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CSÍKI LÁPOK 
POLITIKAI, KÖZGAZDASAGI ÉS TARSADALMI HETILAP. 

Szerkesztőség és kiadóhivatal: 
BZVOBODA J Ó Z S E F könyrkereikedéae, 

hová a lap szellemi részét Illető minden közlemény, 
valamint liirdetésok és előflzetésl  dijak is küldendők. 

A küszöbön Álló alisp&nválaszt&s 
kérdéséhez. 

Irta: Márton Gábor. 

Az elmúlt esztendő alatt várme-
gyénk közélete meglehetősen mozgal-
mas s meglepően változatos volt. 

A főjegyzői  állás betöltése, a rövid 
egymásutánban négyszer megismétlődő 
országos képviselő-választás, főispáni 
változás, a vármegyei erdőségek érté-
kesí tésének szomorú nevezetességre 
vergődött Qgye s a je lenleg betöltésre 
váró alispáni állás és az ezzel kapcso-
latos részleges tisztújítás mind meg annyi 
első raugu je lensége vármegyénk köz-
éle tének. Ezek közül azonban ma már 
főképen  az erdők ügye és az alispáni 
állás betöltése a megoldásra váró lé-
nyeges kérdések. S bár látszatra külö-
nösnek tűnik fel,  de ugy van, hogy e 
ké t utóbbi bizonyos szervi kapcsolatban 
áll egymással . Mi, kik eddig az orszá-
gos közvélemény előtt történelmi tradí-
cióinknál fogva  csak mint az ország 
legkeletibb vármegyéje voltunk ismere-
tesek s ennyiben ér tékesek, ma már 
ott állunk, hogy az állami kőzkormány-
zat kettőzött figyelemmel  kénytelen őr-
ködni felettünk,  nehogy ismét rosszat 
cselekedjünk. 

Mert tagadhatatlan, hogy a közer-
ilók ér tékesí tésével éveken át kipótol-
liatlan mulasztás és a visszaélések egész 
sorozata követ te te t t el s ezzel — saj-
nos — vármegyéuk az erkölcsi züllés 
szédületes le j tő jére került . A helyi saj tó 
fiókorganuma  — „Székelység" — ugyan 
még mindig nem lát ja a baj t s szinte 
cinikusan kérdezi, hogy tulajdonképen 
miben áll a panama, kik a panamázók ? 
Tényeke t és bizonyítékokat kér. E cikk 
kere tében nem célom kimutatni, hogy 
uz említett orgánum ezen magatartása 
mennyit é r ; nem akarok most azzal 
foglalkozni,  bogy a je lenségek helyes 

Megjelenik a lap 
• I n d á n s z e r d á n . 

Kéziratok nem adatnak vissza. 

FELELŐS SZEItKESZTÓ: 
Dr. F E J É B A N T A L 

Ogy véd. 

NyUttérl oitkkek 
soronklnt 40 flU.-ért  közöltetnek. 

Egyei lap ára 20 fülér. 

csoportosításával az országos botrányt 
keltő bajnak szálait nem nehéz felfe-
dezni, csupán annak ki jelentésére szo-
rítkozom, hogy közéletünk a letűnt pár 
évtized alatt súlyosan elnyavalyásodott 
s ezen most csak egy gyors, merész, 
de határozott operációval lehet és kell 
segíteni. Ki kell vágni a sebet gyöke-
restől a tes tből ; ha a szükség ugy 
kívánja, a seb közül még ép részeket 
is kell eltávolítani, nehogy a baj to-
vább ter jedésével az egész szervezetet 
kockáztassuk. 

Eleven húsba vágni fájdalmas  lehet, 
de a hasznáért el kell viselni. Én sze-
mélyekben nem keresem a hibát, a 
rendszert teszem felelőssé  minden rosz-
szért. Azt a rendszert, mely a jogos, 
hasznos és közéletben elkerülhetetlen 
bírálatnak mindig út já t állta. Ezt a rend-
szert és annak minden velejáróját kell 
kipusztítani tehát, mert máskép közál-
lapotainkat meg nem gyógyíthatjuk. S 
amennyiben a rendszert emberek csinál-
ják, annyiban személyi vonatkozású is 
kell, bogy legyen az tţjitAa s a rend-
szer-változásnak személyi változást is 
kell maga után vonnia. 

Egy minden tekintetben rossznak, 
sőt veszélyesnek bizonyult rendszer 
híve, annak növendéke sohasem lehut 
alkalmas egy uj rendszer kiépítésére, 
megteremtésére. Véleményem szerint a 
nemsokára elkövetkező alispánválasz-
tásnál — minden más egyébre való te-
kintet nélkül — minden bizottsági tag-
nak erkölcsi kötelessége ezen direktívát 
tartania Bzem előtt. 

Az alispán a vármegye vezetője 
s mint ilyen a vármegyei autonómiának 
megszemélyesí tője; őre a közerkölcs-
nek. A kire tehát ez a nagyfontosságú 
tisztség bizatik, múltjánál, jelenénél , 
általában egyéni qualitásánál fogva 
olyannak kell lennie, hogy a személyé-
hez fűződő  feladatok  helyes és j ó meg-
oldását egyénisége előre garantálja. 

Kettős feladat  vár a mi leendő alispá-
nunkra. Elseperni egyfelől  azt az óriási 
szemetet és piszkot, mely vármegyei 
életűnket az utóbbi időben befogta,  be-
mocskolta ; másfelől  a közigazgatást 
felemelni  az egész vármegyében azon 
helyre, melyen mozognia kell. Amint 
értesültem, csak két aspiráns v a n : a 
vármegyei főjegyző  és a vármegyei tiszti 
főügyész.  Ajánlatokba nem kívánok bo-
csátkozni, mert ezt sem okos dolognak, 
sem célszerűnek nem találom, sót elité-
lem azt, ki ilyen fontos  állás betöltésé-
nél holmi éretlen és ízetlen intrikával 
akar hangulatot csinálni egyik vagy 
másik mellett. Közéletünkben egy nagy 
átalakulásról van szó ; tehát azt kell 
most vizsgálni, ki az a férfiú,  ki ennek 
megteremtésére teljes garantiát tud 
nyújtani ? 

Melyik az a kettő kőzUl, a melyik 
elég erős lesz arra, hogy vármegyénket 
a züllés kátyújából, — melybe az 
utóbbi évek alatt belevergódött, ki-
emelje s ezáltal egy régen óhajtott uj 
korszak alapjait l e rak ja? Annak a fér-
fiúnak,  ki Csikvármegye alispáni szé-
kébe akar ülni, minden tekintetben ki-
fogástalan,  tiszta kezű embernek kell 
lennie. 

Múltjának olyannak kell lennie, 
hogy már ez egymagábun garantiát 
nyújtson arra, miszerint a jövő tekin 
tetében hozzáfűzött  várakozasnak meg 
tud és meg fog  felelni. 

Ezenfelül  szorgalmasnak is kell 
lennie, hogy példát adjon a kisebb tiszt-
viselőknek a munkára ; ezzel lehet csak 
gyors és mégis jó közigazgatást terem-
teni. Ez pedig nagyon is ránk fér. 

Mindkét aspiráns régi közigazga-
tási tisztviselő, elfoglalt  előkelő állá-
suknál, közéleti szereplősöknél fogvu 
minden arra illetékes isuieri multjukat, 
jelenőket . Tudja, ismeri mindenki, hogy 
ki mennyit ér s menuyiben fog  megfe-
lelhetni ama nagy feladatuak,  mely a 

Előfizetési  ár: Egész évre 8 kor. (Külföldre)  11 kor 
Félévre 4 kor. Negyedévre 2 kor. 

Ismeretlen czégek hirdetési dija előre fizetendő. 
Hirdetési dijak a legolcsóbban számíttatnak. 

fennebb  elmondottak szerint a jövő al-
ispán vállaira nehezedik. Az ajánlgatás 
tehát nemcsak izlésteleu és ésszerűtlen, 
hanem teljesen felesleges  is. 

Hiszem és remélem, hogy az álta-
lam kiemelt elvek a választás eredmé-
nyében érvényre fognak  jutni. 

Emlékezés R&kócziról. 
Irta: UJ. Botár Béla. 

A szürke köznapiasság sivár vilá-
gát egy pillanatra hagyja el a magyar 
lélek. Emlékezzünk  Rákócziról.  Int 
felénk  már a napnak határmesgyéje, 
áldott legyen a perc, melyben a nagy, 
bujdosott kurucnak magyar anyaföldbe 
mélyed be porhüvelye. 

