, mely
létünkkel tudomására adni.
azokból egy talpalatnyit is feladjunk s bár meg fogja ukadályozni, ki togja zárni n vármeAz égő sziv városa bár sokszor volt felesleges, de mégis figyelmébe kell ajánlanom gyénkben eddig divatozott eszközökkel való üzletkénytelen a sors mostohaságát tapasztalni, méltóságodnak, hogy ez a sarokkő lenne az, csinálást.
még sem veszítette el hitét és reményét egy melynél az összeütközés kikerúlhetlen volna.
Bármennyire sajnálom is, de a kérlelhetetlen
jobb jövő iránt.
Andiássytól mostanig nz időnkénti kormányok igazság egyszorü szavaival cl kellett mondanom
Ez a remény ujult fel sziveinkben akkor, a székelységnek annyi éa oly fontos jogait ezeket, mert elsőrendű szükségletnek tartóin, hogy
midón Méltóságod személyében uj vezért nyert vették el, hogy n mi kevé9 megmaradt, azt az a fértl, ki hivatva van vármegyénk jövendő
elárvult vármegyénk.
az elsőtől az utolsóig féltékenyen őrzi minden sorsát intézni, törvényhatóságunkról közszájon forgó
Teljes bizodalommal állunk tehát az uj székely ember. De meg vagyunk győződve, rosz hírek tekintetében az igazságnak megfelelően
főispán előtt kérve, legyen is az, legyen a mi hogy Méltósúgod kormányzata alatt erre szük- jóelőrc tájékozható legyen.
igazi vezérünk. Legyen szabaditónk! Szaba- ség nem leend, hiszen annyi biztatás éa annyi
És még egyet! Csikvármegye Magyardítson meg évtizedes szörnyetegünktől, a min- ígéret után az önkénynek talán vége azakad ország egyetlen oly vármegyéje, mely sohasem
den nemes szándékot és tervét már keletke- s méltóságod magyar hazafias érzete arra részesült a kormányok kegyeiben. Évtizedes muzésében megölő közönytől.
lasztásokat kell helyrepótolnunk s fokozott erővel
segédkezet ugy sem nyújtana.
Gyújtson világosságot megyénkben, mu
Egyebekben talál méltóságod egy rende- kell dolgoznunk aiua tevékenység terén, mely hítassa meg a haladás útját.
zett közigazgatást, egy kötelességtudó tiszti- vatva lesz vármegyénket a jólét azon fokára emelni,
És hogy reá mutassak régi, titkos óhaj- kart, egy alkotmányos érzésű törvényhatósági hogj- Inkósai, kik folytonos érintkezésben vannak a
tásunkra is, engedje meg Méltóságod, ho^y közgyűlést, igyekvő községi önkormányzatot, szomszédos állam, Ilománin lakosaival, ne kívánezúttal mint legelső városi polgárt is üdvözöl- egy nyers, de szép szóval humánus, becsüle- kozzanak ezen állani lakósaí lenni s ne keressék
hessem.
tes bánásmóddal minden jóra megnyerhető megélhetésüket és boldogulásukat idegeit orszáNagyon kevés a mi kivánságunk, de ha Bzékely népet, szorgalmai, Bzerény kereskedő- gokban.
teljesítve látjuk, hálásak leszünk érte. Legyen OBZtályt, és szegény, de becsületes ipari csoHiszen ez tulajdonképeu nem is vármegyei,
a miénk, legyen a mi szeretett polgártársunk portokat
hanem országos érdek, s az eddigi kormányzati
*
s mi szeretettel vesszük körUl mindenha.
Igyekeztem ugy mutatni be a vármegyét, rendszerek bünős mulasztásait hozza be, hogy amíg
Isten hozta szerény falaink közé, Isten a mint én ismerem, s amint több mint 24 évi a szász és románlakta vármegyéket elhalmozták a
éltesse I
alispánságom alatt minden rétegében kitapasz- cidturúlis és közgnzilasági intézmények sokaságával,
A loispán ur megköszönte a lelkes fogad- taltam, — méltóságodon áll, hogy azt hasz- addig e székely vármegyével, az ország e keleti
védbástvájával mit. sem törődtek.
tatást, a polgármester kíséretében a reája várakozó nára fordítsa.
És most munkásságára az ég áldását
négyesfogntu hintóba szállt és a megszámlálhatatE törvényhatóság nz öröm és lelkesedés
lan nagyszámú kocsiból álló menet megindult a kérve felszólítom a vármegye nevében a hiva- igazi érzelmeivel hallgatta s veszi tudomásul azon
város felé, a róm. kath. templom elé, hol nz ün- talos eskü letételére s azután ennek a tisztes irányelveket, melyek méltóságodnak imént elmondott
neplő közönségtől környékezve a főispáni pár végig elnöki széknek az elfoglalására, kérve az s hnznliasságtól áthatott székfoglaló beszédében
isteni gondviselést, hogy annak pártatlan, elhangzottak s inelyek méltóságodat főispáni műhallgatta az ünnepi istenitiszteletetEz alatt a közönség az a része, mely a dicsőségteljes betöltésére adjon elég lelkierőt I ködésében irányítani fogják.
Lickl Károly, Kancsey Tibor, Okolicsányi fösíolgabiró, Itebreczy Béla és Gyarmathy Dezső urakot.
Becze Antal alispán üdvözlő szavaira a fiiispán
néhány szóval meghatottan válaszolt. A Tnsnádtünlőn nyaraló közönség a föispánné őméltóságának
egy gyönyörű virúgcsorral kedveskedett.
A hosszú tultömött vonat végre egy fél óiai
késéssel tél 10 órakor berobogott a csíkszeredai
állomásra, melynek minden zugát betöltötte a lelkesen éljenző közönség naţgr sokasága.
Amint n löíspán daliás alakja a vasiiti kocsi
ajtajában megjelent, feléje lépett városunk szimpátikns polgármestere Dr. TTjfnlnsi Jenő és következő beszéddel üdvözölte a város nevében :

