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Késiratok nem adatnak vissza 

A többes szavazat. 
Az iy választási törvénnyel kapcso-

latosan legeininensebb kórdós gyanúul 
mei ill Cel uz, hogy az áltulános választó-
jog egyszerűen a szavazat egyenlősé-
gét jelenti e vagy az állam erkölcsi és 
értelmi elemeinek többes szavazati jogát 
a munkás elemmel szemben. 

Mert ini is az a szavazásnál vuló 
egyenlőség! ? 

A szavazásnál valú egyenlőség mel-
leit az állani minden pulyára, az Andrássy 
javaslatai szerint minden irni olvasni 
ludó polgára szavazati joggal bir a kép 
viselöválasztásánál; tehát semmi különb-
ség nincs téve az értelmileg vagy va 
gyouilag kiváló választó és a szegény, 
műveletlen vagy a műveltségnek az 
Írni-olvasni tudás fokán  tul nem emel 
kedö választó polgára közölt. 

Mig a többes szavazatnál nem igy-
ál! a dolog. Itt ugyauis minden választó 
bir egy szavazattal, némelyek azonban 

•i— :t szavazattal ruháztatnak fel  maga 
saíib értelmi fejlettségüknél  vagy vagyoni 
előbbre valóságuknál fogva. 

l'gy a szavazat egyenlőségének, 
mint a többes szavazatnak kiváló hir-
detői és tudósai vannak, mert — ez 
természetes is — vannak államok, ahol 
n szavazatnál való egyenlőség jobban 
megfelél  az állumcélnak, mint u többes 
szavazat. Viszont azonban vaunak álla 
m'ok, ahol a többes "szavazat érvényé-' 
sitése indokolt, ahol az állatn alkotó, 
feutartó  elemét u szavazategyenlőség 
folytán  túlsúlya jutott nemzetietlen szo-
cializmus leszorítaná az uralomról. 

A többes szuvaznt ellenesei állás-
pontjuk iudokolására azt hozzák fel, 
hogy az államban, az állam minden 
egyes polgárának, minden egyes tagjá 
nak egyenlően kell részesuek legyen a 
szuveréu hatalomban és minden állam 
tagnak egyenlő sulylynl kell bírnia a 
közügyek intézésében. 

Hát ez igy szépen hangzik. 
Csakhogy elfelejtik  azt, hogy nem 

minden állampolgár egyenlő; elfelejtik, 
hogy nemzetiségi Államokban a nemze-
tiségeknek kifelé  való törekvései és 
hazatlatlun magatartása mindig arru 
figyelmeztetnek,  hogy ezen elemeknek 
az államügyek intézésében ha egyculö 
jog adatik is a nemzetiesen gondolkozó, 
az igaz hazafiakkal,  kell arról is gon-
doskodni, hogy túlsúlyra ne emelked-
hessenek, inert akkor a nemzeti állani 
megszűnik nemzeti lenni. 

L)e vegyük az egyenlő szavazati 
jogot a vagyoni érdekcsoportok szem-
pontjából. 

Itt a kifogás  az volna, hogy a va-
gyoni érdekeltség nem lehet alapja az 
államügyek intézésének, mert a vagyon 
bizonyíthatja az egyénnek il/.leti ügyes 
ségét, szerencsés vállalatait, de nem 
bizonyítja az államügyek vitelében való 
képességét. 

Kzt az érvet mi is elfogadjuk  és 
nem kívánjuk, hogy a vagyonos osztály 
tagjainak egygyel több szavazat bizto-
silassék, mint a vagyontalannak. Bizo-
nyos minimumot azonban igy is feltéte-
lül kell állítani. Például a megyék gaz-
dasági viszonyai szerint 10— 2U korona 
adócenzust. 

A többes szavazatra nálunk feltét 
len szükség van. Ks pedig azért, mert 
e nélkül uz áltulános választójog fegy: 
ver volna "az amügy is megszaporodott 
ellenségeink kezében. 

Sálunk az államfenntartó  elemet 
képező régi nemesi osztályt felváltotta 
az úgynevezett középosztály, amely a 
tisztviselőkből, hivatalnokokból, ügyvé 
dekből, írókból, művészekből stb. áll. 

Ez osztálynak tagjai okvetlenül fel-
ruházandók kettős vagy hármas szava-
zattal. Klőször m általános irni-olvasui 
tudás szavazati jogával, azután szellemi 
quulifikációjuk  alapján és végül vagyoni 
képesítésük alapján. 

A többes szavazatból pedig lesz 
valami. Bizonyítja Andrássynak Tisza 
dobon a vármegyék főispánjaival  tartott 
ertekezlete, hol bár pozitiv megállapo-
dások nem voltak, mindazonáltal kiszi-
várgott hirek szerint Andrássy javasla-
tait lényegükben közölte főispánjaival. 
K javaslatokba, melyek a választójog 
reformjára  és a választókerületek be-
osztására vonatkoznak, bennfoglaltatik 
a többes szavazat megvalósítása is, még 
pedig olyképen, hogy az löleg a ma-
gyarság védelmére szolgáljon. Jirre pe-
dig Andrássy személye elég girancia. 

A többes szavazat törvénybe ikta-
tásának szükségszerű következménye, 
hogy a választókerületek mintegy száz-
zal megszaporodnak s a már létezők 
lényegesen megnagyobbodnak. Annyit 
sikerült megtudnunk, hogy Andrássynak 
Csík vármegyére vonatkozó terve az. 
hogy a jelenlegi négy választókerület a 
beosztás némi változtatásával továbbra 
is fennmaradjon,  mit ugyan nem tartunk 
elég szerencsés gondolatnak, mivel 
figyelembe  véve vármegyénk territoriá-
lis és népességi viszonyait, feltétlenül 
kívánatosnak tartanok annak hat vá-
lasztókerületbe való beosztását. Külö-
uösen áll ez a gyergyói olá'n vidékekre 
és Csíkszeredára vonatkozóan, előbbire 
nemzetiségi szempontból, utóbbira pedig 
a többes szavazat hatalmas érvényesü-
lése folytán  _ _ 

A gyergyói oláhságnak arányos be 
oszlása nemcsak nemzetiségi, hanem 
népességi szempontból is külön kerü-
letet kíván, minek kihatása volna, hogy 
e Ditró körül egyesítendő választóke-
rületen kivill még egy külön választó-
kerület volna alakítandó Csíkszereda 
körül, mert a többes szavazat megvaló-
sítása Csíkszereda választópolgárait nagy 
mértékben megsokszorosítaná annyival 
is inkább, meit már maga az általános 
választójog nagyobb tulajra talál itt. 
mint a vármegye többi részeiben. 

Alapul véve vármegyénkben a ke-
resőképesek statisztikai kimutatását, 
valószínűnek kell tartanunk, hogy a 
keresőképesek száma nagyban egészben 
fedni  fogja  az általános választójog ki-
terjesztése által elérendő választók szá-
mát. legalább nem sokkal fog  hátra-
maradni. Már pedig még hat választó-
kerület létesítése esetében is egy kerü-
letre átlag számíthatunk tizenkétezer 
választól, mi mindenesetre olyan tekin-
télyes szám, hogy már ez egyedül meg-
követeli vármegyénknek hat kerületbe 
való beosztását. Mig ha Andrássy t 'i ve 
szerint továbbra is a jelenlegi négy 
választókerület marad meg, akkor a 
választópolgárok számú el fogja  érni a 
tizennyoleezeret. 

A választási eljárás községenként, 
illetve körjegyzőségenként decentrali-
zálva lesz. A Kzavazutszedésí mozgo-
bizoltságok fogják  eszközölni, minek 
jotékony hatása és következménye, hogy 
az úgynevezett alkotmányos költségek 
megszűnnek s a választási eljárás tolj ama 
alatt igen gyakran előforduló  nagymérvű 
vesztegetések lehetetlenné lesznek léve. 
mert nem ismerve a pártok allácit. az 
eredmény csak a végleges összeszamo 
lásnál fog  kitűnni 

A választókerületeknek Andrássy 
tervei szerint való ilyen beosztása ellent 
mond azoknak a kósza híreknek, melyek 
vármegyénket hol feldaniUolják,  hol 
pedig a szomszédos vármegyék részei 
nek ide csatolása által megnagyobbítják. 
Természetesen ha ez nagyol)!) mérték-
ben történnék meg. akkor ezek a számi 
tások lényegesen formálódnának,  dr 
csupán csak a választókerületek beosz-
tását illetőleg. A többes szavazat egy-
formán  éieztetné hatását. 

A választójog reformja  léhát lénye-
ges változásokat fog  előidézni, helyes 
és célszerű megvalósítása azonban nagy 
szolgálatára lesz az országnak. 

Kzt pedig Andrássytól reméljük is. 

A „CSÍKI L7\f>0K"  TÁRCZÁJA. 
K i p l ^ t i s d t k t k . 