Daliás félisten  volt, minden izében 
ott lakozott a nemzeti idéál. Symbolu-
mainkon az Isten anyaképével szembe 
nézett a harcok legzordabb vérangya-
lával is, tüzszemü kurucokkal a sza-
badságért, függetlenségért  harcola, a 
hónáért önzetlenül érző sziv öntudatá-
nak első percétől, azzal a honfiúi  esz-
ményekkel volt telítve, mely eszmények 
Munkábs fenséges  asszonyának keblét 
dagaszták. A hol megszólalt a tárogató 
bus melódiája, csoda szállott rá a leg-
kisebb virágra. Kard nőtt ki a virágból, 
lelkének varázsereje a legszentebb hon-
fiúi  érzésekben kapcsolá össze az igaz 
magyar sziveket. A titáni küzdelmekben 
a kuruc nem csüggedett. Mégis — bár 
vas, dicső hareokban edzett karok veték 
meg fundamentumát  a szent ügynek, 
Leonidász sorsaként az igazság elvére-
zett. Kákócy végsorsa becsdlet vala. 
Hajolhatott volna megalkuvást nem is-
merő lelke felé  a kecsegtető béke olaj-
ága, biztosítva lehetett volna számára 
amnesztia, de neki nem kellett semmi 
olyan kézből, mely egy nemzetnek ko-
vácsolt rabbilincseket. 

Deli férfi  korában óriási áldozatok 
árán elbujdosott s még akkor is, midőn 

A „CSÍKI LAPOK" TÁRCÁJA. 
Ő s z . 

Az őszi nap pazar ragyogással szórja szét 
aranyos sugarait a gyönyört! kert gondozott 
Korájára. A természet álmodik. Azt álmodja, 
hogy tavasz van, üde, virágfakasztó,  szerelem-
keltő tavasz. Tarka pillangók játszi kedvvel 
libegnek a meleg napfényben.  A virágok gaz-
dag szinpompáján nyoma sem látszik az ősz 
leheletének. Minden a tavasz bübáját vará-
zsolja elénk. Még egy-egy kíváncsi ibolya is 
növeli az illúziót, a mint zöld sátorából kidugja 
illatos kék fejecskéjét  kérdezve: tavasz van ? 
Rezeda, petunia illata tölti be a léget. Méhikék 
dongnak andalítón. A hálás niel még dúsan 
virít, gyönyörrel fUrösztve  aranyos szirmait a 
meleg verőfényben.  Vidám fecskepárok  úsznak 
a tiszta, átlátszó légben. A hegyoldal ttdezöld 
vetése tavaszi szint kölcsönöz a messze lát-
határnak. 

Mártha is, ez a szép ősz, a mint hófehér 
ruhájában a kert kavicsos utait körUljáija, ta-
vaszt álmodik szivében. Ugy érzi az érzelmek 
örök tavaszát, mely hatalmas erővel ejti báló-

jába egész lényét. Szenvedélyes, szerető lelke 
kételyeit eloszlatja a tavasz bilbájoB hangulata. 
A természet igazolni látszik őt. E csodás össz-
hang mámorossá teszi B a békéitől megszaba-
dult lelke sziláján kiáltja: Szabad,szabad hát 
szeretnem . . . A rózsa, az ibolya, az ákác 
másodvirágjn mind szeret és szeretni késztet. 
Van az érzelemnek jogosultsága, ba bele is 
nyúlik a késő őszbe, az is hoz virágokat, Ude 
tavaszi virulás t. — Ödön Bzeret és szeretni fog 
örökké. Szerelme örök tavasz, mely nem her-
vad el soha. Eljön, a mint megígérte és egy-
máséi leszUnk örökre. 

K< zeit hevesen dobogó szivére szorítja, 
mert ugy érzi, tul árad a boldogságtól. Öröm-
ittasan hajol le egyik virágtól a másikig és 
szívja, szívja magába az édes mámorító illatot. 
A legszebb rózsákból köt csokrot dobogó keb-
lére, a legszebb szekfUt  választja ki „neki*. 
Izgatott Bétájában meg-megáll és a távolba 
tekint. Ifjú  tUzzel csillogó szeme a várás és 
remény kifejezésével  látszik kérdeni: Eljön-e ? 
— Boldog moBolylyal válaszol magának: El-
jön, el kell jönnie. Még hallja a szenvedélyes 
szavakat, még látja a szép férfiarcot  meggyózó 
tekintetével. — Eljön, el kell jönnie, — oda 
siet n rózsalugnsbn, Ödön kedvenc helyére, 

ott fogju  megvárni Minden oly szépen van el-
rendezve, minden ugy a mint ó szereti. Meg-
nézi óiáját és vár . . . 

Várakozási Mennyi gyönyör, mennyi re-
mény, mennyi kétség éB fájdalom  van benned 
kifejezve.  Mikor remegő szívvel, édes remény-
nyél várjuk ót, a ki mindennél drágább ne-
künk, a kihez lelki életUnk, jövőnk minden 
reménye fűződik,  oh mint szeretnők tólni a 
lassan muló perceket, hogy a várva-várt óra 
elhozza ót nekünk. De mikor az óra itt van 
és ó nem jött el, mint szeretnénk megállítani 
az időt, kétségbeesve állva elébe, ne még, ne 
múljon el, mig el nem hozod ót nekem, mert 
érezzük, hogy azután vége mindennek. — Az 
óra pedig közönyösen, lassú ketyegéssel, kér-
lelhetetlenül szalad tovább, tovább . . . 

Mártha merev, fénytelen  szemekkel, fá-
zósan búzza össze csipkegallérját. Hirtelen ószi 
szél zug a kerten át, megrázza a fák  lombjait 
és hervadt sárga leveleket söpör a lugas tiszta 
porondjára. A természet felébredt  Hová lett a 
bűbájos tavasz? Vagy hol volt az ősz sárga 
leveleivel ? A nap aranyos csillogása födte  el 
talán ? Milyen csodás változás I A napfény  el-
tűntével ritkitó színekben tUnik fel  az elmúlás 
szomorú képe. — A méhikék elhallgatnak, a 

pillék eltűnnek, a virágok fázósan  húzzák össze 
most már fakónak,  színtelennek látszó szirmai-
kat Az édes illatú niel arany Bzirmai a földön 
hevernek. Nedves köd ereszkedik lassan az 
elébb még bűbájos üde képre — A természet 
szereti néha a gyors változásokat. Mártha szi-
vében ÍB egyszerre semmisített meg minden 
reményt. — Az elmúlt nehéz órában nagy 
életigazságot tanult meg. A természet tanította 
reá, melynek titkaiba az érzelmek erős viha-
rában belepillantott 

Ah, a késő virágzás a sziv bizonyos tra-
gikuma. Nincs többé nyara, nincs virágzása; 
fakadó  rűgyében söpri el az ősz hideg szele, 
Csalfa  délibáb ez csupán, mely a messze ta-
vasz képeit valÓBág gyanánt tárja elénk. Ugy 
érzi, bogy elvesztve minden reményét egy-
szerre öregedett meg. — Üres, kopár, kietlen 
körülötte minden, csak a kitépett érzelmek 
sebe vérzik, fáj  és talán fájni  fog  örökké. 
Soká, nagyon Boká lesz, mig a megnyugvás 
moha befedi.  — De nói büszkesége lassan, 
lassan erőt ád majd neki. 

— Temesd el az álmot és ne sirasd. 
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as u j é let bölcsője, a koporsó sárta 
magába a hónáért rajongót, lelke ott 
veit as eget csapkodó tenger haragjá-
ban. Elkísérték keserű út jára hQ vitézei, 
Késmárk felett  elbugta a szél a búcsú-
szónak bus akkordjai t . 

Nagy Bercsényi Miklós sírdogált 
magába . . . elhamvadt azórt l lz a hal-
mokon, a tárogatón elszállott a hattyú 
daL Osztályrészül állott a kurucnak a 
száműzetés. 

Clio aranylapokra véste be a kuruc 
dicsőséget, miazmás becstelen kor cor-
pus jurisunkban meggyalázta Rákóczi 
szent nevét. Ma századok multán, mi-
dón fellobban  telkeinkben a mult idők 
szomorú őrének, az emlékezésnek szö-
vétneke s magyar földdel  vegyül össze 
a daliás kuruc-kor félistenének  porladó 
szive, telkeinkben üljünk nagy ünnepet. 
Ki kell tépni a corpus juris sötét lap-
ját , melyre avatat lan fekete  lelküség, 
nagy Rákóczit bírálva, hazugságokat 
fektete  le. 

Zarándokoljunk a szent ereklyék-
hez nemzeti ideálokért rajongó szivek-
kel s azoknak látásánál hatványozva 
hevítse fel  lelkünket a szabadság és 
függetlenség  iránti szeretet tüze, mert 
a hamvveder legparányibb atomja azok-
nak legfenségesebb  bizonyítéka vala. 

Újra zengjen fel  a tárogató bus 
melódiája! Mikor a „Gyönge violinuk 
letörött az ága" s „Hullanak a fákról 
az őszi levelek" elzugja-bugja szövünk 
hangját az őszi szél Késmárk fe le t t : 
drága hamvak Isten hozot t ! 

ÜMiaflaa  inditvány. 
A székes főváros  tört. I. ker. választmá-

nyának szept hó 28-án tartott Illésén Mayer 
Gyula választmányi tag az Árpád r ji'delem 
Bzobor felállítása  tárgyában egy bazalias in-
dítványt terjesztette elő ; a gyűlés egy hangúlag 
magáévá tette az indítványt Tekintettel haza-
fias  és közérdekű voltára, egész terjedelmében 
közreadjuk. 