sziüt templomba be nem fért, eüepte a vármegyeház környékét és magát a vármegyeház nngytermét. a rendkívüli közgyűlés színhelyét. a hová tel 11
órakor megérkezett n díszes hosszil mellet, A vár
megyeház bejárónál dr Bocskor Béla vin. iigyész
által megtartott üdvözlő beszéd elhangzása és a
Inispán válasza után felvonultak a nagyszámban
megjelent törvényhatósági tagok és vendégek a közgyűlési terembe, mely zsúfolásig megtelt. A karzatot a hölgyek töltötték meg sziuültig.
.Megkezdődött végre a főispáni installáció
legfontosabb közjogi aktnsa keretében a főispáni
eskü letétele. A nagyobb küldöttség által u közgyűlésre meghívott főispánt Beeze Antal alispán
következő beszéd keretében szólította fel az eskü
letételére :
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Az alispáni beszéd elhangzása után felolvasta
Fejér Sándor vármegyei tíljegyző az eskü szövegét, melyet u főispán messze elhallatszó, esengő
hangon ntánu mondott. Erre cltoglaltu az elnöki
széket és elmondotta programinbeszédét ljegnagyolih
snjnáliitulikra nem közölhetjük ezt a kiUsA és belső
tartalma szerint egyaránt klassiklls Bzépségü beszédet, inert uem áU rendelkezésünkre, egyes részeinek kivonatos leírásától is tartózkodunk, mert
ezek csak igeu halvány niprodnktiói lehetnének
az credetiuek és csak elhomályosítanák azt a
szépséges hnngidatot, mely lelkünkben a beszéd
hallatéra támadt — Csak egyszerilen annak regisztálására szorítkozunk, hogy a beszéd aunyira
felvillanyozta a kedélyeket, a lelkesedés tapsban
és éljenzésben oly elementáris erővel tört ki, liogy
jó hosszú időbe került, míg dr. tiyörgypál Domokos országgyűlési képviselő u törvényhatóság nevében Üdvözlő beszédét megkezdhette.
Úgymond:

Csikvármegye törvényhatósága nevében
üdvözlöm méltóságodat annak székházában,
közgyűlési termében.
Másfél év előtt vált meg méltóságod
Csík vármegye főispáni Bzékébe egy erős
hivatali elődje, Mikó Bálint ur ó nagyméltósága jellemű, szüárd meggyőződésű, mindenekfelett
e törvényhatóság vezetésétől, melyet 22 évig igazságos és teterős férfiú kellett Én tégedet Mélannyi kitartással és akkora férfias lelkesedés- tóságos ur, rövid egy és fél évi érintkezés után
sel vezetett, mint Magyarországon ily hosszas ilyennek ismertelek s azért elsősorban is üdvözlöm
idő alatt talán senki más. s már másfél év Magyarország kormányát, hogy választása és bizalma
óta váijuk, ha akad-e ennek a széknek még ezen fontos és nagy horderejű állás^betiiltésénél
egy oly gazdija, aki azt a vármegye köz- Méltóságos ur reád esett Vármegyénknek rossz a
közmegelégedésére betöltse.
hire. Sárnyakon kering a hir, hogy Csík vármegye
Április g-lka óta a kombinációk egyre ugy politikai, mint gazdasági tekintetben Magyartartottak s meglepőbbnél meglepőbb hiresz' ország egyik legkomiptabb vármegyéje. Ezen
telesek merültek fel, mig végre a minlstérium állás betöltésénél is vármegyénknek esen rossz
kebelében méltóságod személyére történt a Ilire került előtérbe s. talán ez volt egyik oka
megállapodás és mi annyi várakozás után unnak, hogy ezen állás ily későre töltetett be.

Ezen székfoglaló hatása alatt Méltóságodnak
törvényhatóság a bizalmat előlegezi s midőn arra
kérjük nz Egek urát, hogy adjon Méltóságodnak
erőt és kegy-elmet nemes törekvései megvalósítására, kijelentem, hogy Méltóságod minden olyan
törekvésében, mely első sorban édes hazánk önállóságának és függetlenségének kivívását, másodsorban vármegyénk jólétét és boldogságát célozza,
a törváuyhiitósng miudeu egyes tagját, mint iiuzetlcn munkást maga mellett fogja találni. Ezt c helyen Méltóságodnak Uunycpélyesen ígérjük és fogadjuk.
A közgyűlés utolsó beszédét a vármegye
közszeretetnek örvendő lejegyzője Fejér Sándor
tartotta. A megyei tisztviselők megbízásából és
nevében beszélt Ime a nagy helyesléssel fogadott
beszéd egyész terjedelmében :