Öszi rózsa. 
Virágot találtain. Nem bársonyfüves  pázsi-

ton, nem is virágos kertben, hanem ott, ahol 
minden ember elhalad: az uton. A virágnak 
nem volt gyökere. Csak ugy hevert az ut po-
rában, valaki odadobta. 

Felvettem » piros virágot, mely már her-
vadni kezdett: lefújtam  szirmairól a port, le-
cHÓkoltam uz uícza szennyét és a virág ott 
ragyogott fehéren. 

Alig látszott a pornak még a nyoma is. 
Szagolom. Még illata is volt. Pedig uz 

őszi rózsának nem szokott illata Innni. Mégis, 
mintha illatoznék, mintha pugnn valamit. — Kj, 
ej, ez a virág még él — gondoltam magam-
ban — és hazavittem, vizbe tettem a 
a virág merósüdött, feléledt,  még az a ke-
vés bágyadtság is eltűnt szirmairól, ami teg-
nap rajta volt. 

Másnap feltűztem  keblemre. A virág pom-
pázott, de estére hervadni kezdett. Visszatet-
tem a vizbe, megcsókoltam és reggelre a 
virág megint fehér  volt és szép, hntalmns és 
illatos. Minden látogatóm megbámulta. De a 
vízből többé kivenni nem mertem. Történt, 
hogy egyszer a pohár feldőlt  a vízzel és a 
virág újra kezembe került. Fehérsége, üde-
sége megkapó volt, de tapiutata olyan érdes-
nek tűnt fel;  illata elmaradt, szorítom 
keblemhez, a virág nem élL L'j volt, tiszta 
volt, erős volt, de nem élt Hiába csókoltam, 
ínég csuk nem ÍB mosolygott. A virág meg-
halt, nem volt ereiben élet, idegei megder-
medtek. De fehér  volt. Tapintata hideg, de 
Üdének látszott. 

Mi lelte az én szép őszi rózsámat? 
Nem az utsiéleii termett, ugy dobták oda. 

Uyükere ueui volt, el volt roncsolva, szára is 

piros volt. De feléledt.  Kit. Kehiemen pom-
pázott : ile nztáii eszébe jutott gyükére, a told, 
melyben nóll; a férfi,  ki leszakította és el-
dobta s a virág, az öszi rózsa vissza-
vágyott. 

Bizonyosan soknt sírt e miatt, amíg meg-
tisztult, felfrissültek  szirmai; de mikor fehér 
lett, már nem volt élet, már nem volt illat 
benne — megdermedt. Csinált virág lett belőle. 

Ka éu kivettem a vizből. Kitettem. Többé 
nem tűztem fel.  A virág most is ott van 
ágyam felett  Nem sir, de nem is mosolyog. 
Nem illatozik . . . néma. Taapintata uem bár-
sonyos . . . hideg és érdes . . . 

A mosolya ajkára fagyott...  Szinte szemre-
hányóan néz rám, mért uem hagytam az ut-
czán, hogy eltapodták volua u járó-kelők. 
Ugy legalább megsemmisült volna és vége 
lenne szenvedéseinek. Igy mindig csak ott 
lesz ágyam felett,  de nem él. . . 

Ks én csak egy emlékkel lettem volua 
szegényebb... 

Széttört  szír. 
Tegnap irtani virágról, mely megdermedt. 

Ma irhatuék játékszerről, mely elromlott. Ki-
romlott, mert nem vigyáztak rá. Aki játszott 
vele, az uem vigyázott, eltörte; dobálta és a 
játékszer elég gyenşe volt — eltörött. Ma 
már nincs. Komjaibol nem lehet ráismerni. 
— Huj, az Isten a szivet nem azért te-
remtette, hogy gondtahin gyermekek könnyelmű 
játékot űzhessenek vele. O Bzáuion kéri a ki-
osztott játékszereket. Aki megőrizte, az még 
tán jutalomban is részesUI; aki elvesztte, az 
szemleslltve áll meg a bírói szék el.őtt; de 
aki széttörte, az büntetést érdemel. És aka-
rattal tdrte széjjel 1, Előre megfontolva,  hide-
gen, számítással. És aztán csak fagyos  mo-
solygással, unottan odadobta: „elmehet." 

Ha minden tettemnél nem vezetne a hideg 
megfontolás:  nem tudom hol, vagyok. De ter-

mészetem és a durva ösztönöm nem enged-
ték pár perc* illán, hogy haragra még csak 
gondoljak is. Kn luiloni méltányolni elhalálo-
zását. Oh ezért gyűlölséget táplálni ostobaság 
volna tőlem. Amit kaptam, önként „adták", 
többet nem aduak . . kértem és nem adnak. 
Belenyugszom, mert igy is akarata szerint 
teszek, igy is szót fogadok  és az jól esik 
nekem. 

De szomorúságomat megtartom magam-
nak. Nem is kér részt senki belőle és én be-
zárkózva szobámba, átengedem magam a szo 
moiuságnak és boldog vagyok. Oh, van sziv 
mellett lélek is. Én uem hittem, de most Iá 
tom. A szivem az faj,  az beteg, érzem dobo-
gását ; ile lelkem az boldog, ha szomorúsá-
gomnak élhet. Ha 'tudnék sírni, simék. Ha 
volua kinek kipanaszoljam magamat, de nincs 
senkim. 

Nekem, akinek ezernyi ismerőseim, roko 
nőin, barátom van, kinek egy haragosa sincs 
az életben : nincs egy emberem, kinek panasz-
kodhatnék. Csak magamnak panaszkodom. Le-
irom és elolvasom és olyan vigasztalás ez! 

Az állatnál a szerelmet gyűlölet válltja fel. 
Mennyire nem vagyok én állat! Ha elta-

szított, elküldött is magától, éu még jobbau, 
szenvedélyesebben — szeretem . . . Le mertem 
irni ezt a szót. l'edig ha leírja, ha kimondja 
az ember, akkor már nem az, amit jelent. 
Oh, ez is olyun, mint a szomorúság. Tisztitju. 
felemeli  a lelket. 

A szomorúság uem fájdulom.  Az balzsam 
a szívre. Aki át tudja magát engedni szomo-
rúságának, az lelkét gyógyítja. Aki sokat szo-
morkodik, azt nem érinti fájdalmasan,  ha egy 
leány kikaczagja, ha az szívtelen. 

Szemrehányást tenni, hogy ,ugy-e most 
már másnak mondod", hogy .mást, ölel két 
fehér  karod. .oh , nem tudok. Átkozódni, 
óh azért bocsánatot kérek, egy Bzival, tán első 
felindulásomban  átkozódtam, de megbántam. 
Ezért bocsánatot is kérek. Csak jót tudok 

kívánni. A kutya is megnyalja az u.-inri. nielv-
lyel végig vágnak raita, pedig neki is faj  az 
Ütés! IJe balga volnék, ha megugatnám kor 
bacsómat. 

Oh. az Isten nem hagy semmit bosszulat-
lanul ! 

Most is ver. büntet engem. Bűnös voltam. 
Szerettem egyszer egy leányt Klsö szerelmem 
uiel, tisztán, fts  sértett hiúságból elhagytam. 
Nem tettem szerencsétlenné, becsületét meg-
hagytam, de elküldöttem., összetörtem s/.i 
vé t . . . és most itt az Isten! Hiába mond-
tam. hogy: .nem ver meg engem." Most bu-
szút, áll. 

Ks én vezekeli k, mert a bün után a lélek 
kívánja a büntetését. Az tisztítja m-'g. Ha ki-
álltain — de lesz-i" ennek vége V — büntetése-
met, nyugodt lélekkel élhetnék tovább. Kn 
leszámoltam magammal: silány tantuszok he-
lyett érezpénzt, aranyat szolgáltattam be. 

Ks ez a tudat megvigasztal. A gy ilkost el-
itélik 5 — 10 évre. Mindig tudja, hány nap van 
még hátra, ainit a börtönben tölt el. Kn sza-
bad vagyok és nem tudom, mikor lesz vége 
börtönömnek. Ha elvetemuit ember voluék, 
tudnám, hogy bűneimért ver az Isten; de így 
azért az e'gy hibáért! ? Ilyen nagy büntetés!. 
Akkor annak a hibának is nagynak, óriásinak 
kellett lenuie . . . és az is volt. Összetörtem 
egy szivet. . . 

A gyilkos nem oly kegyetlen. Az az éle-
tet is elveszi, szívestől együtt; de aki ember-
társát szivétől fosztja  meg és élni hagy cm 
bereket... sziv uélkül. 