Nagyságos Elnök Ur! 

Tekintetes Választmány I 

„Emlékezzenk régiekről, 
Az Szytthyából kijíUlckrol. 
Magyaroknak eleikre!, 
És azoknak Tltézségekrel." 

Ezen jeligével, ennek jegyében bocsátom 
közre alábbi Indítványomat, amit kérek oly 
szeretettel fogadni,  mint azt az Ugy érdeme 
megkivánja. 

Talán elitéltetem azért, hogy ily nagy 
munkát, ily országos dolgot kezdeményezek, 
de mentségemül szolgáljon az eszme fontos-
pága, továbbá azon szeretet, a melylyel az 
Bgy — s mind az iránt viseltetem, a mi édes 
Hazánkkal és annak dicső történelmi múltjával 
összefüggésben  van. 

Az I. ker. választmányt én hivatva érzem 
arra, hogy alábbi indítványomat magáévá tegye 
s rajta legyen, hogy az ige testté váljék. 

A ker. választmányok a hatóság és a 
társadnlom kUlönbözó rétegeinek egytttt műkö-
dése s mint ilyen testület nem zárkózhatik el 
Bemmiképpen oly esemény elől, mint a milyen 
előtt ma állunk I 

Tek. Választmány I 1896-ban Ünnepeltük 
vérrel áztatott édes hazánk ezer éves fennál-
lását E ritka Ünnepségek keretén belül lett 
volna Bzent kötelességünk e hazának meg-
teremtőjét ÍB Ünnepelni, kegyelettel emlékez-
vén meg arról, a ki nekünk késő unokáinak 
hazát — otthont adott De ha nem Is tettük 
ezt nyiltan, kifejezetten  — azért mégis minden 
ünnepély, minden hódolat az Ó Bzent emléké-
nek Bzólt: Álmos fiának.  Árpád fejedelemnek 

Tek. Választmányi Történelmi vissza-
pillantással nem élek, nem is tartom szüksé-
gesnek. Erőt Bem érzek magamban oknyomozó 
történeti kritikával oly történelmi alakot fes-
teni, ecsetelni, mint Árpád fejedelem  volt 
Nekünk, késő unokáknak mindenkor eszmény-
képünk marad, ki hasát szerzett és alapított 
számunkra I Ó honalapítónk voltl 

Ezért szeretettel és áhítatos tisztelettel 
tekintünk az 6 alakjára és szent kötelességünk, 
hogy eme bála és kegyeletérzésnek külső ki-
fejezést  is adjunk. 

Midőn a kazárok khagánja az elsó vaj-
dának Lebediásnak, — magyarul Elődnek — 
felajánlá,  hogy ó legyen a magyarok fejedelme, 
az elhárítja magától e történelmi fontos-águ 
szerepet és Álmost avagy ennek fiát  Árpádot 
ajánlja maga helyett s a nép és annnk vezérei 
egy akarattal meg is választják ót fejedelem-
nek ; mert ő „méltóbb volt arra, bölcs tanácsú 
és gondolkozású, kiválóan vitéz és az uralko-
dásra is alkalmas,' (Pauler Gyula: Vezérek 
kora.) S a mint látjuk a beléje helyezett bi-
zalom fényes  buignzolást nyert n/ ezeréves 
történelmi események által. Mert Attila Baján 
s minden hatalmas elődei közt „ó az egyedüli, 
ki igazi honalapító, ki népe addigi életmódján 
és gondolkozásán fólUlemelkedve,  felismerte 
azon határokat, melyek közt az a legnagyobb 
válságok és CBapások közt is fonmaradhat."' 
(Szilágyi Sándor: M. X. története I. kötet.) 

A magyarok Istene, a Hadúr küldöttje 
volt ő, megmenteni, megtartani nz emberiség-
nek azt a bibliai őserőt, a mit Isten a ma 
gyarba oltott: Istene iránti tiszteletet, önfel-
áldozó honszeretetet és aluttvalói hűséget, a 
melyek elválaszthatatlan összeforrott  láncszemet 
képeznek ezeiéves történelmi életünkben és 
létfeltétele  leend a következő évezredeknek. 

Félistenként Üdvözölhetjük ó benne az 
Árpád uralkodóház megteremtőjét, honunk 
megalapítóját, kinek alakját méltó keretben 
mindez ideig, érthetetlen módon, még nem 
állítottuk az utókor elé. De a mit elmulasz-
tottunk eddig és elmulasztottunk főleg  1896-
ban arra alkalmat nyújt nekünk l'JOT Árpád 
fejedelem  bulálának ezer éves évfordulója 

Ezek előre bocsátásával tek. Választmány 
tisztelettel indítványozom : 

1-ször, hogy a mai Szt. Gellért-téren 
Árpád fejedelemnek,  szellemének és nevéhez 
füzódó  nagy eseményeknek megfelelő  monu-
mentális Bzobor emeltessék. A történelmi ha-
gyomány szerint őseink Kelenföld  vidékén kel-
tjk át a Dunán, tehát ann..k is megfelelve,  a 
Bzobor felállítását  a jobb-part jogosan magának 
követelheti, hisz Pannónia megvételéről szóló 
históriás ének is igy BZÓI : 

„Arpáil juta magyar néppel, 
Kcli-m földén  a Dunán clkclénck.' 

Ezzel kapcsolatosan indítványozom továbbá 
2-szor, hogy a mai Szt. Gellér-tér .Árpád 

fejedelem'-térnek,  valamint a jövő Budának 
egyik legszobb utja a Fehérvári-ut .Árpád 
fejedelem-ur-jának  neveztessék el. Nem hi-
szem, hogy a kegyelet ellen vétünk, ha a mai 
Döbrentei-teret Szt. Gellért-térnek nevezzük 
el, miután a szobor ugy is ott áll Döbrentei 
emlékét sem csorbítjuk, hisz áldoztunk annak 
az utca elnevezésével. 

3-szor, indítványozom, hogy a jelenleg 
— elég sajnosán! — nem létező Sáros-fürdő 
Újbóli fölállításakor  „Árpád fejedelem  fUrdó" 
nevet nyerjen. Gyógjhatása ismeretes volt 
ennek az egész kontinensen, hadd lengje át 
az egész orezágot és a külföldet  is a magyar 
szívben lakó kegyeletérzés nngyjai iránt. 

4-Bzer, B mert nem szabad elfelejtenünk, 
hogy 1000 éves múlttal dicsekvő nemzet ha-
zája megalapítójának szerény méretű emlék-
művet nem állithat, itt monumentális korszakot 
alkotó műemlékről lehet csak szó, mely mű-
vészeink alkotó erejét megihleti s a méltó 
verseny művészeti fejlődésünket  előbbre VÍBZÍ, 
indítványozom : hogy anyagi oldalát jól meg-
vessük a dolognak. Miért Is véleményem sze-
rint szűkségünk van: 

a) Törvényhozás utján megszavazandó 
adományra s ezzel kapcsolatosan a Bazilika 
sorBjegy mintájára. Árpád fejedelem-sorsjáték 
szervezésére; 

b) az ország összes törvényhatóságainak 
hozzájárulására; 

o országos közadakozásra. 
5-ször, hogy jelen indítványom a székes-

főváros  tanácsának, nagyérdemű közönségének, 
az összes vármegyei- és városi törvényható-
ságoknak B az összes társ ker. választmányok-
nak megküldessék, azon hazafias  kérelemmel, 
bogy a magyar törvényhozáshoz felirattal  élni 
szíveskedjenek, kérvén, hogy az Ügyet magáévá 
tenni el ne mulaszsza. A nemzeti kegyelet és 
ragaszkodas kéri ezt, mely érzi nagy adósságát 
honalapitója, Árpád fejedelem  iránt. 

Végül 6-szor, indítványozom, hogy 1907. 
junius 8-án tartassák meg az Árpád fejedelem 
szobor alapkőletétele. 

Történelmi kutforrásnink  alapján 1907. 
évben lesz 1000 éve annak, hogy Árpád feje-
delem meghalt. Alkalmunk van tehát O iránta 
a hálát leróni és szellemét a kegyelet koszo-
rújával körülövezni. 

1907. év junius 8.-a lesz egyszersmind 
dicsósegesen uralkodó Cs és ApoBtoli királyunk 
Ó Felsége I. Ferencz József  40 éves uralko-
dásának jubileuma, tehát ujabb alkalom a 
király és nemzete közti szent kapcsot egy kö-
zösen átérzett országos ünnepélylyel szorosabbá 
tenui. 

Tekintetes Választmány I A kegyelet ér-
zése nz emberi természet egyik legszebb meg-
nyilatkozása. S minden ország kulturális emel-
kedésének fokmérője  a?, hogy művészeti fej-
lődésének, hogy tud áldozni. 

Azt hiszem tek. Választmány, mindnyá-
junk szivéből beszélek, midőn a jelen kiváló 
alkalommal művészeti haladásunkat honalapi-
tónk : Árpád fejedelem  alakjában óhajtjuk ki-
fejezve  látni. 