a kinevezett főispán talán a felébredő nemze.i
lelkiismeret tiltó szavára hallgatva, vagy talán
az egyéniségében és a viszonyokban rejlő
kényszerhatásnak engedve, nem kísértette meg
állása elfoglalását, mig a gyászos multat nyert
kormánybiztos ezt tényleg foganatosította.
Utálat és felháborodás kelt nyomában mindenütt, midőn az utcagyerekek gunyhahotájától
kisérve szuronyok és fegyverekkel körülzárva
jelent meg e vármegyeházán, a megvetés és
elfojtott düh arcunkba szökött, midőn láttuk,
hogy irodai helyiségeinkbe c.-endöri fedezet
mellett jön be.
Midőn pedig békeszerető és jóságos apostoli királyunk Ö felségének atyai szive és a
nemzet jobbjainak vezérei a lázasan keresett
nyugvó pontot megtalálták és a béke olajága
hazánk egén feltűnt, csak akkor tűnt el a mi
lidéreznyomásunk is, s tűntek el vele együtt
nemzetünk letörésére vállalkozott s a történelem által eléggé meg nem bélyegezhető gyászmogyaijaink holló serege is.
És azzal a feltámadás korBzaka köszöntött be, élén azon vezérekkel, kiket a megváltás glóriája övez, s kiknek bizalmából szerencsések \ alánk Méltoaágodat vármegyénk
kormányzatának élére megnyerhetni.
Tudjuk jól, hogy Méltóságod is azon
táborhoz tartozott, mely nem számító, rideg
közönynyel nézte a nemzeti küzdelmet, tudjuk
jól, hogy Méltóságod is merész elszántsággal
és hazafias lelkesedéssel küzdött alkotmányos
jogainkért, népszabadságunkért, ősi jogainkért
és az igazságért.
E biztos tudat változtatta a dühtől eltorzult arcunkat örömet sugárzó ünnepíessé és
lelkesültté, ez változtatta bezárt ajtóinkat a
szívesen várt kedves vendég befogadására
tárva-nyitottakká, s végre ez változtatta bosszú
imánkat — hálaadó fohásszá.
Hálát is mondunk Istenünknek és örvendünk, hogy Méltóságodat tisztikarunk álén
látjuk, mert tudjuk, hogy a megtámadott alkotmányunk és ősi jogainkért vívott sikeres
harc ifjú erejét csak növelte és megedzette,
tudjuk, hogy fiatal lelke a megalkuvást nem
ismerő igazaágos kormányzást sóvárogja, s
tudjuk, hogy erős munkabírása és akaratereje
minden káros, veszélyes és összhangbontó
törekvést visszafojtani iparkodik.
S midőn erre az éveiben talán öreg, de
lelkesültség és munkakedvben fiatal tisztikar
hű, lelkiismeretes és odaadó működését felajánlom, arra kérem Méltóságodat, hogy vallott
elvei mellett a tisztikart vezetni, s minden
melléktekinteteken felülemelkedő s az erős
igazságban rejlő pártatlan szigorral kormányozni B mindenkit érdeme szerinti elbírálásban részesíteni kegyeskedjék, mert csak ez
által fog az összefűző lánc erőssé, szilárddá
éB maradandó erkölcsi értékűvé válni és csak
ez által lesz a tisztikar egyeteme, Méltóságodnak clet-halálbani hűséges és igaz követőjévé.
Kérem végül méltóságodat, hogy a vármegye kormányzatának vezérlete mellett vegye
át a vármegye társadalmi életének akkénti
illetékes irányítását is, hogy annak miuden
kulturális, gazdasági és politikai mozzanataiban az erős nemzeti érzés legyen a lüktető
erő és hogy a testvéries együttérzés és működéssel egy egésszé tömörült társadalom a
méregkeverő elemeket magából kilökve ápolja,
fejlessze a nemzeti eszmét, s azzal ellenkező
mindennemű törekvést akadályozzon meg.
Mert csak az ily felbuzdult társadalom
mellett lehet sikere, az államigazgatás különféle
Bzervei működésének s mert a könnyű is
sikeres igazgatáshoz kizárólag a jó közszellem
adja meg a biztos alapot B mert végül c.iak
erős nemzeti társadalmi tömörülés tudja a
porszemeket oly hatalmas sziklává alakítani,
hogy az a legerősebb fergeteggel is saembeszálni képes legyen.
S hogy e két hatalmas térségü munkamezőn Méltóságod áldásosán működhessék,
kérjük a magyarok Istenit, adjon Méltóságodnak erőt, kitartást, egészséget, kívánjuk —
iljen soká 1
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Jóleső örömmel ragadom meg ez alkalmat, hogy Méltóságodat ünnepélyes beiktatása
alkalmával a vármegyei tisztviselők és alkalmazottak nevében üdvözöljem és hódolatát
kifejezzem.
Már majdnem két éve, hogy MéltóságodA fenti szavak elhangzása ntán'az immár