Az őrülettel határos. Elmebetegek ész nél-
kül éluek. Kedélybetegek sziv nélkül. Azok 
csak a világnak haltak meg, öntudatlanul él-
nek ; de ezek első sorban önmaguknak bal-
nak meg! Elevenen temetik el magukat, csu-
páu azért, mert nincs szivük. A helyett egy 
kő van ott, mely nyomja az ember oldalát 
és legalább nem fáj  I 
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Az iparkamara évi jelentéséből. 
Az elmúlt év eseményeken igen gazdag volt 

A kiegyezés Ausztriával. bár a t|iiota enn-línn» való 
tekintettel áldozatokkal járt. nevezetes lépés volt 
közgazdasági Önállóságunk felé,  mert el HÜ izben 
történt, hogv ez u kiélvez én szerződéses «lapon 
köttetett. K szerződés birtokában és lejártának ha-
tárán belül mórijában áll az országunk ugv elő-
készülni, hogy az I ÍM 7-ben l>e következő nagy gaz-
dasági átmenet le nem küzdhető akadályokat ne 
talúljou. Két sulyos feladni  vár addig megoldásra : 
egyik uz önálló magyar bank lelállitásu és meg-
szilárdítása. a másik a luagvar ipar produktív ere-
jének kifejlesztése,  melyek tiélkiíl nemzeti gazdasági 
önállóság el nem képzelhető. 

A kormány egyidejűleg ez irányban is meg-
tette a döntő lépéseket. Biztosította egyfelől  annak 
lehetőségét. bog)* már 1W 11-ben. amikor az e rész-
ben kötött egyezmény lejár, az önálló magyar bank 
feláll  itt assék, másfelől  megtette uz előkészületeket 
a magyar ipar nagyarányú kifejlesztésére.  A nagy 
kérdésnek, a magyar gazdasági önállón ágnak lehe-
tő megoldása önként érthetóleg a teendők egész 
soiozatát nyitotta meg, egyformán  a konuány és a 
magyar közönség számára. Már benne is vagyunk 
a nagy munkában, mely egy uj Magyarország (el-
építésére indult. I"j törvények fognak  ennek kere-
tet és irányt szabni. 

Az előkészületek a kormány részéről meg-
előzték a mult év őszén bekövetkezett kiegyezést. 
A magyar ipar fejlesztésére  már kész törvényünk 
volt, melylyel megnyittatott a kormány-támogatás 
minden olyan iparvállalat részére, mely küllőidről 
tömegesen behozott ezikkek kiszorítására alakult. 
Kugyohh mérvű felkarolásban  részesült a kisipar 
is. Az ipari szakképzettség emelésére u jól szer-
vezett szakiskolai nevelés mellett továbbképző tan-
folyamok  álltuk rendelkezésre önálló iparosok és 
segédek részére. Kz a fejlesztési  akeíó n kiegyezés 
ütu megkettőztetett erővel folyik.  S hogy minden 
érdek kielégítést nyerjen s uz ország belső békés 
fejlődését  mi se zavarja, szociális téren a munkás-
ság jóléti intézményeinek fejlesztésére  is különösen 
gond fordíttatott.  Most pedig közkézen forog  ax 
nj ipartörvény tervezete. 

Nincs tehát szünet az alkotások terén, y»e-
lvek mind egy nzélru irányulnak, hogy t. i. IDl7-ben 
az önálló vámterületre való átlérés készületlenül 
ne találjon. K ezélból az nj ipartörvény nevezetes 
reformok  életbeléptetését tervezi, melyek az egész 
i|>ari közéletet nagy átalakulás elé állitják. K re-
formok  legfontosabbjai:  a kötelező iparterületek, a 
mestervizsgáitok rendszeresítése, s »7. iparos pá-
Jvára lépés s az iparjog megszerzés feltételeinek 
szigorítása lennének. Az első fokú  ipari köziguz-
gutás kiterjedtebb hatáskörrel iparosok kezébe inenne 
át. Ami azt teszi, hogy a nagy nemzeti törekvés-
nek maguk a gyakorlati élet tényezői is részesévé 
válnak. Maguk az iparosok a közvetlen befolyás 
birtokában könny ebben fel  fogják  ismerni azt a 
ezélt, melyet saját belső érdekeik öntudatos fejlesz-
tésével egyidejűleg uz ország javára is szolgáluiok 
kell. Kbben támogatja őket a törvány előbb emlí-
tett rendelkezése, mely szerint a jövő nemzedék 
magasabb fokú  előképzettséggel léphet az öuállö 
iparosok sorába, támogatja továbbá u kormánynuk 
a gyakorlati szakműveltséget fejlesztő  sokféle  in-
tézménye és a közszellem várható átalakulása, mely 
az ország gazdasági (uggetlenitéséfiek  első ténye-

zőjét. az ipart n közeljövőben fogja 
tenni. Mei1 Önként érthető, hogy uz UH 7-re kitű-
zött vámközösség megszüntetése most már nem 
annyim politikai, mint inkább gazdasági kénlés s 
a közbeeső időben uem nx akarásunk és szólamok-
nak, hanem a gyakorlati alkotásoknak és ezéltuda-
tos cselekvésnek van elsőbbsége. 

Szándékosan szeutültiiuk e kénlés megvilágí-
tásának néhány sort. hogy méltassuk a kormány-
nak nagy körültekintéssel megkezdett uj iparpoli-
tikáját melylyel Magyarországnak ipnrállnmmá ál-
alakulását immár komoly rzéltudatos munkával meg-
indította. 

Volt azonban más szomorúan emlékezetes ne-
vezetessége is az elmúlt év történetének. A kiegye-
zést követőleg a hirtelen világszerte clőállottt pénz-
ügyi válság keltett komoly aggodalmukat. Magyar-
ország is érezte u nehéz helyzet súlyát, amely 
éppen a gazdasági megújhodás első lépésében fe-
nyegetett beláthatatlan veszedelemmel. Szerencsére 
a folyó  év elején már javulás állott be s mélyre-
hatóbb visszahatást nálunk sem kelthetett a tőlünk 
távól eső M nem éppen természetes okok által elő-
idézett pénzliáhoru. (íyüugébb alapokon nyugvó, 
hitelre támaszkodó egyének és czégek megérezték 
nálunk is u bajt s itt-ott pusztulás is járt a nyo-
mában. de hála a gondviselésnek az egész ország 
súlyosabb következmények nélkül eshetett tul rajta. 

Kamaránk kerületét illetőleg a közlekedés 
ügy fejlesztése  tekintetében jegyezhetünk fel  ör-
vendetes haladást. Befejezést  nyert és deczember 
Iu» elején megnyílt a székely körvasút második 
vonalszakasza. Madéfulva  és (íycrgyő-S/.eutniiklós 
között. Muukálutba vették a harmadik befejező  vo-
nalszakasznak Déda és (iycrgvó-Szentmiklós között 
kiépítését. Kzzel kiegészítést fog  nyerni a körvas-
út, inelv a keleti határrészuek egyik jelentős és 
nugy jövőre hívatott vasútvonalát fogja  képezni. 
Megnvilván ezzel az ut a iMiua-torkolat kikötőihez, 
tömeges kereskedelmi forgalmat  log lehonyolitniii, 
mert felénk  tereli a Kelet forgulinánuk  egy részét. 
I>e turisztikai jelentősége is elsőrendű lesz. mert 
megnyitja az országnak leghosszabb körlorgalniu 
vonalát. Csak a székely népben legyen elég életre-
valóság arra. hogy u bekövetkező előnyöket gazda-
sági és kulturális fejlődésére  tudatosan kihasználja. 

Kerületi közgazdasági állapota a inult évben 
is általában kielégítő volt. Sőt ott. ahol a nagy 
fakitermelés  fennakadás  nélkül folyt,  a lakosság 
egy része az erdőuladásokhól nagy pénzösszegek 
birtokába jutott, jobb állapotok voltak, mint az 
ország bármelyik részében. N'npszáiuból. fuvarból 

a termények magas árou értékesítéséből a la-
kosság állandóan jól keresett. Az ipar és a keres-
kedelem is érezte u bő pénzforgalom  jótékony ha-
tását. S talán ez a vidék volt az egyetlen, utuely 
fölött  az évvégi hónapok kritikus pénzügyi válsága 
hatástalanul vonult el. Azonban egész kamara ke 
rületiiukuek uem mindegyik vidéke volt ilyen sze-
rencsés. Az erdőszegéuy részekbon kii/döit a nép 
nyomorúsággal. 

A mezőgazdasági állapotok kielégíthetőnek mond-
hatók búzában az erdélyi részekben és a Székely-
földön  is elég jó termés -volt, felülhaladta  a Király-
hágón inneni részek termés átlagát.*A tavasziak 
középtermést, hüvelyesek gyöngébb termést adtak. 
Tengeri termésünk jó volt. A lóheremag ugy nieuy-
nviségileg. mint minőségileg jó termést adott és 
bő anyagot szolgáltatott a kiviteli kereskedelemnek. 