Miért is tisztelettel kérem a tek. Választ-
mányt, hogy jelen indítványomat elfogadni  s 
azt minél lelkesebb támogatásával megvalósí-
tani méltóztassék. 

Budapest, 190G. szeptember hó 20. 
Hazafias  üdvözlettel 

Mayer  Gyula, 
m. kir. országos levéltári k. Igazgató, 
székcsfóv.  türv. I. ker. választmányi tag. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
— O k t ó b e r 6. Nemzeti életünk leg-

.znniorubb. leggyászosabb napjától, az aradi 
13 vértanú halálának évfordulójától  néhány 
nap választ el. Szomorú emlékek sorozata ujul 
fel  e napon. A vad császári önkény, az osztrák 
gyűlölet és állatius vérszomj mind eszünkbe 
jutnak. Temetni akartuk. Egy nemzet sírját 
ásták meg n napon. Kudarcot vallottak. A 13 
sírján virágok fakadtak.  A szabadság soha el 
nem hervadó virágai. A nemzet újra született. 
Ereiben friss  vér csörgedez, szivét hatványo-
zottan lelkesíti a hazafias  érzés. Október 6-át, 
mint minden évben, ugy az idén is a hősökhöz 
méltóan ünnepli meg nemcsak Arad városa, 
melyet ez a nap a magyar Golgottává szen-
telt, hanem az egész ország. Minden helyen 
már serényen folynak  az előkészületek. Neve-
zetessé teszi ez ünnepet az a körülmény, hogy 
a vértanuk emlékszobrán a kormány koszorúja 
is ott lesz. Méltán 1 Minden nemzet kormánya 
résztvesz a nemzeti hőBök emlékének meg-
ünneplésén, miért legyen épen a magyar nem-
zet e tekintetben kivétel ? Kormányunk ne csak 
névleg, hanem érzésében is legyen magyar I 

— Doktorrá avatás. Szept. hó 29-én 
avatták államtudományi doktorrá a kolozsvári 
egyetemen Kovács József  okleveles gazdászt, 
a magyaróvári gazdasági akadémia ifjúsága 
nak vezéralakját lapuuk munkatársát. Őszinte 
szívből gratulálunk e fáradhatatlan,  tehetsé-
ges és ritkaszorgalmu doktornak. 

— László Polykárp, a szentferenc-
rendi szerzetesek Rómában székelő generális 
deflnitora  pár napig megyénkben volt B a 
somlyói szerzetház vendégszeretetébe része-
sült. A székely nép büszke lehet arra, hogy 
soraiból ily kiváló férfiú  emelkedett ki. F. hó 
29-én körünkből Sepsiszentgyörgyre távozott. 
Az Isten vezérelje minden lépésében I 

— Iroda visszahelyezés. Csedó István 
ügyvéd tudatja ügyfeleivel,  hogy ügyvédi iro-
dáját régi lakására visszahelyezte. 

— Zeneestóly. F. hó S én (csütörtö-
kön) a „Kossuth Szállodában" zeneestély lesz, 
a zenét Kozák Dávid sepsiszentgyörgyi jó hír-
nevű zenekara szolgáltutja, 

— Halestely. Kossuth Szálló bérlője 
Jakab Ödön ezúton ÍB felhívja  a közönség fi-
gyelmét a nevezett szállóban minden Bzomba-
ton megtartandó halyestélyre. Egy teríték ára 
thai, pecsenye, tészta) 1 kor. 50 flll. 

— Lelet. A közeli Csikszentmiklós község 
templomának renoválása közben a napokban 
a templom fala  mellett mintegy két méter 
mélységbe leástak a munkások, miközben két 
nngy mély gödörre bukkantak, melyekben 
mintegy 150—200 ember csontjaira akadtak, 
melyeket valószínűleg az 1780-as években 
pusztított nagy korela alkalmával temettek 
oda. A CBontokat miután összeszedték, a szo-
kásos gyászszertartás keretében újra eltemették 
a sxópviz—szentmiklósi köztemetőbe. 

— Halálozas. Balogh Lajos maroaujvári 
áll. tanító, róm. kath. kántor életének 44-ik, 
boldog házasságának 13-ik évében folyó  évi 
szeptember ho 25-én hosszas szenvedés után 
elhunyt Földi maradványait folyó  évi szept 
hó 27-én d. u. 3 és fél  órakor a róm. kath. 
egyház szertartása szerint helyezték örök nyu-
galomra. Nyugodjék csendesen I 

— Tanulmányi kirándulás. A csik-
somlyói róm. kath. főgimnázium  20 növendékn 
Király Henrik dr ÓB Veszprémi Dezső tanárok 
vezetésével három napi tanulmányúton volt. 
Megtekintették Székelyudvarbely, Segesvár, 
Brassó és Sepsiszentgyörgy és környékük ne-
vezdteBségeit, Jövő számunkban a kirándulás-
ról bővebben fogunk  beszámolni. 

— Vonat Csikmadarason. A madé-
falva—gyergyészentmiklÓBÍ  vonal építésén eró-
sen dolgoznak. A mult hó 21-én Madaras-pa-
taka és Körcs-utca felett  épített uj vasúti hi-
dak kipróbálására a csikmadarasi vasúti állo-
máson megjelent az elBÓ vasúti gőzös. Ugylátszik 
felfogták  a vasút óriási jelentőségét mert az 
állomáson úgyszólván az egész község meg-
jelent a gőzös üdvözlésére s a felügyelőséget, 
mérnöki kart s a munkásukat is parázs ünne-
peltetésben részesítették. Volt éljen, pohár-
csengés, fotografálás  B a vonat elindult a pró-
bára, amely értesülésünk szerint jól sikerült. 

— Nyilvános nyugtázás. A csiksomlyói 
róm. katb. főgimnázium  VII. és Vili. osztályá-
val már megkezdett céllövés szükségleteinek 
beszerzésere adakoztak: Kállay Ubul fóispán 
20 koronát, Dr. Fejér Antal ügyvéd 10 kor., 
Fejér Sándor főjegyző  ă kor.. Szántó József 
aljegyző 2 kor., Dr. Csiky József  ügyvéd 5 
kor., Dájbukát Jakab Bzámvevó 2 kor., Birtha 
József  árvaszéki ülnök 2 kor., Csiszér Imre 
árvaszéki ülnök 2 kor., Gecző Béla kir, tör-
vényszéki biró 4 kor., Pap Domokos kir. fő-
mérnök 5 kor., Dr. Fodor Antal kir. közjegyző 
5 kor., Gál József  takarékpénztári igazgató 5 
kor., Helvig G. János fürdőtulajdonos  1 kor.. 
Nagy Gyula kereskedő 2 kor., Dr. Szántó 
Samu ligyvéJ 4 kor., Kritsa Izidor telekkönyv-
vezető 1 kor., Kozma István s. telekkönyv-
vezető 1 kor., Balázs Dénes jegyző 2 kor., 
Dr. Tauber József  ügyvéd 4 kor., Dr. György-
pál Domokos orsz. képviselő 10 kor., Fekete 
Izidor kir. torvényszéki biró 2 kor, Dr Dara-
dics Félix ügyvéd 4 kor., N. N. 2 kor., László 
Géza kir. törvényszéki biró 2 kor., Szabó Géza 
kir. tanfelügyelő  5 kor., Gál Sándor adótiszt 
2 kor., Dr. Erós Vilmos ügyvéd 4 kor, Dr. Ady 
Endre ügyvéd 4 kor., Potoczky Márlun keres-
kedő 2 kor., Merza Rezső kereskedő 2 kor., 
Potoczky Pál 2 kor., Gál Ferenc 2 kor., Szvu-
boda József  2 kor., Dr. Csedó András ügyvéd-
jelölt 2 kor., összesen 129 koronát Fogadják 
a nemesszivü adakozók hálás köszönetünket. 
Cisiksomlyó, 1906 október 2. Dr. Balló István, 
a céllövés vezetője, 

— Kereskedelmi- ós iparbiróságok. 
A kereskedelemügyi minisztériumban uj tör-
vényjavaslatot dolgoztak ki, amely a német 
Kaufmansgeríchtek  mintájára, az érdekképvi-
seleten alapuló ipari és kereskedelmi bírósá-
gokat akarja. Ezek a bíróságok a teljes pari-
tás alapján, egyrészt a munkaadókból, másrészt 
a munkásokból és kereskedelmi alkalmazottak-
ból szervezve, döntik ei a munkaadó és alkal-
zottak közötti vitás kérdéseket. A törvényja-
vaslat valószínűleg már a jövő hónapban 
ankét elé kerül 

— Uj kataszteri birtokivek. Az uj 
birtokivek, melyek Mantó Miklós kataszteri 
biztos ur által lettek elrendelve, készen van-
nak éB kaphatók Szvoboda József  könyvkeres-
kedésében Csíkszeredában. 