nak közszeretet és közbecsülésben részesült beiktatott és elnöklő fBispán az ülést bezárta.
nemes elődje nyugalomba vonult, s azóta a
Következett a küldöttségek tisztelgése, vagyvármegye közönsége, s különösen annak tiszti- it» küldöttség jelent egymás ntán a föispán előtt
kara az utód iránti folytonos találgatás B az és mindegyikhez volt egy-két figyelmes szava. A
ubban rejlő kínos bizonytalanság nyomasztó küldöttségben részt vett tagok az elragadtatás
hatása alatt állott. E nyomasztó hatás jelent- hangján emlékeztek meg a főispán lekötelező nyákezett főképpen akkor, midőn az utálatos em- jas modoráról.
lékű imparlamentálls és törvénytelen kormány
főispánt és később kormánybiztost nevezett
és küldött a vármegye nyakára. Kik közül
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latban szept. 5—9-én lesz, az eddigi bejelen- illetlenül, ugy az ismeretlen kerékpáros úrtól
tések szerint lefoglaltak: Tulajmüvelógépek, — kinek kilétét homályosan sejtem is s ugy
hogy a fiatalabb kereskedői alkalvető- és aratógépek részére : 860 négyszög- gondolom,
mazottak egyik nyúlánk kimagasló alakja —
méter-, gőzcséplők és motorok számára: 1280 ezúton bocsánatot kérek s kérem alkalomnégyszögméter, terménytisztitóknak : 430 négy- szerüleg eőttem magát megnevezni, hogy szeszögül., tejgazdasági gépek stb.-nek: 200 mélyesen is bocsánatért könyöröghessek és
sajnálatomat fejezhessem ki a
négyszögm. és egyéb célú gépek, eszközök, legmélyebb
történtek felett. Ha azonban ő járt volna el
anyagok
stb.
részére
összesen
:
3324
négyszögvelem szemben jogtalalanul és illetlenül, mit
As iparoa ifjak népünnepélye.
méter terölctU helyet, ami összesen: 5084 azonban feltételezni nem merek, arra kérem a
Várakozásunk, amelylyel az iparos ifjak négyszögméter helyet tesz ki, jóval többet, szerkesztő urat,', hogy szíveskedjék esetemet
népünnepélye elé néztünk, bevált Az eliault mint amennyi a legutóbbi kiállításon elfog- megsúgni a rendőrkapitány urnáik éB megkérni
ót az én éB az összes gyalogjárók nevében,
hét vasárnapján ment végbe a nevezetes al- lalva volt. Tekintettel arra, hogy a bojelen- hogyha
véletlenül egy járdán kerékpározó ur
kalmatosság, amelyről már hetekkel előbb tési határidő még csak e hó végén jár le, a személyesen vagy névleg hivatalosan, vagy
beszéltek a sokszínű falragaszok s az érdek- kiállítás sikere minden eddiginél fényesebbnek akár magánúton eléje kerül, csak egy kicsit
Fehér és fekete leves.
ugy a mint én az ö szokott erélyességétől fellődést csak növelte az. hogy az ünnepély a Ígérkezik.
Tok tártár mártással.
tételezem, magyarázza meg neki a kerékpároZsögödfUrdő megnyitásával volt egybekötve.
— Vihar. Folyó hó 15-én este 8 órn sok előjogait és szabadalmait
Vese pecsenye.
Már vasárnap délelőtt kezdettek gyülekezni az tájban egyszerre orkánszerü vihar keletkezett,
Töltött káposzta,
Nagyon szeretném, ha az én kerékpároünnepély színhelyén s egészen estig folyton mely a port vastag felhővé kavarta fel, sok
lába.
som jelentkeznék a rendőrkapitány urnái a
Kompót és saláta.
özönlöttek a közeli falvakról, ugy, hogy szeni- házról a zsindelyeket letépte, fáknak ágait lecke óra vételére. Ha erre nem hajlandó,
letörte, s mindenki ijedten menekült födél alá,
Torta,
becsléB szerint körülbelül ezren lehettek.
a hol leghamarább érhette Szerencsére nem közölje a nevét csak e lap szerkesztőjével s
fagylalt.
Mozsárágyú
jelezte
az
Ünnepély
kezdetét,
a
tartott sokáig s igy jeleutékenyebb kárt nem többi aztán magától fog jönni. Ha én esetVegyes gyümölcs.
leg valamely kihágást is követtem el eljárámelyet épen a megjelentek folytonos özönlése okozott.
Asztali bor.
sommal, mihelyt arról tudomást szerzek, az
Pecsenye bor.
miatt délután 4 órára kellett halasztani. A
— Felülflzetés. Csikrákoson 1ÍKX1. évi illetékes hatóság előtt azonnal jelentkezni
Tíirley Caaino.
közönség rendkivül jól mulatott a programm folyó hó 1-én juliálissal egybekötött tánc- fogok, hogy a jól megérdemlett büntetés reám