Az őszi és téli hónapokban állandóan eirclkcd 
árak melb-tt éléuk voll a gabona kereskedelem, 
annak daczára, hogy éppen ebben az időben tenve-
getett a váratlan pénzügyi zavar. I >e éppen a 
pénzhiány és péuzdrágaság óvatossá tették a ke-
i esfiedőket  s csökkentették u könnyelmű üzleti ver-
senyt, mely más időkben uz olcsó pénzkínálat mel-
lett gyöngébb vállalkozók részére is szabadon állott. 

Az ipar fellendülése  az egész kamanii kerti-
letben érezhető volt. A hosszas stagnálást rész-
ben is frissült  tevékenység váltotta Ilii. Az őster-
ménveknek magasabb áron értékesítése és élénkebb 
forgalma  befolyással  volt iparunkra is A közönség 
többet áldozott ipari szükségletének kielégítésére. 
Kgyes városok építkezése is nagyobb erővel folyt, 
mint n megelőző évben, minek folytán  megsokszo 
roződott síz iparosok munkájú. Kz a rég várt jólé-
knuv fordulat  azonban uem járhatott kielégítő ered-
ményűvel. Iphruuknuk uz évtizedes elmaradottság 
után bekövetkezett első lélekzet vételét uz ide is 
kiterjedt szocziálís törekvések zavarták. Kiterjedt 
ez a mozgalom városokról a falukra,  a legszegé-
nyebb apró. szegény műhelyekre is. 

Szomorúan láttuk a küzdelmet a kisiparosok 
és olyan munkások között, akik maholnap szintén 
önálló iparosokká válnak, s akikre a külföldi  gyár-
ipar mohó versenye és lenyűgöző elnyomása mel-
lett ennek az ember-ember elleni békétlenségnek 
és türelmetlenségnek nehezebben elviselhető szen-
vedései szintén elkövetkeznek. Indokolt a bérjnvitás. 
mert minden szükségleti ezikk megdrágult. Kzt a 
méltányos bérjavitást a munkásság mindenütt meg 
is kaptu. I>e uem indokolt a munkásságnak az az 
erőszakolt pressziója. hogy ki nem érdemelt bért 
adjon a munkaadó ólyuu muukásokuak. akik vagy 
szakképzettség és szorgalom hijján, vagy szándé-
kos lassúság által a munkaadót károsítják s a 
magyar ipart kifejlődésébe»!  gátolják. Kz a nagy 
igazságtalanság az amit a munkaadók jogosan kai-
hoz,tatnak. Veszedelmes ez a munkásság huladá-iára 
is. mert kiöli u jobbakból is a nemes ambiezíót. 

A sztrájkok természetesen sűrűbben fordul-
tak elő. gyakran komolyan számba nem jöhető in-
dok nélkül is. Kz a körülmény nrra indította első-
nek uz épitü ipurrul foglalkozókat,  hogy szervez-
kedjenek. Budapesten megalakult az építőiparosok 
szövetsége s ennek néhány vidéki szerve inegala* 
kittatott kerületünkben is. Kz o védekezés nem 
szüntette meg teljesen a sztrájkokat, de csökken-
tette. Lehetővé vált. hogy u munkás-szervezetek a 
munkaadók szervezetével tárgyaljon s kölcsönös 
sérelmeket gyorsan és békésén kiegyenlítsen. A 
többi iparágban s jelesen a kisiparosok körében 
ezt a szervezkedést keresztül vinni Uem lehetett 
és itt a munkásság ugyszolváu zsarnokoskodik n 
nálánál gyöngébb iparosokon. 

A munkaadó iparosoknak ezektől eltekintve, 
sok gondot adott a munk-ishiáiiy. Xagvobh épít-
kezésekhez. a vasút építéshez is. de különösen a 
fuki  termelő telepekhez idegenből kellett hozatni 
munkás tömegeket. Ismételten panusz hangzott tel 
u löldinivelésügyi kormány azon eljárása ellen, 
hogy állaini birtokodra a Székelyföldről  toboroztat 
munkásokat. Kz a mezőgazdákuuk is sérelme, kik 
szorgos inunku idején megszokott munkásaiknak 
egész, tömegét kényszerülnek nélkülözni. A lold-
mivclésiigyi miniszter ur a mult évi jelentésünkben 
e tárgyban hangoztatott panaszra megnyugtató vá-
laszt adott s ennélfogva  reméljük, hogy jövőben 
ez u munkás toborozás Legalább is csökkentetni fog. 

i KÜLÖNFÉLÉK. 
— Kinevezés. A vallás- és közoktatás-

ügyi miniszter Csikvármegye tanfelügyelóségé-
hey. Kárdö̂ h Bila végzett bölcsészet hallgatót 
tolluokká nevezte ki. 

ÜHkürii. Szeptember hó 6-án délelőtt 
fél  12 órakor vezette, a helybeli plébánia 
templomban oltárhoz Löcherer Andor cscndör-
hadnagy, özv. Nagy Sándorné kedves és sze-
retetreméltó leányát, Irénkét. Az esküvő szük 
családi körben tartatott meg. Násznagyok vol-
tak: dr Tauber József  ügyvéd és Klobusilzky 
Andor huszárfőhadnagy.  Az ifjú  pár az esti 
vonattal nászútra indult. 

Hivatal vizsgálat. Homér Bila 111 kir. 
rendőrkapitány, a belügyminisztériumba beosz-
tott határrendörségi orsz főnök  helyettesi-, a 
határszéli rendőrkapitányságoknál vizsgálatott 
tart. Legutóbb a gyimesbükki kapitányságot 
vizsgálta meg s mindent a legnagyobb rend-
ben talált. 

— Tőr vény hitósági rendkívüli köz-
gyűlés. Vármegyénk főispánja  folyó  évi szep-
tember hó 24-nek délelőtti !) órájára hivta 
össze azt a rendkívüli közgyűlést, mely tör-
vényhatósági bizottságunk május havi közgyii 
lésének határozata értelmében hivatva lesz a 
vármegye ma^ániavainak kezelésére vonatkozó 
szabályrendeletet megalkotni. Az akkor kiklil-
iliitt előkészítő hetes bizottság Fej'r Sándor 
alispán elnöklete mellett időköziién részletesen 
letárgyalta a májusban nyomtatásban már ki-
adott szabályi endeletet s azon tölili lényegé; 
változtatást tett, inekek a nagyobb és higgad 
tabb megfontolás  kedvéért minden törvényha-
tósági bizottsági tagnak inegkiililettek. A köz-
gyűlés iránt igen nagy érdeklődés mutatkozik, 
inert ez fogja  véglegesen, bosszú időkre ren 
duzni vármegyénk millióinak vagyonkezelését, 
hanem maga a tulajdonjog is kétségtelen meg-
állapítást fog  nyerni. 

— A székely kongresszusról. A Szé-
ki-ly Társaságok Szövetséginek augusztus 24-ik 
napján S/.i'-kelyinlv;irlii-1 yi-n tartott közgyűlése al-
kalmával. ilr Király Péter ilebre-zeiii iigyvéil és 
int is turtolt felolvasást  ,A magyarok jövője Kr-
ilt-ly''I-ii" cinica, méltatván u Magrumn<záguu kísér.ő 
oláli nemzetiségi kénlést morális, k 111 I lllli i.stúrini és 
etnogratiai szempontból s kíinutatvu nzt. Iiogy az 
obiliságuak, amennyiben a inagyur és székely nem-
zet jöttevője ellen liolini roszakantlu aknamun-
kán töri a fejét,  erkölesi ziillés n sorsa. A köz-
gyűlés a hosszabb és kimerítőbb tallilliiialiyi>zá.st 
igénylő munkát egy kiilöu szakbizottsághoz utalta 
azzal, hogy e bizottság a jövő évi közgyül<*B-*u iiU 
vonatkozólag relja-áljou. 

— Százezer korona a székelyföldi 
k i s g a z d a k n a k . A lolilmivelésiigyi miniszter a 
székelvlnliti miniszteri kiremleltség elötj'rjesztésrtf 
elszámolaiiiló t;lölegképpen. százezer koronát utal-
ványozóit ki az országos szarviismnrlia-teiiyésztő 
alapból, abliól a ezélból, bog '̂ luknruiáiiyliiáiiybun 
KZi'liveilő viilékekell a tenyésztésre alkalmus üsző-
ket és teheneket vásároljon és azokat oly riilé-
keken lakó székely kisguzilák közt. Iiol ebfiig.  ilő 
tukamáiiy i-üinlelkezésre áll. vételárkeilveziiiéuy mel-
lett kioszthassa. 

V t i g e d é e . 
-A tavaly egyszer künn voltuuk a ligetben. 