NYLLTTÉR.*) 
Tekintetes 
Barialis Ágost  főszolgabíró  urnák 

Csikszentmártonon. 
A kászonalcsiki járás összes községeinek 

alulírott képviselő-testületei és elöljáróságai 
mély felháborodással  értesültünk azon otromba 
rágalmakról, melyek egy Reck Sándor nevü 
— hallomásunk szerint — fegyelmi  uton el-
csapott kjző neve alatt, a kézdivásárhelyi 
„Székely Újság" hasábjain Fószolgabiró ur el-
len intéztettek. 

Megvagyunk győződve, hogy a büntető 
igazságszolgáltatás sújtó keze elégtételt fog 
szolgáltatni n méltatlanul megtámadott becsü-
letnek s azért nem foglalkozunk  Bem az aljas 
támadással, sem annak szerzőjével, hanem mi-
dőn kifejezzük  azon tisztességes ember tollá-
ból ki sem telhető piszkolódásokkal és mun-
kájából ítélve — tisztességes emberek meg-
gyanusitásábnn és a piszkolódás undok mes-
terségében nagy jártassággal biró szerzőjükkel 
szemben mély megvetésünket: engedje meg 
Tekintetes főszolgabíró  ur, hogy ezen méltat-
lan megtámad tatás alkalmából kifejezzük  vál-
tozatlan bizalmunkat, ragaszkodásunkat és 
őszinte tiszteletünket, melylyel ugy Bzemélye, 
mint közel 10 év óta a járás általánosan tisz-

*) G rovatok alatt kőzlöttekért felelősséget  nem 
vállal a S z e r k e s z t ő . 
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telt éa szeretett főszolgabírója  iránt viselte-
tünk. Kifejezést  adunk ezúttal azon elftem  vi-
tatható ténynek, hogy mióta e járás élén áll, 
azóta rend van; szorgalmas munkálkodásá-
val, — pontosságával, — becsületességével, 
igazságosságával a lakósság közszeretetét 
méltán kiérdemelte. A lakósaágnak Ügyes ba-
jos dolgaiban készséges tanácsadója, a köz-
ségeknek hathatós támogatója volt. Sót a hi-
vatalos kötelességen jóval fellil  emelkedve, 
nem csekély ért el a népoktatásügy fejlesz-
tése s a székely közgazdasági viszonyok javí-
tása körül is. Rá mutathatnánk e téren az 
njonnan épült iskolákra, a hitelszövetkezetekre 
és a Csikmenssági monográfiára,  melynek a 
kormány székely actiójára is nagy befolyása 
volt. És nem feledtük  el s felhívjuk  első-sor-
ban Rcck, másodsorban pedig az olvasó kö-
zönség figyelmét,  hogy mikor a törvénytelen 
kormány legjobban dühöngött: nem hunyász-
kodott meg, akkor emelte fel  legerősebben 
szavát a .Csiki Lapok" hasábjain a nemzeti 
ügy mellett. Bizonyságot tesznek erről a „Csiki 
Lapok" folyó  évi 3—5 számai. 

Ilyennek és nem olyannak ismertük mi 
a Főszolgabíró urat, mint a milyennek a tá-
madó saját piszkolódó éajéa át szeretné látni 
B feltüntetni. 

Adjon  Isten  minden  járásnak  ne kü-
lönb. csak olyan Főszolgabírót,  mint tekin 
tetességed. 

Fogadja változatlan bizalmunkat, elisme-
résünket és azon kijelentésünket, hogy az 
alaptalan támadás ellen óvást emelünk s szer-
zőjétől megvetéssel fordulunk  el. 

Ezen határozatunkat egyértelmUleg Tus 
nád község kezdeményezésére hoztuk s tar-
talmát aláírásunkkal megerősítve, felhívjuk  az 
elöljáróságot, hogy azt főszolgabíró  ur kezé-
hez juttassa és a hirlapilag tegye közhírré. 

Tusnád  község nevében képviselők: Pé-
er l«tván s. k., Lőrincz Pál s. k., ifj.  Imees 
Dénes s. k., Ferencz József  s. k., Mészáros 
Oyula s. k , Tárnái Imre s. k., Ferenczy Ig-
nácz s. k., Pátrubán Antal s. k., Jakab Lajos 
s. k., Korodi Albert B. k., Horodi Ferencz s. 
k., Ábrahám János s. k , Id. Imecs Dénes s. 
k„ Imecs Lajos s. k., Darvas János s. k., 
Kóródi Lajos s. k., Benedek iBtván s. k., 
Bencze Ferencz s. k., Kóródi Mátyás s k., Fe-
renczy Béla s. k.. Éltes András s. k. 

Csikverebes  község nevében képviselők: 
Kovács Gergely s. k., Sándor Lajos s. k , Ko-
vács Imre s. k., Antal Ferencz s. k., Sándor 
Sándor s. k., ifj.  Kovács Ignácz s. k.. Molnár 
János s. k., György Ferencz s. k., ifj.  Kovács 
János s. k., id. Kovács János s. k., Kovács 
Imre s. k., Molnár Ferencz s. k. 

Csatószeg  község nevében képviselők: 
Erőss János s. k., Rusz János s. k., Lukács 
Márton B. k., ifj.  Kóródy János s. k.. Bors 
Balázs s. k., lncze Ignácz s. k., Pál József  s, 
k., ifj.  Darvas Albert s. k., Károly Sándor 

Csikszentgyörgy  község nevében kép-
viselők: Puskás LajoB s, k., Bálint Ferencz 
8. k., Basa Dénes s. k., Botár János s. k., 
Basa István s. k., Csedő Márton s. k., Tom-
pos János s. k., Hodor András a. k., Baka Jó-
zsef  B. k., Kabdebó Péter s. k., Gál György 

k., Szabó István s. k., Kovács Tamás s. k., 
ifj  Kánya Zakor s. k., Márton Lázár B. k., 
Darvas János s. k., lncze Domokos s. k. plé-
bános. 

Csikszeatmárton  község nevében képvi-
selők : Éltes Mózes s. k., Hajdú Ágoston s. k., 
Gyűjtő Ágoston s. k., Könczei István s. k., 

izeg Ágoston 8. k., Márton László s. k., 
Gergely Mihály B. k., Bara János s. k , Dar-
vas Gábor s. k„ ifj.  Darvas Lajos's. k., Al-
bert Mihály e. k., Vitos István s. k.. Bocskor 
János s. k., Bocskor István B. k., Goncoa Ist-
ván B. k. 

Csikcsekefalva  község nevében képvi-
selők : Éltes Mózes s. k., György Ádám s. k., 
Mátyás Lajos s. k., Gábosi József  s. k., Gá-
bosi Antal s. k\, Bartos Dániel s. k„ Vadai 
JánoB a. k , Tamás Gábor B. k„ Lacz Antal 

k., Koncsag Lajos s. k., Salamon Ferencz 
a. k., Bodó László s. k., Salamon Mihály 8. k., 
Sánta Mózes s. k., Miklósi Józsefs.  k., Mátyás 
István s. k. 

Kozmás  község részéről képviselők : Lő-
rincz János s. k., Orbán Dénes a. k„ Szántó 
Ábrahám s. k., Szántó Lnjos s. k., Kovács 
Ferencz György B. k„ Udvary Károly a. k. 
Baláza Ferencz s. k.. Kozma Antal s. k., ifj. 
Dobos Dénes s. k., Márton János s. k., Balló 
Károly s. k.. Bardocz István s. k. plébános 
Herink Leó s. k., Potyó Antal s. k., id. Do 
bos Dénes s. k., Márton József  8. k., Mátyás 
István s. k., Boga Ádám s. k , Boga István 

k.. Kömény Gyula e. k., Szántó Mihály s. k., 
Lázárfalva  község részéről képviselők : 

Lőrincz János s. k., Virág Jánoa s. k., Ábra-
hám Mihály s. k., András Antal B. k., Báliut 
Ferencz s. k., Ábrahám János s. k., Virág 
István a. k., Nedelka Antal s. k., Ábrahám 
István a. k., Fekete Péter s. k., Bálint János 
a. k. — 

Kászonujfalu  község részéről képvise-
lők: Szaniszló Kálmán s. k., Kölöntc László 
s. k., Csoboth József  s. k„ Barta Ferencz 8. 
k., Vilikó JózBef  B. k., Ilyés Ádám B. k„ Barta 

Imre s. k., Veres István s. k., Csiszer János 
s. k.. Gál Sándor a. k„ Máté József  a. k., 
Lakatos M. József  s. k.. Veress Imre s. k. 

Tekintetes 
Battalis  Ágost  főszolgabíró  umak 

Csikszentmárton. 
Nyilatkozat. 

A kászonalcsiki róin. kath. tanitó járás-
kör mély megbotránkozással értesült azon 
nemtelen támadásról, melyet bizonyos Rcck 
Sándor nevű egyén, állitólag elcsapott jegyző, 
a járás nagyrabecsUlt fős&olgabiráju  ellen a 
a „Székely Újság*-ban intézett. Egyesületünk 
nevében ezen alaptalan támadás ellen óvást 
emelünk s főszolgabíró  urat, mint tökéletesen 
humánus és minden körülmények között korrekt 
uri embert, tanítói járáskörúnknek kilenc év 
óta buzgó támogatóját, odaadó, lelkes pártoló 
tagját tanítóegyesületünk változatlan bizalmá 
ról biztosítjuk. 