A szebbnél szebb pohárköszöntőkből bő- végig tréfás számain, amely után igazán ke mulatságon felültizetek: Mányn Kristól és méressék. Köszönje annak kerékpározó ur,
ven kijutott. Az első pohárköszöntőt Kállay déiyes hangulatban elkezdődött a városliget- Léhner Antal 7—7 koronát Fekete Imre 4 hogy botommal meg nem érintgettem, a
bekértem volna, hogy hozzám való
Ubul főispán mondotta a királyra. A szent ko ben ismeretes vasárnap délutáni korzó, ki koronái, Kiss Antal 3 koronát, Zalkievits Já- mennyiben
dörzsölödzése olyan finom volt, mintha csak
rona eszméjét igen gyönyörUen fejtegetve a tudja, hová fejlődött volna az állandó jó kedv, nosné 2 kor. 60 fillért, Nascsák Andor 2 kor. egy gyenge szellő lebbent volna el mellettem.
király és a nemzet közötti kapcsolatot tüntette ha az alkonyati órákban megeredt eső fedél 40 fillért, Zakariás Izsák, Lakatos János, CsáTisztelettel: aki gyalog jár.
fel élénk színekkel Dr. Fodor Antal a kor- alá nem kényszeríti a közönséget. — A fedél szár Donát, Töke Géza, Zúrug Z. Zakariásné,
mányt köszöntötte fel, B igen találóan jelle alatt azután csakhamar táncra perdültek a Veress Tamás, il'nskás Sámuel 2—2 koronát.
Pályázat.
mezte a székely társadalmi és közgazdasági fiatalok s a tánc csaknem éjfélig tartott. Az Veress Péter, Miklós Ignác. Fodor István,
bajokat, melyeknel javítására az előző kor- iparos iQakat dicséret illeti a kedélyes pro- DoboB Árpád, Mihály Gergely, I'étor Mózes,
A csobotfalvi róm. kath. iskolaszék
mányok keveset tettek s a jövőbe helyezi a grammért, és uz ügyes rendezésért. Megkap- Sántha István, Fejér Miklós és Pál András egy tanítói állásra pályázatot hirdet.
bizalmat, azok megszüntetésére. Ferenczi Ká- ták érte méltó jutalmukat, mert iparosaink 1—1 koronát, Tatczel Kudolf 00 fillért, MárJövedelem : a) a caiksomlyói róm.
roly fóesperés a Csaba királyfi legendájából mellett az uri családok is nagyszámban vettek ton Gábor, Györgypál Árpád, Vli'ul József, kath. egyházközség pénztárából 1400
Indulva ki Kállay Ubulra mondott szép kö- részt ünnepélyükön s az ünnepély folytán ön- Máté Sándor és Fodor Ferenc 40—40 fillért, (egyezer négyszáz) korona, b) Az uj isszöntőt, jellemezve a Kállay család évezredes képzőkörük tekintélyes summával gazdagodott akik fogadják ez uton is hálás köszönetünket. kolai épületben megfelelő lakás két szomulţjât és honfiul érzelmekben szilárdságát, Hasonló vállalkozásukat szívesen fogadjuk
rendezőség.
bával, konyhával, kamrával éa pincével.
Csedő István Ügyvéd Csíkszereda város nevé- gyakrabban is.
— Mozgófénykép. A városunkban tar- Mig a megkezdett épités befejeztetik,
ben, mint kl egész életén át 48-as független
tózkodó Czirjak féle mozgófénykép mutatvá- addig 120 kor. c) Veteményes kert. d)
ségi volt, örömének adott kifejezést, hogy
nyok f. hó 17-én este a -Vigadó" helyiségé- Az arra-jogoaultaknak megtelelő korpótlék.
Csik vármegye főispáni székében független
K Ü L Ö N F É L É K .
ben lettek bemutatva a közönség teljes megPályázni kívánók pályázati folyaségi embert lát, biztosította a főispánt Szereda
elégedése mellett, s mint haljuk még folyó hő modványaikat oklevéllel, esetleg szolgápolgárainak ragaszkodásáról- Dr. Balló István
— Főispánunk Gyergyószentmikló 23 ig fog előadást tartani változatos műsorral, lati bizonylattal és más szükséges okvendégekre mondott talpra esett pohárköszön- son. Mindenkinek rokonszenvét és szeretetét műsorból kiemelendő Vendetta vagy
mányokkal felszerelve, a csobotfalvi (Caik
tőt. Beszéltek még Balogh Ferencz nyugal megnyerő, uagytudásu főispánunk folyó hó orosz vérbosszú és Az apa becsülete stb. drámai vármegye) róm. kath. iskolaszékhez cimázott alezredes. Bene István igen lelkesen, 18-án reggel 0 órakor Oyergyószentmiklóarn képek.
mexve, a caiksomlyói róm. kath. plébániai
Kállay Frigyes a szabolcsi küldöttség vezetője, utazott a hová a tisztviselők egy része és n
hivatalhoz 1 9 0 0 . aUgUBZtUS h ó 15-Íg
elöljáróságok egyrésze kisérték el. A
Sümegi Vilmos a főispánná ó méltóságára. községi
jyergyóiak a Gréces tetőn fogják fóispánunküldjék be.
KÖZÖNSÉG
KÖRÉBŐL.*)