Korró tavaszi nap volt; azok egyike, melyeken 
az ember vére megmozdul és vágynak a sza-
badba. A liget tele volt emberrel, mindenki 
futott  párjával élvezni a természet gyönyöreit. 
Ks egyszerre az égbolton tenyérnyi felhő  jele-
nik meg. Lassan szétoszlik. Átfogja  az égbol-
tot. Közelgő vihar réme kergeti az embereket, 
üregeket, ifjakat,  üdülőket, szerelmeseket ker-
geti haza. A tenyérnyi felhő  elől nagyobb tár-
sasággal a Vampeticsbe menekültünk. 

Kste 8 óra lett mire a zápor elkezdett hul-
lani. Kedély beteg emberek fedett  helyről 
gyönyörködtek az esőben. A természet síi ása: 
az eső; zokogása: a zivatar. — Felséges kép 
és Igaz, mint minden szomorúság. Az embert 
magábaszállásra hangolja. A lelket, mint a 
növényzetet felfissiti.  A kinek az élet juttatott 
terheiből az zivataros időben felidézi  ezt lel-
kében — és megnyugvást talál. Maga a ter-
mészet nyugtatja meg. 

_ Azért a vihart, a zugó esőt ábrázoló fest-
mények igazabb hatást keltenek. A verőfényes 
képek mögött, valamit sejt az ember, valami 
életet, hazugsággal vegyes hangulatot, de a 
komor vihar mögött nicsen más, mint vihar. 
Vagy mint Wilde kifejezte;  a szomorúság 
mögött nincsen más, mint szomorúság. Ezért 
van ennek tisztító hatása, az ember lelke meg-
nyugszik az igazban. 

Csodás véletlen. Mig e sorokat Írtam bebo-
ralt az ég. Két hónapi hőség után épen mai 
Ks ebben ez órábanI Mintha-én nem lettem 
volna amúgy is szomorú; mintha az én szomo-
rúságomra borult volna be az ég. — 
A reakeló szüli az akciót. Egyes emberben 
megfordulhat  a természet logikája látszólag; 
de a természet rendje nem. Ezért mondom, 
hogy véletlen borult be. Ez tetézi az én szomo-
rúságomat. De türelmessé tesz. E nélkül talán 
zúgolódnék; ezzel megnyugszom. Talán boszan-
kodva törülném ki emlékembél azt a képet, 
sttty Bzomornságomat okozta, de igy mentege-
tea. Amugv talán azt gondolnám: máBBtt 
• ina l és jobban mulat M., rniut tenné Iit 

igénytelen szobában uagy igényű — elég hiba 
— csekélységemmel. 

Most pedig elgondolom, hátha az élet küz-
deliueiuek fázisai  alakultak ugy, lio^y neki 
még erre uz órára is szüksége vau, — vagy 
talán otthon fogta  valaki ismerőse, vagy — 
nem jól esik rágoudolui, beteg lett. 

Az a keskeny sáv égbolt, mely szobám 
ablakából felhőivel  fenyeget,  fokozza  szomorú-
ságomat, de egyben megnyugtat. No de térjünk 
vissza Vampeticshez. A botiéin életre hajló 
vendéglős, ki már tul van élte delelőjén keserű 
pillantást vetett a felhős  egre. Majü kiment a 
esőbe vizsgálta az eget, kevés remenyt nyert. 
Pár perc múlva kiadta a parancsot: leszámolui 
A pincér sereg zuhogó esőben kapkodta össze 
az asztalokat s a következő pillnuatbau a sör-
től bortól ázott asztalokat a zuhogó eső mosta 
tisztára. 

És ekkor az őszbe csavarodott fejű  tulaj-
donos kiparancsolta nz összes piucéreket. 
O maga állott a csapat élére. A kouyhába ro-
hantak. Az összes ételeket — köztük vagy 30 
libát — kitálaltatta, kifutott  az udvurra, a 
pincérsereg utána és elkiáltotta .Nesze Isten, 
ha megkívántad egyél". És feldobta  a táuyér 
sültet az égbe, a pincérek segítettek neki. 

Ezt akartam elmondaui. Oh nem libacombra 
voltam éhes — tévesen fogta  fel  — nem 
statisztikai adatokat akartam gyűjteni. Megis-
merni akartam M.-t. De M. elzarkozott. Ki ez 
lehangolt és szomorúvá tett és iniut ilyen ese-
tekben udvariassá. Bzén akartam leirai, de az 
idő beborult, éu a „De profundU"-ba  merültem 
és Wilde szelleme majdnem pótolta a M.-ét; 
majdnem, mert nem hallottam a hangját, mert 
nem éreztem leheletét, nem éreztem verének 
melegségét. Megnyugszom. Ha más lánnyal — 
közönséges lelkületűvel lenne dolgom folytat-
nám a küzdelmet. Apró fortélyokkal,  fegyve-
rekkel és talán a bírásáért való szeuvsilelyvl, 
de M.-tal szemben feladom  a harcot, elülök. 
Ég megnyugvással ülök el. Más esetben győző 
lettem volna, itt csak legyőzött. Bar azt az 
igazán pirrhusi győzelmet sem érhette el. De 
UrlUök. Jó tett volt. Okos tett volt. Kimélni 

akart minden emóciótól. Kimélni mint az ekét, 
mely az alatt megrozsdásodik, ha ellenben 
rendszeresen dolgoznak vele, csillogó ezüst 
fényűvé  lesz. 

Köszönöm. És ucin folytatom  a küzdelmet. 
Mert röpkoiijek, miut az éjjeli lepkék a lampa 
közelében. Azok is megégetik szarnyukat és 
vegük vau. Ha pedig uem érnek közeiebe — 
nevetséges — hiábavaló munkát végeztek. 
Mas növel folytatuám.  M.-tal uem. Kiverem a 
fejemből  miuck izgattam magamat? Nyugalomra 
vagyum. Milyen jó a pihenés! Hízik a test, 
nyugodt a lelek. Lehet egy beamteruek szebb 
elete, goudolataV Neiu. 

No de még uem derült ki, még nyugodtabb 
vagyuk és nem dohuáiu u libát a teremtóje-
liez, uem, megcsókolnám a kezét és udvarias 
lennék !" 

Idáig ért a levélírásban Halász, a journa-
lista, mikor egyszerre halk csengetes liallszott. 
A csengetés bizonytalansága elárulta, hogy 
.gyöngéd női kezektől jón, valami bizonytalan 
ideges rezgést érzett a csengetyü szavaiból. 
A csengetes rövidsége azt látszott állítani, 
hogy uem bizonyos Ueune az illető, hogy jó 
helyen jár-e? 

Villám gyorsan ötlött ez Halász eszébe és 
sietve futott  ajtót nyitui szivére választottjának, 
ktuek 4 ev óta lesi jöttét kit azóta nap-nap 
utau ostromolt e látogatásáért. 

— Hát eljöttem Uéza. 
— Csókolom kezeit, uem arcát, Bzáját. Édes, 

uem bauja meg, hogy eljött, oh de buldoggá 
tesz. 

Fekete ruhás szőke lány állott az ajtóban 
Magas karcsú termete dacára sem uézett 17 -18 
evesnél többnek. Sűrűn lefátyolozott  arcán 
gyeugéd pír jelent meg. Nagy kek szemei erős 
feiiüilutasat  tükröztek vissa. 

— Tegye le fátyolát  ide a székre. Meg sein 
csókol Margit, hát megint eros akar lenni? 

— Hogy ide jöttem, azt bizouyítj;», hogy 
már nem akarok erős lenui, uem tudok az 
leuui. Ueza tuaga legyőzött eugem 4 évi ül-
dözés után kifárasztva,  aléltan; miut a kutyák-

tól űzött szurvas ide futottam  a karjai közé. 
Szomjas vagyok Oezal Tegnap meg szomjan 
akartam elyeszui, tle az utolsó vers, amit adott, 
annyira égelove tette sebeimet, hogy tovább 
nem viselem. Jöjjön aminek jónni kell. lile 
jöttem, hogy kivausaai telj\gjilwu,Ne liigyje, 
hogy neiu tuiloiu milyen mely az a víz, ahova 
ugrom. Maga taszít. Nem erőszakkal, de a 
lelek erejevei. Szuggeralja nekem, s un jó mé-
diuma vagyok. 

Mediumuak lehet jó, de Médinek rossz. Mar-
git, ba igy beszel csak kibúvót keres. Külön-
ben ha szuggerálom, hát feloldom.  Menjen el! 
Neiu kivaiiuim soha, hogy eroszakot vegyen 
erkölcsi felfogásán.  Ilyen alamizsuara uem 
szorultam ral Tulau a l'ekele ruhát in azért 
vette fel,  mert mar gyászolni akarja a 17 eves 
leáuy álmokat? 