Csatószeg, 1906. évi szeptember 19-én. 
Tódor  István  s k. Füstös  Károly  s. k. 

tan. jkört elnSk. tan. jkörl jegyző. 

Illetlen magaviseletének következmé-
nyeiért személyamet igyekszik felelősségre 
vonni éa kicainyiteni, de ebbeli támadása ellen 
megvéd általánosan közismert tisztességtudó-
som és egyéniségem. 32 éve, hogy közszol-
gálatban állok, ki ezen bosszú idő alatt állami 
és községi vagyont kezeltem s jelenleg is egy 
millión felüli  egyházi vagyont kezelek fenn-
hatóságaim megelégedésére, mint teljesen 
büntetlen előéletű egyén. 

Hogy pedig az ön ügyének igazolására 
a szépvizi kaszinó minő bizonyítékot szolgál-
tatott ezzel ainca tisztába a kebelbarátjaival 
folytatott  beszélgetés Bzerint, szeretné, ha ki-
közösítésem keresztttlvihetné, de ettől megvéd 
tisztességem, jellemem és becsületem. 

Megjegyezni kívánom, hogy Lengyel 
urnák az általa megnevezett állitólagoB tárna 
dói az útról a Lengyel ur törhetetlen viselke-
désére a tisztességes uton való eltávolítására 
jöttek be a kaszinó helyiségébe, de nem'bán-
tani vagy pénzét elvenni, kik a zsebje állapo-
tát nem is ismerhették. 

Szépvizen, 1906. szeptember 29. 

Deák Elek. 

B . | 
k., Veress Andráa s. k., Szőke Márton s. k., 
Veress István s. k., ifj.  Kedves János s. k.. 
Darvas Ferencz 8. k. 

Csikszentsimon  község nevében képvi-
selők : Fazakas Ferencz s. k., Jánosi Lajos 
s. k., Fazakas János s. k., Beke Gábor s. k., 
András Ferencz s. k., ifj.  Sándor Péter s. k., 
András Albert s. k., Szőke József  s k., Virág 
Mihály B. k., Endes József  s. k , Szép János 
B. k., Gergely József  s. k., Landau Zsigmond 
s. k , lncze Imre s. k., András Ferencz s. k., 
Fazakas József  s. k., Lakács Lázár s. k., Fa-
zakas Lajos B. k. 

Csikszeotimre  község nevében képvise-
lők : Csató Sándor s. k., Kénese Gergely s. 
k., Jakab Ferencz s. k., Csiszer Ágoston s. k.. 
Szántó Ignácz b. k., Albert Béniám 8. k., Sán-
dor Dávid s. k., Sándor István s. k., Betegh 
Gyula s. k. 

Csikszentkirály  község nevében képvi-
selők : Kristó István s. k., Kristó Lázár B. k., 
András Péter s. k., András György s. k., Al-
bert Béniám s. k., Simon Ádám s. k., Bene-
dek Gábor s, k., Csiszer Imre 8. k., Benedek 
Dénes B. k. 

Csikmenaság  község nevében képvise-
lők : Gábosi Lajos s. k., Benedek Gábor s. 
k., Erdély Sáneor s. k., Ferencz István B. k., 
Erdély Károly s. k., Csiszer Ignácz B. k. Er 
dély András s. k.. Bakó Ferencz s. k., Pál 
Gyula s. k., Jakab Károly s. k., lncze Albert 
s. k., Adóiján János a. k., Erdély József  s. k., 
Ferencz János s. k., Ferencz Ignácz 8. k. 
Csergóffy  Jenő s. k., Dánéi Ferencz s. k., 
Csedő Gábor s. k., Bakó Albert a. k.. Dánéi 
János s. k-

Ferencz a. k. plébános, Darvas Ignácz s. k., 
Kedves István B. k., Endes Mihály B. k., Új-
faluéi  János a. k., Kovács Ferencz s. k., Ilyés 
András s. k., Kajcsa Lajos B. k., Borbáth Már-
ton 8. k.. Kotró János s. k., Péterfi  Lajos s. 
k., Kotró András s. k., Mihály Dénes s. k., 
Tima András B. k., Ambrus Szilveszter s. k. 

Káazonjakabfalva  község részéről kép-
viselők : Szaniszló Kálmán B. k., László András 
e. k., Bodó Jánoa 8. k., Todorán Kelemen s 
k., Cautak József  s. k., Balázs Sándor a. k., 
Málnási Kristóf  B. k , Benkó Jánoa a. k., Or-
bai Ignácz a. k., Orbai András B. k 
János s. k., Csutak Albert a. k, Péterfi  Ignác 
s. k., Sándor Antal s. k., látván János s. k., 
Jakab Ignácz 8. k., Orbai István a. k., Szil-
veszter Ignácz s. k. 

Kászonimpér  község részéről képvise-
lők : Boldizsár Lajos a. k., Balázsi Lajos s. 
k., Bocskor Béla B. k., Bodó Ferencz s. k., 
Máté DéneB s. k., Balázs István s. k., Márton 
Gyárfás  s. k , ifj.  Máté Barabás s. k., Tima 
Gyula B. k. Boldizsár Dénes 8 k„ Balázs Sán-
dor s. k., Veress Ignácz B. k., Boér Árthur 
B. k. lelkész, Tbieazer János 8. k., Todorán 
János a. k., Hamar Lajos s. k., Bene Ferencz 
Balázs D. Lajos B. k , Ferencz Sándor s. k. 
Mihály István B. k., Balázs József  fehér  a. k 
Aczél György 8. k., András Lajos 8. k., Bene 
Ignácz s. k., Vánesa András a. k., Váncsa Já-
nos B. k., Ambrus István s. k., Balázs J 
György s. k. 

Kászoaaltiz  község részéről képviselők : 
András Lajos B. k., Balázsi Lajos s. k., Bocs-
kor Béla Bodó Ferencz s. k , ifj.  Tamás Já-
nos 8. k , Ambrus Lajos s. k., Izsák Lukács 

k.. Ferencz József  a. k., Pál János s. k.. 
Bodó Antal B. k., Mészáros József  s. k., lel-
kész, Markaly Sándor s k., Karácson Ferencz 
a. k., Dávid Márton s. k.. Csiszer Lajos B. k., 
Mihálcz András s. k„ Tamás Antal B. k., Mi-
hály Imre s. k., Ambrus János s. k., Sztojka 
István s. k., Balázs Lajos s. k., Bodó Ferenc 
8. k. közgyám, Szigethy Józsefe.  k„ id. András 
János s. k. 

Kászonfeltiz  község részéről képvise-
lők : Pataki Antal 8, k„ András Lajos a. k 
Balázsi Lajos s. k., Bocskor Béla s. k., Bodó 
Ferencz s. k.. Lakatos József  s. k„ Bándl 

A Csikvármegye 75. számában megjelent 
s Lengyel János által személyemre vonatkozó-
lag tett kirohanására teszem a következő 
reflexiómat: 

Aki olvasta Lengyel ur szomorkodását. 
önkénytelenül arra gondol, hogy milyen 
lehet az a Kzépviz községe, amely neki a 
jelenben is kenyeret ad, mert hát voltaképen 
nem is a személyek megrohanását célozza, 
hanem inkább „Magyarország Szépviz nevű 
községét* kívánja a vármegye józan közön 
sége előtt a sötét Afrikához  leredukálni, azért 
szükséges az ügynek bővebb megvilágítása. 

Október hó lC-án este bementem a szép-
vizi olvasókörbe, hol egy asztalnál ülve talál-
tam több barátomat, ismerősömet és köztük 
Lengyel János kőműves mester urat is. Az 
asztalhoz érve jó estét köszönteni, mire neve-
zett ur, kit csak látásból ismertem, igy vála-
szolt; .Hát te ki vagy?* E vakmerő kérdés 
kissé zavarba hozott a pillauatnyi zavaromban 
nem vettem észre, hogy Lengyel ur jó szo-
kása szerint ez alkalommal is tökrészeg álla-
potban van s válaszoltam neki, hogy én Deák 
Elek vagyok, hát az ur kicsoda V S tettem ezt 
azért is, mert első látásra tudtam, hogy nem 
kaszinó tag s feltéve,  de meg nem engedve, 
hogyha vendég is, ilyen kérdést hozzám nem 
intézhet. 

E kérdésemre kaszinóba nem illó trágár 
kifejezéssel  és üvegilobással lelett, mire fel-
szólítottam, hogy ne inzultáljon ti takarodjék 
innen, de ez mit sem használt s meg nem en 
gedhető módon tovább folytatta  ebbeli kedv-
telését. 