Török Ferencz, Kállay Tamás a székely hon- cat fogadni. A részletes tudósítást jövő száCsiksomlyón, 1906. julius 12.
leányokra, Gyarmathy Dezső. A minden tekin- munkban közölni fogjuk.
Mélyen tisztelt Szerkesztő ur!
Korányi Kálmán,
tetben kitUnően sikerült díszebéd a késő éjjeli
— Áthelyeaés. A helybeli kir. törvényA mint a mult szombaton este ugy 10 1—2
(őesp. plébános, laksz. elnök.
széknél
Borsai
Mór
eltávozásával
megürült
órákig tartott a legnagyobb kedélyben és vígság
óra körül szokott sétámból a Hargita-utcában
jegyzői állásra, a mint értesülünk, az igazság- a járdán a Sz. biró ur puszta telke előtt
közepette.
ügyi
miniszter
csíkszeredai
születeti!
Szopos
hazafelé, illetve a vá.os fele tartottam, egy*
Lajos kézdivásárhelyi aljegyzőt helyezte át. szerre a hátain mOgjtt egy kerékpáros heves
Csikszentmiklós és Csikborzaova közA tmxpúni beiktatási Ünnepély befejezése az
— Esküvő. Csedő András dr. ügyvéd- csengetese zavarta meg az utca mély csenda fáklváamenet veit. melyet Csíkszereda város jelölt f. hó 15-én tartotta esküvőjét Torday jét, arra liiva fel ezzel engem, hogy előle ok- ségekből Csikszentmiklós ezékhelylyel ala.
polgársága az estéli órákban a főispán tiszteletére Vidorka urhölgygyel Csíkszeredában. A pol- vetlenül térjek ki. KII azonban ezt nem tet- kitott körbábai állásra pályázatot hirdetek^
Javadalmazás : a községek pénztárárendezett. Mintegy 100" emberi».-.! álló nagy csapat gári házasságkötést dr. L'jfalusi Jenő polgár- tem, hauem mit sem türörődve vele és tovább fűzve gondolataimat, folytattam Bétámat.
vonult 9 ó n körül zeneszó mellett a Vigadó elé. mester teljesítette. Az egyházi áldás elnyerése Közben, dacára annak, hogy mellettem két ból évi 100 (egyszáz) korona fizetés s
után Csedő István házához vonult a násznép
születési eseteknél szabályrendeletileg
melynek elafl emeleti lakásából nyíló erkélyén»! A násznagyi tisztet (iecző Béla kir. törvény felől meg jó nagy üres, szabad tér volt
Inispánnnk bizonyára kellemes érzésnél eltelten széki biró és dr. Csiky József ügyvéd teljesí- járdán, u kerékpár sport nemes kedvelője megállapított díj.
finomul, mint egy duruzsoló cica, a vállával a
tették. Boldogságot kívánunk az uj párnak.
Oklevél és erkölcsi bizonyitv&nynyal
nézett végig a lelkesedő nagy tömegen.
vállaiulioz dörzsólődött, miutegy azt jelezve
A felkért szónok Hajnód Ignar volt. ki a
— Véres kardpárbajt vívtuk f. hó azáltal, no nyomorult gyalogom csimasz, meg- felszerelt kérések a választás megkezdévárni* bajainak egész listáját sorolta fel és kérte 8-án dr. István János ügyvédjelölt Magyar- kegyelmezek és neiu üttetlek el és nein tör- séig hozzám adandók be.
A választás Csikszentmiklós község
a löispúnt ezek orvosláaánnál való kezdeményező ország kanlbajnoka és báró Feilitzsch Kudolf, lek pozdorjává, habár jogom van rá s azzal
közreműködésén-. A főispán válaszában kijelentette, a volt darabant-miniszter fia. A párbaj másfél vigau tovább gurikázott. A mint engem meg- házánál 1906. augusztus 4-én délhaladott, figyelmeztettem, hogy nem szabad a előtt 9 órakor fog megtartatni.
hogy lotörekvcse éa egyedüli célja Csik vármegye óráig tartott s báró Feilitzsch súlyos sebesüjárdáu kerékpározni, megvallom azonban, hogy
Csikszentmiklós, 1906. julius 11.
és Csíkszereda város javára és felvirágzására mun- lésével vég/ődött. István az ellenfél 15 táma- ezt nem tudom egész bizonyosan. Mire ó azt
kálkodni. Természetesen ezen kijelentések határta- dását a legnagyobb hidegvérrel védte ki és a felelte nekem, szegény gyalog bandukoló haKelemen OyArgy,
lan öriimmel fogadta a polgárság.
védés atán gyors riposztjával sebesítette meg. landónak : „tiltsa meg." Kn meg azt mondot- 1-2
körjegyzü.
nem
tudom,
de
legyen
szíves
a
nevét
A felek nem békültek ki. István János báró megmondani és én az esetünket közölni foChappon jeles francia vívómester tanítványa, gom a rendőrkapitány úrral, hogy tegyen kö
Főispáni fogadás a káaonaloslki
Pályázat.
Járásban.
aki több országos versenyen mint legelső zöttünk igazságot. Ú azonban a helyett, hogy