— Igeu vágott közbe Margit — oeza! De 
ma ilyen beszeddel nem er celt. r.a ismerem 
uiagat. A teljes felelősseget  akarja ram atj.'.t-
szaui. Ne gyaváskodjek. Ide jütteiu. Itt mara-
dok. A fekete  ruhám pedig miudketlouket 
gyászol. Ob eu uem udoin olyau köuuyen ma-
gam. Abbau az édes percben maga haiutt lesz. 
A következőben eu! Tudja mert nivou ide, de 
en is tudom mert jöttem. Ne teljen 1 Laya én 
nem felek.  Éu igy is vágyom magara. No ne 
keslekedjek. Latja mar a kalapomat is letet-
tem. Ide teszem ezt a kis üveget az éjjeli 
szekreuyre No gyursau, ha szeret. Latja 
eu borulok a nyakaüa, eu oieleut, eu csókolum 
es fogva  tartom eiósseu. Így erdeuieo meg-
halni 11 

Két óra múlva a házmester ijedum nösett 
ki az ablakou. Valami nagyot szólott ax ud-
varou. A második emeletről egy kb üvegesét 
dobtak. Halvauy sargas folyadék  folyt  végig a 
kóvezeteu. 

Az eső halkau csepegett éB lemosta a folya-
dékot befele  a kauálisba. A füstös  bázliól egy 
fekete  ruhás leauuyal egy tiu fordult  ki. 

— Ueza holnap legyél korábbau otthon. 
Ma olyau rövid volt, pedig igy érdemes élni. 

(-PJ 



Szeptember 9. c s í k i l a p o k 37. ftsAm. 
— Állami faelemetek  adományo-

zása. A föhhiliveléjóigyi  miniszter azoknak a IiiI' 
tokoaokDttk. akik HZ állami i erdei i íiirrtenietéklii-II 
részesülni akurnuk Inlyiimodváliyoikat lt'̂ ki'snlili 
ileezemlier 1 5-ig liigmljn i'l az illetékes i-p li IV-liî vr-
IfisHKek  kii/.vt'litrsi'Vf  1. 

— Vasúti szerencsétlenség. Hétfőn 
röggel 5 óra lő perckor'a Brassóból Hánin-
szek felé  elindult személyvonat l'rázsmár állo-
másra a rendesnél későkben érkezvén, az uiáua 
indított tehervouat, állítólag a jelzés figyelmen 
kiviil hagyása folytán,  -z állomáson a sze-
mélyvonatnak szaladt, a vonatszemélyzet látta, 
hogy az összeütközés elkerülhetetlen és kia-
bálva integettek a személyvonat gépészének, 
indítsa meg vonatát. Erre azonban már nem 
volt idő és a tehervonat nagy erővel nekiment 
a személyvonat kocsijainak. A lokomotív bele-
fúródott  a hátsó kocsiba és a heves összeüt-
közés következtében a kocsik egymásra tor-
lódtak. Az utasok közül töhlien szenvedtek kis-
sehh-imgyobb ütódést. Negy kocsi összetört 
A személyvonat másfél  órai késéssel folytatta 
uiját Kézdivásárhely felé. 

— Hal aloc? a. Csikcsatószegi özv. liyóiffy 
lgnácné szül. Kéezegh Terezia folyó  évi szep-
tember hó 9-én delelótt 11 órakor, áldásos 
eletének HH-ik, özvegységének 57-ik évében az 
L'rbau eseudeseu elszenderiill Költii részei f. 
hó II-eu délelőtt 10 órakor fognak  a csikszent-
kiialyi templom keritésébeu az anynlölduck 
átadni. 

A sepsiszentgyörgyi református  Székely 
Mikó Kollégium nyugalmazott rendes tanára 
Uodor Domokos életének Ül-ik evében augusz-
tus hó 31-én Brassóban meghalt. 

— Hivatalos órak a varmegycnel. 
A vármegye törvényhatósági hizottsaga idei 
február  havi közgyűlésén szakított azzal a 
régi szokással, hogy a nyári hat hónap alatt 
hivatalos órák csak délelőtt tartassanak Figye-
lembe véve, hogy a közigazgatással szoros 
ériutkezésbeu levő hivatalok uemcsak delelótt, 
haucm délulán is tartanailak hivatalos órat, 
a varmegye hivatalos óráit szinten igy allilotta 
be. A törvényhatóság ily irányú határozata 
azonban felebbeezés  lőlyláii a belügyminiszter 
elé került, honuan a döntés a napokban érke-
zett le. A belügyminiszter a törvényhatóságnak 
az ügyviteli szabályokban megállapított jogát 
sérteni nem akarvau, a határozatot a felebhe-
zés elutasításával helybenhagyta, minélfogva  a 
vármegye hivatalos orai jövőre délutánra is 
kiterjesztetnek. 

— A virilisek 1908. evi nevjegyze-
kének óssseallitasa. A varmegyei igazoló 
választmány már bevezette elókeszitó munká-
latait a legtöbb adót lizetó törvényhatósági 
tagok jövő évi állaudó névjegyzékeitek össze-
állítására. Az elómuukálatok alapját a csíksze-
redai és gyergyószentmiklósi kir. adóhivatalok 
hivatalból összeállított névjegyzékei kepezik, 
melyeken kívül ügyelőmbe vetetnek a viselt 
egyenes állami adó külön bejelentései is, mi 
különösen akkor válik szükségessé, ha az adu 
lobli községbea rovatván ki, összegezve nin-
csen. A törvéuy az egyenes állami adóuak 
kétszeres számítása kedvezineuyét nem a hiva-
talból megállapítandó szellemi <|ualill\atiólioz, 
hanem annak külön bejeleutésehez köti: épeu 
ezért felhívjuk  uz érdekeltek figyelmet,  hogy 
a kétszeres számítás iránti igéuyüket írásban 
jelentsek be, avagy szóval adjak jegyzőkönyvre, 
nehogy a törvényadta kedvezménytől elessenek. 

— Az ujon alakult szinikerúlet. Meg-
írtuk, hogy a megalakult erdély részi második 
szinikerület igazgatója a már húsvétkor meg-
kötött szerződés ulapján még egy évre ismét 
Fehér Karoly lett. Fehér Karoly ellen az ala-
kuló közgyűlésen több kifogás  emeltetett, me-
lyek főleg  oda irányultak, hogy eddigi társu-
latit nem ütötte meg a kellé méneket és 
műsoron levő darabjai sein elégítették ki a 
a közönség igényeit. K hiányok sürgős pótlá-
sára Fejér Karoly figyelme  felhívatott  és amint 
most értesülünk, műsorán a fővárosi  színpa-
dokon legnagy obb sikert aratott drámák, szín-
müvek, behozatok és opperettek szerepelnek. 
Klsó állomása Sepsiszentgy örgy lesz. Társula-
tának tagjai; Szilágyi Etel, Zoltán Ilona, 
Jobbai Anna, Albert (iizella, Sellő Keneé, 
Kehérné Sz. Böske, Baranyai Mariska, Szat-
mári Lajos, Marosi Sándor, Kovács , (iyula, 
Baróti Jenó, Kovács Andor és Balla Ákos. A 
társulaiiól — miután nnnak minden egyes tag-
ját nem ismerjük — egyelőre nem Bzólhutunk, 
esupán arra hívjuk fel  az igazgató figyelmét, 
hogy kötött szerződése értelmében a karnak 
legalább öt női és férfi  személyzetből kell állani, 
melynek hiányát eddig nagyon is éreztük. A 
társulat különben a beosztás szeriül városunk ban 
jövő év január hó 9-től február  25-ig játszik. 

— Ax enlélyi  reformátimok  ttnne-
Itrll/eí.  Az erdélyi református  egyházkerület 
egyházi értekezlete hatodik rendes közgyűlését 
e/idéu Marosvásárhelyt fogja  megtartani. A 
közgyűlés három napig, szeptember 8., 9. és 
10. napjain fog  tartatni és keretében egyház-
társadalmi kiállítást, egyházi eslélyt rendeznek 
és ekkor lógják felszentelni  a renovált várbeli 
templomot és letenni az uj kollégium alapkö-
vét. A közgyűlés, melyen rendkívüli fontos 
tárgyak kerülnek szőnyegre és a vele egybe-
kötött ünnepségek nemcsak Erdély egyházi és 
világi közönségét fogja  Marosvásárhelyre össze-
gyűjteni, hanem az ország minden vidékéről 
sok református  előkelőséget vonz oda. ' 

— Alkoholellenes tanfolyam.  A buda-
pesti általános közjótékonysági egyesület, mely-
nek élén gróf  Csáky Albinné áll, felismervén 
az alkoholellenes küzdelem nemes célját, tel-
jes erejével hadat izcnl ezen teBtel és lelket 
tönkretevő, nemzeti fejlődést  meghéuitó méreg-
nek. Knuek hatása alatt alkoholelleues tanfo-
lyam rendezését határozta el, melynek munka-
rendje folyó  évi október hó 5., ti. és 7-én Bu-
dapesten a Társadalmi Muzeum előadási ter-
mében tartandó szakszerű és tudományos fel-
olvasások, illetve előadásokból áll. A tanfo-
lyamra ingyen jegyek is kaphatók, a résztve-
vők pedig jelentkezésük esetén mérsékelt vasúti 
jegy kedvezményében is részesülhetnek. Meg-
jegyezzük, hogy az előadásokat legkiválóbb 
orvos-egyetemi tanáraink és kriminálistáiuk 
tartják. 