Egy ember, ki megfoghatatlan  módon 
jutott be a kaszinó helyiségébe a ezt annál is 
inkább állítom, mert jóllehet, hogy állítása sze 
rint Dájbukát Antal ur vezette be, ile én 
Dájbukát urat ott nem láttam s fel  sem te 
hetó az, hogy Dájbukát ur az általa beveze-
tett vendégét a faképnél  hagyja s ha ezt tette, 
ugy fölöttébb  beigazolást nyer Lengyel ur 
illetlen magaviselete. 

Szóváltásunk után majdnem egy óra 
múlva, amikor én barátaim társaságában be-
szélgettem, történt minden beleavatkozásom 
nélkül, Lengyel úrral az az inciilens, hogy 
hozzá illő módon kitessékelték. S e kényes 
helyzetében sem hagyta el furfangja,  hogy 
felaókabátját,  melyben állítása szerint 1330 
koronája volt, magáról ledobja a ezzel bántal-
mazóinak eljárását eulyosbitsa. 

Ennél is tovább ment, midőn bántalma-
zói eltávoztak, nem általlotta abba a kaszi-
nóba, melynek ó állitólag vendége volt, szuro-
nyos csendőrt bevinni s az ott neki mit aem 
vétő békésen beszélgető kaszinó tagokat (szám-
szeri rt 9-et) pénzének elvételével meggyanúsí-
tani B egy rendőrrel megmotoztatni. Vájjon ezen 
erkölcsi testület intelligens és becsületes tag-
jainak ily nagymérvű lealacsonyitásáért és 
gyanúsításáért a felelősséget  Lengyel ur képes 
lesz elvállalni? 

Pedig hát aki ismeri Lengyel urat és 
szaktársait, tudja, hogy ez nála divat s minden 
kellemetlen esetnél bizonyos mennyiségű pénze 
vész el, persze képzeletben, nem ujaág már 
nála, hogy Szépvizen tett brutális magavise-
lete alkalmával pénze veszett el, de kábultsá-
gából magához jővén éa a kasziaófelUgyelő 
ügyessége révén megkerült. 

Szám 9591. érsz. 9592—906. tlkvi. 

Árverési hirdetmény kivonat. 
A csíkszeredai kir. törvényszék, mint te-

lekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy a csík-
szeredai községi hitelszövetkezet végrehajta-
tónak Péter János és . Gergely József  végre-
hajtást szenvedők elleni 200 és 465 kor. tőke 
követelések és járulékaik iránt végrehajtási 
ügyben a csíkszeredai kir. törvényszék terü-
letén lévő, a csiktaplocai község határán fekvő, 

csíki aplocai 877. sz. tjkvében felvett  A f 
4256. hrsz. ingatlanra 9 korona, a 2813. sz. 
tjkvében felvett  A f  1625. hrsz. ingatlanra 9 
korona, a 3015 sz. tjkvében felvett  A + 9248a., 
9248b hrsz. ingatlanra 18 korona, a 3340. sz. 
tjkvében felvett  A t 1945. hrsz. ingatlanra 29 
korona, a 4420. hrsz. ingatlanra 10 korona, 
a 6220. hrsz. ingatlanra 2 korona, a 7657. hrsz. 
ingatlanra 15 korona; a 3457. sz. tjkvében fel-
vett A f  121G/1. hrsz. ingatlanra 8 korona, 
5532/1., 5533/2. hrsz. ingatlanra 3 korona, 
5532/2/1., 5532/2/2., 5533/1/1., 5533'l/2. hrsz. 
ingatlanra 12 korona; a 62. sz. tjkvében fel-
vett A t 5530., 5531. hrsz. ingatlanra 11 ko-
rona; a 737. sz. tjkvében felvett  Af  4883—4886. 
hrsz. ingatlanra 14 korona; a 948. sz. tjkvében 
A f  4908—4916. hrsz. ingatlanra 23 korona; 
a 2459. sz. tjkvében felvett  A f  7707/2. hrsz. 
ingatlanra 7 korona, A + 2717., 2854. hrsz. in-
gatlanokra 17 korona, 4024/2. hrsz. ingatlanra 
3 korona; A + 2975. hrsz. ingatlaara 18 ko-
rona ; A + 4025. hrsz. ingatlanra 3 korona; 
A + 6273. hrsz. ingatlanra 43 korona; A f 
1225. hrsz. ingatlanra 3 korona; A t 3504. 
hrsz. ingatlanra 11 korona; A + 4878/2., 4881/2. 
hrsz. ingatlanra 34 korona; a 2871. az. tjkvé-
ben felvett  A f  2353. hrsz. ingatlanra 5 ko-
rona; a 3115. sz. tjkvében felvett  A t 9292. 
hrsz. ingatlanra 24 korona; a 3165. sz. tjkvé-
ben felvett  A f  6907. hrsz. ingatlanra 11 ko-
rona ; a 3477. sz. tjkvében felvett  A f  1640/1. 
hrsz. ingatlanra 6 koronaa 2970 sz. tjkvében 
felvett  A f  8102., 8103. hrsz. ingatlanokra 11 
korona; a 15. sz. tjkvében felvett  A + 71/2. 
hrsz. ingatlanra 320 koronában ezennel meg-
állapított kikiáltási árban az árverést elrendelte 
és hogy a fentebb  megjelölt ingatlanok az 1906. 
evi október hó 23-lk napján délelőtt 
0 órakor Csiktaploca község házánál meg-
tartandó uyilvános árverésen a megállapított 
kikiáltási áron alól is eladatni fognak. 

Árverezni szándékozók tartoznak az in-
gatlanok becsárának lO'/o-át készpénzben, 
vagy az 1881. LX. t.-c. 42. §-ában jelzett ár-
folyammal  számított és az 1881. évi november 
hó d-én 3333. sz. a. kelt igazságügyminiszteri 
rendelet 8. §-ában kijelölt óvadékképes érték-
papírban a kiküldött kezéhez letenni, avagy 
az 1881. LX. t-c. 170. §-a értelmében a bánat-
pénznek a bíróságnál előleges elhelyezéséről 
kiállított szabályszerű elismervényt átszolgál-
tatni. 

A csíkszeredai kir. tszék, mint telek-
könyvi hatóság. 

Kelt Csíkszeredán, 1936. évi augusztus 
hó 14-ik napján. 

László Géxa, 
Icir.  tiziki  birú. 

Zsögöd mellett 
8 hold sz&ntó, 4'/> hold réti sarjns 
kaszáló, továbbá a közaégtöl 2 kmtr 

távolságra 18 hold kaszáló 
bérbe adandó. 

Hol? Megmondja a kiadóhivatal! 
L-a 
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Sí. 3582—906. 

Hirdetmény. 
Kézdivásárhely város tanácsa köz 

hírré teszi, hogy a város tulajdonát ké-
pező Vigadót 1907. ápril 24-tól kezdódó 
6 egymásutáni évre 1900. évi október 
hó 20-án d. e. 9 órakor tartandó 
nyilvános árverésen a tanácsháznál bérbe 
adja. 

Ezen vendéglőhöz tartozik a föld-
szinten 1 nagyobb, 1 kisebb étterem, 1 
kávéház és 8 vendégszoba és az eme-
leten a főtérre  nyiló homlokzaton 5 
vendégszoba. 

Az emeleten van még egy állandó 
színpaddal ellátott nagy diszterem, mely 
azonban nem fog  bérbe adatni. 

A vendéglőhöz jár egy nagy istálló, 
mosóház, téli tekéző helyiség, jégverem, 
több pince, padlás s minden egyéb szük-
séges mellékhelyiség s ezen k vQI van 
ugyanezen épületben egy a főtérre  nyiló 
földszinti  bolthelyiség is, mely sziutén 
a bérleményhez tartozik, melyet bérlő 
esetleg bérbe adhat. Ezen bolthelyiség-
ben jelenleg egy készruha kereske-
dés van. 

Kikiáltási ár 6000 korona. Ennek 
10u/«-a bánatpénzül az árverés előtt kész-
pénzben vagy óvedékképes papírokban 
leteendő. 

Írásbeli ajánlatokat is elfogadunk, 
de azért az árverés mindenesetre meg 
fog  tartatni. 

A városi tanács fentattja  magának 
a jogot, hogy az igért árakra vnlő te-
kintet nélkül, az árverezők közű:: sza-
badon választhasson. 

Az árverésre vonatkozó egyéb fel-
tételek a tanácsnál megtekinthetők. 

Kézdivásárhelyit, 1906. szeptember 
hó 22-én. 

A városi tanács. 
Dr. Török Andor, 

•J—2 polgármester. 

tekinthetők a szépvizi körjegyzői iro-
dában. 

Csikszentmihály, 1906. szept. 18. 
Só/ah*  József,  Sándor  Andi-ás, 

blrtokosságl jegyző. birtokossági elnök. 

Vaeladási  hirdetmény. 
Közhírré tétetik, hogy a csikszenl-

miklósi közbirtokosság Nyilénk alja er-
dőrészében engedélyezett fahasználat  el-
adásá céljából folyó  évi október hó 
15-én délután 3 Órakor Csikszent-
miklós község házánál nyilvános szóbeli 
és zárt Írásbeli versenytárgyalást tog 
tartani. 