A
várdotfalvi
róm. kath. iskolaszék
e csekély szívességet nekem megtette volna,
Vármegyénk érdemdús fóUpánja f. hé győztes kerúlt ki.
gyorsan
tovább
hajtott,
valami
szavakat
mor1.
egy
tanitói,
— Esküvő. Ifj. Sass József, SrpsiBzent- mogott, melyeket én nem értettem, de gondo17-én a kászoaalcsiki járást látogatta meg. A
2 egy tanitónői állásra pályázamily impozáns és lelkesültséggel telitett volt György város főjegyzője Nagykanizsán 1906. lom, hogy nem voltak valami hízelgők reám tot hirdet.
julius
hó
12-én
vezette
oltárhoz
Junker
Micike
nézve.
Az
illető
nagyságos
és
kaputos
fiatal
installációja a központban, ép oly impozánssá
Ugy a tanitói, mint a tanitónői álember volt s ebből azt gondolom, hogy
és lelkesültséggel fogadták Alcslk lakói is. úrhölgyet
— Kössönetnyilvánitáa. A folyó hó tudta azt, hogyha valakit véletlenül valamikép lás jövedelmét képezi: a) a caiksomTiz óra tájban indult el Csíkszeredából kocsi
meglökünk, vagy megérintünk, attól bocsána- lyói róm. kath. egyházközség pénztárából
sortól kisérve, melyben a vármegye derék 15-én lefolyt népünnepélyen Moldován Annuska, tot kell kérnünk. Miuthogy azonban ő dör- előleges havi részletekben 1400 korona
Müller
Juliska
és
Jakab
Annuska
kisasszonyok
zsölködéséért tőlem bocsánatot nem kért, azt
képviselői és a megyei tisztviselők vettek
következtetem, hogy azt véli, hogy engem (egyezer négyszáz korona), b) Tisztessérészt Sztmárton határában már távolról fel- kifejtett fáradhatlan tevékenységükért ezúton mivel
előle a járdán ki nem tértem, joga lett ges lakás, mely áll 2 szoba, konyhából
is
fogadják
hálás
köszönetünket
Úgyszintén
tűnt a lovas bandérium, mely igen ügyesen
volna elüttetni s annál inkább joga volt, — és pincéből, c) A fitanitó részére istálló
azon
uraknak
is,
kik
voltak
szívesek
a
délelőtt
és rendesen volt összeállítva s a menetet bemint tette, — hozzám dörzsölődni.
és szin. d) Veteményes kert. e) Az arra
vezette a Csikszeatmártonban felállított diadal- folyamán a sátrak felállításánál és a tekejogosultaknak megfelelő korpótlék.
Nekem meg az a szerény véleményem,
kapuhoz, n mely körül ott tolongott a lakos- pálya beállításánál segédkezni, hálás köszöneMind a két állásra pályázni kíváneki kötelessége lett vona engem kikeság apraja-nagyja, Alcsik papsága és tanítói tet mondunk. A .Csíkszeredai Iparos Ifjúsági hogyrülni s hogy egyáltalában nem lett volna sza- nók pályázati folyamodványaikat oklevélÖnképzőkör"
vigalmi
bizottsága.
kara. Bartalis Ágoston főszolgabíró itt ügyes
bad a járdán karikáznia. Ezt azonban nem
— Az egyetemi estély meghívói tudom, csak pödzöm, mert én nem tartozom lel, esetleg szolgálati bizonylattal a más
beszéddel fogadta a főispánt, aki arra röviden
szükséges okmányokkal ielsserelve a vármai
postával
indíttatnak
útnak.
A
rendezőség
a kerékpár-sportűzók közé. — Ha a szer- dotfalvi (Csik vármegye) róm. kath. iskolaválaszolt, s a rövidke beszédben is tanújelét
kesztő
ur
szintén
e
nemes
sport
kedveez
utoa
kéri
fel
a
közönség
ama
részét,
adta annak, hogy szeretetben mily gazdag
székre cimezve, a caiksomlyói róm. kath.
és élvezője, vagy ha nem is az, de
szivet hozott magával. Innen a főispán és kí- kiknek tévedésből meghivó nem ment, de arra lője
sportüzóknek a gyalogjárókkal szembeni elő- plébániai hivatalhoz 1 9 0 6 . angUBZtUS
sérete a szolgabírói lakba mentek, hol aztán igényt tartanak, hogy kívánságukat mielőbb jogait és szabadalmait ismeri, ugy kérem azok- h ó 16-ig küldjék be.
a tisztelgők fogadása következett. Délben igen juttassák a rendezőség tudomására.
ról engem lelvilágositani. Ha én jártam el
Csiksomlyón, 1906. julius 12,
nagyszabású bankett volt az iskola nagyter— A kolozsvári V. erdélyresti
Murányi Kálmán
mében. hol mindvégig jó kedély és hangulat Gépkiállításra, mely az Erd. Gazd. Egylet
E rovatok alatt kfizlültckérl felelősséget nem
1—2
Mesp. plébános, isksz. elnSk,
uralkodott és pohárköszöntőkből bőven kijutott idei országos tenyészállatkiállltásával kapcso- vállal
aSzerkeaztó.