— A székely erdők. A székelyföldi 
erdók ügyében Kézdivásárhelyen a vidék erilő-
birtokossagának kezdésére augusztus 30-án 
délután népgyűlést tartottak, melyre nagy szám-
ban gyűlt össze u környék és Csikmegye alsó 
részében levő községek birtokossága.Megyaszay 
Mihály felsócseruátoni  református  pap bekö-
szöntője után, elnöknek közfelkiáltással  László 
József  lemhéuyi espcres-plehánosl választották 
meg, aki lendületes beszédben nyitotta meg a 
gyűlést. Kzutáu Megyaszay Mihály részletesen 
i&mertette uz erdők mostam kezelése körül való 
visszáságokut, az állami kezelés és a legelő-
hiány okozta károkat, amelyekuek megszünte-
tését sürgetik és beterjesztetted tizenkét pont 
bői álló határozati javaslatot, amely kimondja, 
hogy az erdők költséges állami kezelése ellen 
és az eredménytelennek bizonyult felelősség 
uélküli erdőórzés ellen állást foglal;  követeli 
az üzemtervek gyors elkészítését és az erdő-
törvénynek gyakorlatias iráuyu gyökeres át 
dolgozását, ebben a legeltetési tilalomnak leg-
feljebb  hal évben való megállapítását, a vágás-
tereknek ideje koráu való kijelölését, oknélküli 
tarvágások megszüntetését, a legelök kijelölé-
sénél alkalmas területek méltányos tekiutelbe 
vételét; kéri, hogy az állam vásároljon a se-
gítségre szoruló községeknek megfelelő  köz-
legelot, melyet évjárudék ellenében bocsássou 
haszuálatra; szükségesnek tartja, bogy a szé-
kely erdők vedelnie ügyébeu Agyagfalvára 
1908. október lti-ra állalanos székely nemzet-
gyűlést hívjanak össze. A határozati javaslatot 
többek hozzászólása után elfogadták  s ezzel u 
ilépgyűlés véget ért. 

— Körrendelet a magánpolgári is-
kolák ügyében. A magán egyének és tár-
sulutok (egyesületek • részerői alakított polgári 
iskolák szabályszerű és sikeres munkásságának 
biztosítása végett az ilyen iskolák (elállításá-
val és fentartnsával  követendő eljárásra nézve 
a közigazgatási bizottságok számára 1870-ban 
kelt rendelettel kiadott uiasitas kiegészítéséül, 
a vallás- és közoktatásügyi miuiszter körren-
deletet intézeti a törvényhatóságok közigazga-
tási bizottságaihoz. 

— AB első magyar zsidó ügyvéd 
halála. Meghalt Budapesten az itteui zsidó 
Ság egyik legbecsületesebb, legtiszteletremél-
tóbb egyéniségé, az első, aki zsidó létere ügy 
véd leheteti Magyarorszagon dr (ioldsteiu Si-
mon. Öreg embereknek, akik vissza tudnak 
emlékezni a forradalom  utáni napokra, bizo-
nyára élénk emlékezetében lesz még a magyar 
zsidóság nagy eseménye 1852-ben. Kz ev 
februárjában,  19-én hírül adta a hivatalos lap, 
hogy u király egy fiatal  zsidó embernek dr Goltl-
sleia Simonnak megengedte az ügyvédi pályára 
való lépést és hogy ideiglenesen ügyvédi gya-
korlatot folytathasson  a budai törvényszék te-
rületén. A hivatalos híradás akkor mollan örö-
met keltett az egész magyarországi zsidóság 
körében, mert ulóször történt, hogy zsidó val-
lású ember magyar ügyvéddé lehetett. Minde-
nik szigorlatára a király előzetes eugedélyet 
kellett kikérnie s az ujabb meg ujabb euge-
délyeket cs«k ugy tudta önerejéből minden 
befolyás  nélkül kieszközölni, hogy vizsgáit és 
szigorlatait példás eredménuyel, esetröl-esetre 
kitüntetéssel tette le. Nagy dolog volt ez akkor 
l'est német nyelvű egyetemén. Magyar anya-
nyelvén kívül folyékonyan  beszélt németül, 
franciául,  angolul és olaszul, de nagy jártas-
sága volt a klasszikus nyelvekben is, latinul 
és görögül kitűnően tudott s mint 12—13 uves 
fiatul  diák azzal lepte meg az atyját, hogy a 
Robinson Cruzoet, héber nyelvre fordította. 
Szeptember 2-án komor gyászpompával, társa-
dalmi és művészi előkelőségek, ügyvédek és 
birák nagy részvételével temették el dr Uold-
stein Simont, az első magyar zsidó ügyvédet 
78 éves korában. 

— Székely  i&i)áráa. Mostanában nagy 
politikusjárás volt a Székelyföldön.  Részint a 
a nyaraló képviselőknek jött kedvűk egy kis 
politizálásra, részben a beszámoló képviselők 
maradtak otl egy kis nyaralásra. Néhány nép-
párti politikus, meg néppárti veleitásokkal bíró 
tüggetlenségi képviselő is fölhasználta  az al-
kalmat a csikországi, ódon parochiák ebédlő-
jében összegyűjtötték a faluk  véneit, holmi 
beszélgetésre. Tiszta kászoni bort öntöttek a 
pohárba, de a beszédbe be-beszövögették, hogy 
hát Kossuth apánk is csak ugy képzelte a dol-
got, amint azt a plébános ur szokta elmondani 
az ő híveinek a haza állapotjáról. 

Hallgatja a sok szép szót az öreg Ince 
Vincc, öles, hófehérhaju  székely, ümmög ma-
gában s aztán föláll  ö is mondván: 

— Leteszem a garast, deputátus urak. 

Jó katholikus voltam világ életemben. Meg-
jártam Padovát, Májlandot, háromszor is Rómát. 
Diákul beszéltem a pápával. A boldogult szent-
atya borostyán olvasót adott emlékül, mikor a 
nagypénteki ceremónián egy elalélt marchesát 
a vállamon vittem ki. De azért amondó vagyok, 
deputátus urak, hogy bolond az a gazda, aki 
azt akarja, hogy a bivaly menjen a csorda élén. 

Hüledeztek a képviselő urak, de nem ér-
tették a mondás érteiméi. Egy székelyföldi 
szolgabíró magyarázta meg: mikor a csorda 
a legelőről haza jön, elöl megy a bika, utána 
a tehenek, bálul kullognak a fekete  bivalyok. 
Az öreg székely a fehér  daróc nadrágos szé-
kely uépcl hasonlította a fehér  csordához, a 
fekete  bivalyokat a fekete  ruhás plébánosokhoz, 
ekként fejezte  ki, hogy a politikában ne ve-
zesse a székely népet a néppárt, meg annak 
plébánosai. Nem is beszéltek többel a deputá-
tus urak. Így végzett a néppárttal Ince Vince, 
az öreg székely, a székely havasok alján, egy 
hajításra a moldovai határtól. 

—Stitétnéff.  Világosnak Csíkszereda utcái 
sohasem mondhatók, - kivéve ha a hold tel-
jes fényével  meg nem világítja. Folyó hó 1., 
2. és 3-án véletlenül, az amúgy is esetleg 8 
óráig láthaló kis fénysugár  — egyáltalában nem 
volt látható. A lámpagyujtogató, vezető hiányá-
ban betartva a szokást, uem gyújtott lámpát. 
A járókelők már 7 óra ulán pár lépésnyire 
sein láthatták egymást. Véletlenül ütne ki va-
lahol tilz, — ami ebben az időtájban nem rit-
kaság — vájjon ki lenne felelős  azért a kiszá-
míthatatlan szerencsétlenségekért, ami ilyen kö-
rülmények közölt elkerülhetetlen volna.' 

— TUxrénx  ef/H  fatelepen.  A hároin-
székmegyei Kovász na község vasútállomása 
közelében levő s mintegy négy kilóméternyi 
hosszúságban húzódó fatelep,  amely a Grödel-
ccg tulajdona, szeplember 2-én délben eddig 
isnierellen okból kigyulladt. Esli 8 óráig mint-
egy 10.000 kocsirakomány fa  pusztult el. A 
nagy szárazság következteben beállt vízhiány, 
valamint a szélvész miatt a tűz lokalizálására 
gondolni sem lehet. A tűz, mely a 20 kiló-
méter távolságban levő Kézdivásárhelyről is 
jól látható volt, a közelben levő falvakat  is 
nagyon veszélyeztette. 