Az eladás alá bocsájtott lucfenyő 
baszoufutömeg  3291 köbméter. 

Kikiáltási ár 14.140 korona, uzuz 
tizennégyezer száznegyven korona. 

Utóajánlatok nem fogadtatnak  el. 
A fatömeg  kikiáltási áron alól nem 

fog  eladatni. 
Az árverési és szerződési föltételek 

megtekinthetők Csikszentmiklós község 
házánál. 

Végül megjesryeztetik, hogy nz el-
adandó fahasználut  Csűgéspatak fejében 
a gyimesfelsőloki  vasútállomástól 10 
kilóméternyire vun. 

Csikszentmiklós, 1906. szept. 13-án. 
Kelemen György, Szakács Lajos, 

jegyző. birt. ülnök. 

Árverési hirdetmény. 
Alulirt közbirtokosság közhirré '.LSZÍ, hogy 

Csikdelne közbirtokosságának tulajdonát ké-
pező Sulca völgyére hajló Dobra és Esztenás 
patakok közötti 90.° k. hold kiterjedésű erdő 
területen Ievó 11.445 drb 7788 m'-re becsült 
lucfenyő  baszonfa  37.043 korona kikiáltási ár 
mellett Csikdelne községházánál 1906. évi 
október hó 20-án d. e. 9 órakor meg-
tartandó szó és Írásbeli árverésen el fog  adatni. 
A kikiáltási ár ltV/o-a bánatpénzképen leteendő. 

Utó- vagy távirati ajánlatok figyelembe 
nem vétetnek. 

Az árverési és szerződési feltételek  a 
a község elöljáróságánál hivatalos órák alatt 
be tekinthetők. 

Csikdelne, 1906. szeptember hó 24-én. 
Kelemen  GyHryn,  Kovám  latrán, 
ü J " I ' J - k i i : * ,  hím. 

Sz. 1730—906. kj. 

Faeladási hirdetmény. 
A csikszentmihályi közbirtokosság 

„Küld" nevü erdejében 197—906 kib 
számú határozattal megadott engedély 
folytán  futótűz  állal megperzselt törzsen-
kénti felvétel  utján 1941. köbméterre 
becsült erdei fenyő  (Lucsfa)  haszonfa-
tömeg eládása céljából folyó  évi ok-
tóber hó 13-án délután 3 órakor 
Csikszentmihály község házánál nyilvá-
nos szóbeli és zárt Írásbeli verseny-
tárgyalás fog  tartatni. 

A szabályszerűen felszerelt  zárt 
írásbeli ajánlatok közvetlen a szóbeli 
árverés megkezdése előtt adandók be 
az árverési bizottsághoz. 

Kikiáltási ár 12.600 korona, azaz 
tizenkettőezer hatszáz korona. 

L'tóajánlatok nem fogadtatnak  el. 
A fatömeg  a kikiáltási áron alól 

nem fog  eladatni. 
Az erdórész az ajnádi vasút állomás 

mellett fekszik  éB a csikszentmihályi 
állomástól pedig három kilóméterre van. 

A fatömeg  minden befektetés  nél-
kül kitermelhető. 

A részletes árverési és szerződési 
feltételek  és a becslési kimutatás meg-

Faeladási hirdetmény. 
Ezennel közhirré tétetik, hogy Csik-

vármegye közigazgatási erdészeti bizott-
ságának 1266—906. keb. számú határo-
zatával megadott engedély következté-
ben a csiknitidurnsi közbirtokosság tu-
lajdonát kópezó „Knrmaturu" nevű erdő-
részben (Burátos patuku) az országos 
határvonal mellett 1127-18 kát. hold 
utóhasználati tenyőhaszonfa  tömeg el-
adása céljából 1906. évi október hó 
27-én délután 3 órakor Csikmuda 
ras község házánál nyilvános szóbeli 
és zárt Írásbeli versenytárgyalás fog 
tartatni. 

A 13924 köbméterre becsült 40 cm. 
és annál vékonyabb fenyőliaszonfa  kikiál-
tási ára 27364 kor. azaz Huszonhétezerhá-
romszázhatvannégy korona. 

A szóbeli árverés megkezdése előtt 
adhatók be a szabályszerűen felszerelt 
írásbeli zárt ajánlatok. 

Utóajánlutok nein fogadtatnak  el, 
kikiáltási áron alul nem fog  eladatni. 

Az árverési és szerződési feltéte 
lek megtekinthetők Csikmadarus köz 
ségházánál. 

Csikmadaras, 19U6. szeptember 13. 
Lukács Péter, 

I közbirtokossági rlnuk. 

S z e m e r j a y F e r e n c 
tee&yv&etéaeete 

Csíkszeredában, Apafi  ulcu. 

védjegyű 
Thomas salak liszt 

Csillag « 1 , 
Sten^R^W» 

a lejjobb és leplcsobl) losirsavas mütráoa, 
minden kalászos, kapás és takarmány-
növény (lóhere, lucerna etc.) részére, 
valamint szőlő, gyümölcsfa,  kerti ve-
temény és ugar trágyázására is. 

Szíveskedjék a védjegyre, ólomzárra és 
— t a r t a l o m j e l z é s r e Ügyelni. — — 

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

a Thomaspliosphatfabriken  O. iu. b. H., 
Berlin, vezérképviselője a magyar korona 
— o r s z á g a i n a k területén. 

T f t i i b f i k k f a 
kapható és megrendelhető 

Ehrenreich Albertnél 
Csíkszereda, Mikó utca (a Pap Domokos 

ur házában), 
ülenkint ára a helyszínén — mely 

a Tolvajostetón lévő őrházba, innen az 
országúttól 1 és fél  kilometer távol-
ságra van — 12 korona, a fa  hossza 
2 0 m., szélessége I mt., magassága 1 
mt. magas. 2-3 

Magyar Általános Hitelbank 
brassói fiókja 

alaptőke. 44.000,000, tartalékalap: 20.000,000 
elvállalja mindennemű tőzsdei műveletek 
keresztülvitelét, váltók és szelvények 
bevételezését, értékpapírok őrzését, elő-
legeket nyújt értékpapírokra, kiállít 
hitelleveleket és csekkeket a bel- és 
külföld  összes piacaira és elfogad  beté-

teket kamatoztatásra. 3-10 
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CSIK-SZEREDA VÁROS ÉS VIDÉKE 
sieszfogyasitó  közönsége becses tudomására van szerencsém 
hoinl, hogy a legnagyobb szakavatoes&ggal berendezett 
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dP'O&líB'dp hoinl, hogy a legnagyobb szakavatoes&ggal berendezett 
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üteme megkezdődött is az igen tisztelt szeszvásárló közönség 

rendelkezésére állván, nagybecsű rendeléseit készséggel eszközlöm. 
Melyek ntin vagyok a n. é. kfizönaíg  kész szolgája 

= ZÍMMERMANN ADOLF. = 
II 
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T. c. 
Van szerencsénk ezennel tudatni, hogy a brassói piacon, egyik 

üzleti helyiségünkben a legújabb módszer szerint 

motor-üzemre 

kávé nagy pörköldét 
rendeztüuk be. 

Miután utóbbi időben a pörkölt kávé fogyasztása  erdélyben is 
emelkedett és a tisztelt közönség a pörkölt-kávé fogyasztásával  járó 
takarékosságot és kellemességét elismerte, ezen uj üzletággal való 
foglalkozásra  határoztuk el maguukat. Nagy bevásárlások, a legjele-
sebb fajták  kiválasztásával és a leggondosabb eljárás a pörkölésnél 
azon helyzetbe juttatak, kogy mindenkor versenyképesek lehetünk, 
miért is nagybecsű pártfogását  és próbarendelményét kérjük. Immár 
azon helyzetben vagyunk, naponta frissen  pörkölt kávét kifogástalan 
minőségben a legkülönfélébb  fajtákban  és mérsékelt árak mel le t t 
kiszolgálni. Árjegyzékkel és mintával szívesen szolgálunk és kívá-
natra bérmentve megküldjük. 

Kiváló tisztelettel HESSHÂ1MER J. L, 6S A. áru'kLtkedéT— 
„A fehér  oroszlánhoz- Brassóban. — — Alapí t ta tot t 1643. 
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Áz öszi évad újdonságai. 
Női ruhakelii'ékhen, hozzávaló díszekben, mosható 

gyapjú és gyapott flanelok  és barchetokben, leányka, 
női és férfi  kabátokban és kész ruhákban, női dísz-
kalapokban, hárász- és nngykendőkben stb. stb. Továbbá 
nagy raktárt tartok női és férfi  alsóruliákban, ágy-
garniturákban, csipke és gyapjú függönyökben,  női ós 
férfi  fehérnemüekben  és legjobb minőségű vásznakban. 

A nagyérdemű vevő közönség szíves érdeklődését 

vagyok teljes tisztelettel 

Nuridsány Márton. 
3—5 nőj és férfi  divalkcrcskcJó. 
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Nyomatott S*v«boda József  könyvnyomdájában, Csíkszeredában, 1906. 