Dlaaebéd a Vigadóban.
Mindenkitől szeretett főispánunk tiszteletére Csik vármegye közönsége fényes díszebédre gyillt össze f. hó 16-án, a mely népességre és fényre nézve minden eddigit felül
mult, mivel 230-an voltak jelen s ott láttok a
székely vármegyék képviselőit és notabilitásait.
Ott láttuk vármegyénk szine-javát meg a távol gyergyói részek is igen szépen voltak képviselve. Az ebéd fél 2 órakor kezdődött meg
a Himnusz lelkesítő hangjai mellett, melyet
közönség állva hallgatott végig. Az étrend a
következő volt:

főispán és kísérete 6 órakor tértek viasza
Csíkszeredába Meggyőződhetett derék főispánunk i Bzékely sziv szeretetéről ez uton is
viszont az ott részt vett székelyek is lángoló
szeretettel tértek haza s megőrzik azt szivükben időtlen-időkig.

Pályázati hirdetmény.

uns

C S I K

.

Pályázati hirdetmény.
A csikszépvizi Szentháromság segély
egylet alapszabályainak 50. §-ban foglalt
intézkedés folytán a tanulók segélyezése
érdemében következő pályázat hirdettetik:
1. Csak azon tanulók — fink s
leányok — pályázhatnak, kik az alapszabályok 5. §-ban kiirt családok leszármazottjai.
2. Kik az 1905-6. tanévről iskolai
bizonyítványt tudnak lelmutatni.
3. Pályázati határidő juliUS 31-ik
napjának déli 12 órája. A később
beérkezett folyamodványok tekintetbe nem
vétetnek.
4. Az iskolai bizonyítványok kíséretében a folyamodványok Csikszépvizre az
egylet igazgatója Fejér Jánoshoz adantők be. A választmány határozatából
Csikszépviz, 1906. julius 8.
fáraó
.Simon,
elnök.

t- 2

I

körkemence berendezések
képviselete

Csikdelne község tulajdonát képező
„Kisborda Bálintsarka" bavas folyó évi
legeltetése Csikdelne községházánál folyó
hó 22-én d. U. 2 Órakor nyílt árverésen a legtöbbet ígérőnek bérbeadatik.
Kikiáltási ár 50 korona
Csikdelnén, 1906. julius hó 9-én.

Kende * Krishaber
Budapest, V., Nádor-utca 14.
•j«»KuJabb e e m e n t á r u R é p e k :
vizliatlan-, zománcos-, szines cserepek,
téglák, folyosó lapok, járdakövek, vályúk,
kutgyllrltk gyártására.
Csokt'l.v licfcklcU's, nagy haszon.

=

• V Égvényes,földes, vasas, szénsavas gyógy viz. ^feg

Interurban telefon 90—38.

Tartalmas egy Uler ristei az orateos m Br. kémiai inléiel és TeerkiBérleti illomis elemese suriul:
0-02HI1 grammot
Kénsavns káliumból
Olli'19
Clilor káliumból
('Iilor nátriumból
«0114
Kcttctl szénsavas mtt ri h inliól
21760
Kellőd szénsavas inészhől
1*6517
Kelted szénsavas vasélecsból
0*040)! „
Timföldből
OOIWti
Kovasavból
0Ü7Ü0
Jódból
nyomokat.
Szilárd alkotó részek összege
4*01*15 gramm
Szabad szónsav
tartalma
1-7834
Fajsúlya 1 Ti1 C-uál
WU*

- =

Mérték adó orvosi vélemények szerint s .Szent Láseló forrás"
vize szerencsés összetételénél, nevezetesen szénsavas égvényes és földes sókban valA gazdagságánál fogva kiváló jó batásu a légzö, emésztő és bngyelválas/.tó utak és szervek, mindennemű bnrutos bántslmai ellen.
Vas és jódtartalom miatt kiváló előnnyel használható bármiiéle eredetű
vérszegénység ellen és alkoti, valamint fellödési gyengeségeknél.
Gazdag szénsavtartalma egyrészt a szilárd alkotó oldhatóságot, a viz
tartósságát, összetételének állandóságát, másrészt ható anyagainak a szervezet által való feldolgoztatását biztosítja.
Tisztán, borral vagy gyümölcslével a „Szent László forrás" vize
kellemes ilditő ital, amelynek élvezete bármikor, de kóros csiráktól való mentessége folytán, különösen járványos időben felette ajánlatos.
Kapható a „Szent László forrás'* vize kezelőségénól:

Csutak Albert éá Búzás Jakabnál Kászonjakabfalva.

= ZIMMERMANN ADOLF. =

U. p. Kászonujfalu; vasúti állomás: Cslktusnád is Kézdlvásárhsly.
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illatszerraktárában

CSÍKSZEREDÁBAN.

Thonifls s a l a k l i s z t
Csillag

védjegyű.

MENETREND.

Szíveskedjék a védjegyre, ólomzárra és
tartalomjelzésre ilgyelni.

KALMAR VILMOS,
Budapest, VI., Teréz-körut 3.

a Thoniaspliosphatfabriken O. 111. b. II ,
Berlin, vezérképviselője a magyar korona
országainak területén.

Budapest k.p.u.—Predeál (Bnkarest)
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valamint BZŐIŐ, gyümölcsfa, kerti vetemény és ugar trágyázására is.
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erdők és termelések vétele és eladásának
közvetítése.

üzeme megkezdődött és az igen tisztelt szeszvásárló közönség

FEKETE YILHOS

IMmmódi-ntca

CSIEUE97ÍÍBEK.

rendelkezésére állván, nagybecsű rendeléseit készséggel eszkőzlöm.
Helyek ntán vagyok a n. é. közönség kész szolgája

Brázal-féle s ó s b o r s i e s z
Mzappau
KOLHI VÍZ
Kapható :

Xaf/ysieben,

Faügynökségi és bizományi iroda,

CSIKZSÖGÖDI

I&lassa-féle ugork&tej,
Diana, Margit-erem,

Dresznand Viktor,

„Szent X-táiszló forrá-s"

ZESZGYÁR
TIT

kőházakra, szántóföldekre és rétek (legelőre). — Közvetít egy elsőrangú banktól
legolcsóbb kamatláb mellett alant irt.
Már fennálló kölosOnt konvertálok
és olcsóbb kamatra átveszem.
Szllkség esetben kérem egyszerű levélben fordnlni:

KÍSZOUJAKABFALVI

szeszfogyasztó közönsége becset tudomására van szerencsém
hozni, hogy a legnagyobb szakavatossággal berendezett

''' A

Kováén
litván,
községi biró.
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CSIK-SZEREDA VÁROS ÉS VIDÉKE
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Hirdetés.

Tégla-, cserépgyári és
leRelaffrendil
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Brassói Portland-Cement-Gyár Brassóban
Csíkszeredán kapható: Albert Balázs és Fia urak kereskedésében.
Nyomatott Sivnboda József könyvnyomdájában, Csíkszeredában, 190sl