Ma  roMvunárhel  i/en  agyonlőtt  föld-
birtokon.  Pár héttel ezelőtt Giacomuzzi Péter 
olasz származású, maroscsapói földbirtokost 
Pártos Jenő, egy vasutépitövállalat mérnöke, 
agyonlőtte. A mérnököt elfogták  és a vizsgá-
lat ezt derítette ki: Giacomuzzi és Pártos töb-
bed magukkal iddogállak a korcsmában, ami-
kor a földbirtokos  poharát a mérnökéhez koc-
cintva, igy szóiolt: 

— tb az Ur! 
Pártos azt felelte,  hogy nem szokása min-

den idegennel az első találkozásra barátság-
poharat inni. Erre üiacomuzzi provokálta a 
mérnököt, aki becsületbíróság elé vitte a dol-
got, amely megállapította, hogy Pártos azzal, 
hogy nem fogadta  el a barátságpoharat, nem 
követett el sértési s igy párviadalra nincsen ok. 
üiacomuzzit nagyon bántotta a becsületbíróság 
döntése s folyton  azzal lenyegetódzött, hogy 
majd a kardja elé fogja  még a mérnököt kény-
szeríteni. Az alkalom csakhamar elérkezett. A 
földbirtokos  kocsin, melyen nők is ültek, haj-
tott végig Maroscsapon, amikor találkozott az 
ugyancsak kocsin ülő Pártossal, akinek az ar-
can ostorával végig vágotl. Erre a mérnök le-
ugrott a kocsiról cs odakiáltotta: 

— Ha van bátorsága, szálljon Ic a bakról 
cs ne bújjék az asszonyok szoknyája mögc. 
Erre Giacomuzzi is leugrott s a két ellenfél 
ököllel rohant egymásra. A földbirtokos  volt 
s fojtogatni  kezdte a mérnököt. Erre Pártos 
előrántotta zsebéből revolverét cs szivén lőtte 
Giacomuzzi!, aki rögtön meghalt. A marosvá-
sárhelyi királyi ügyészség vádjára a törvény-
szék jogtalan bántalmazásból credo, erős fel-
indulásban elkövelett emberölés büntette miatt 
helyezte Pártost vád alá, akinek bűnügyét szep-
tember hó 7-én tárgyalta a marosvásárhelyi 
esküdtbíróság. 

— Tavirda Kászonban. Ismeretes az a 
mozgalom, melyet a kászoni üt község a táv-
írda es telefonállomások  felállításáért  megin-
dított. A felállítást  interpelláezió folytán  a 
vármegye közigazgatási bizottsága kérte, sőt 
a kerület képviselője dr. Nagy (iyörgy annak 
idején interpellált is a képviselőházban. A 
kereskedelemügyi miniszter azonban a távirda-
és telefonállomásoknak  államköltségen való 
felállításától  vonakodott és a községeknek azt 
a leltételt szabta ki, hogy a felállítás  költsé-
geit készpénzben, vagy pedig természetben 
viseljék, továbbá annak öt évre megtelelő 
forgalmai  biztosítsanak. Kászonjakabfalva  és 
Kászouujfalu  községek képviselőtestületei a 
kereskedelemügyi miuiszter feltételeit  fedezet 
hiaiiy ában teljesíthetőnek uem találták, Kászou-
alüz, Feltiz es Impér pedig mindössze 1770 
koronát tudott megszavazui, mely Ssszeg a 
községek gyenge vagyoni helyzete folytán 
elórelalbutolag felhajtható  sem lesz. Kz ók-
ból miud az öt közBég ismételten kérte a 
kereskedelemügyi minisztert, hogy a távírda 
•elállítását államköltségeu rendelje el. A vár-
megye alispánja a vonatkozó képviselőtes-
tületi határozatok csatolása mellett, szintén 
ily értelmű felterjesztést  tett a miniszterhez, 
különösen hangsúlyozván azt, hogy a kászoni 
közsgeknek, melyek közvetlenül a romániai 
hutárszélt érintik, távirdával való ellátása köz-
igazgatási, közrendészeti éx hadászai! szem-

pontból elsőrendű állami érdek, melynek meg-
valósítása — tekintve az aránytalanul csekély-
költségeket — halaszthatatlan szükséget ké-
pez. Figyelembe jön itt kászonnak geográfiai-
lag kedvezőtlen fekvése,  mert távol esvén a 
köponttól, a személy- és vagyonbiztonság gyen-
ge lábou áll. Nem kételkedünk, hogy ezek az 
indokok a kereskedelemügyi minisztert enge-
dékenységre fogják  bírni s nem is fogunk 
csodálkozni, hogy ha végre-valahára várme-
gyénk is kap valamit — államköltségen.; 

— Enek-hangveraeny. A napokban (íyőri 
Mihály zentni női tambura-zenekara élvezetes 
hangversenyt rendezett a Vigadó éttermében. 
Zenekara csak öt tagból állott, de játékukkal 
teljesen megnyerték a közönség tetszését. Kü-
lönösen kitűntek leányai tiszta, csengő liaug-
jukkul és válogatott énekszámaikkal. Váro-
sunkhati női zenekar ritkán fordul  meg, éppen 
ezért a hangverseny látogatott volt. 

— Országos gyümőlos- és szőlő ki-
állítás Budapesten. Az Országos Magyar 
Kertészeti Egyesület folyó  évi szeptember hó 
27-tól, október 4-ig bezárólag ő nagyméltósá-
ga Darányi Ignác fóldmivelésügyi  miniszter 
védnöksége alatt a városligeti nagy iparcsar-
nokbaii gyümölcsvásárral egybekötött országos 
gyümölcs- és szőlőkiállitást rendez, melynek 
célja nemcsak a hazai gyümölcstermelés eme-
lése s a megfelelő  gyümölcsfajták  vidékenként 
való rendezése, ismertetése, hanem az idén 
hazánk sok helyén mutatkozó gyümölcstermés 
feleslegének  értékesítése is. Felhívjuk ennél-
fogva  hazánk gyümölcstermelőit, szőlő birto-
kosait s konzervgyárosait, hogy fenti  kiállítá-
son a hazai termékek előnyös bemutatása ér-
ilekébeu annál tömegesebhen s saját jól fölfo-
gott érdekükben vegyenek részt s gyümölcs-
készletüket mielőbb az Országos Magyar Ker-
tészeli Egyesület titkárságánál t IV. Korona-
herceg utc.i Ki) bejelentsék, ugyanott liejeleu-
tési iv s részletes programm kapható. 

— Tilz.  Folyó hó 3-án Borszékfürdőn 
Szebeni Gerő gyergyó-szentmiklósi járásbiró 
villája, eddig ismeretlen okból, segítség hiányá-
ban, teljesen leégett. 

— tluHilatliin  Hxitlök.  Brassai János 
földmivelö  Gyergyóremetén, feleségével  kiment 
a mezőre és 4 hónapos gyermeküket minden 
felügyelet  nélkül otthon hagyták. Estefelé  a 
sertések a csordából hazajőve betörtek a rosz-
szul zárt ajtón és a síró gyermeket részben 
felfalták.  A vizsgálat megindult és remélhetőleg 
a lelketlen szülök megkapják méltó bünteté-
süket. 

KÖZGAZDASÁG. 
A „Hernie»" Magyar AltaUsos VáttMilst Rész 
venylanatág, Budapest, heti jelentess a t6i»de-

forgalomról  •• péniplaciról. 
Uildupest, 1908. szeptember 3. 

A budapesti értéktőzsde hangulata az el-
múlt hét folyamán  meglehetős szilárd volt és 
bár a forgalom  csak igen kis inértéktn-n fej-
lődött ki, az árfolyamok  szilárduló irányzat 
mellett tartottak, maradtak. 

Az érdeklődés a két hitel-részvény és az 
áilamvusut-részvények felé  fordult  és ezeknek 
árfolyama  javult is néhány koronával. Külföldi 
ösztönzés hiány ában és a bécsi tőzsde alacso-
nyabb jegyzései hatása alatt, melynek oka 
főleg  Dyereségrealizácziókban rejlik, az üzlet 
csendes mederben folyt  le és az árfolyamok 
ismét lemorzsolódtak. Különösen a vusértékek 
árfolyamai  szenvedtek árfolyamcsökkenést  a 
prágai események hatása alatt. Helyi értékek-
ben csekély volt az üzlet, érdeklődés tárgyát 
a salgótarjáni kószénbánya részvények képez-
ték elsősorban. A járudékpiaez irányzata tar-
tott, mig a sorsjegy piacz teljesen el van ha-
nyagolva. Az árfolyamváltozások  lényegtele-
nek, s igy ilyenekről nem is teltetünk említést. 

418 — 1908. száoi. 
Faeladási hirdetmény. 

Közhírré tesszük, hogy CsikSzent 
Péter egyházmegye .Kis Aranyos" nevű 
legelőjén a 97—903 számú K. M. ren-
delettel engedélyezett fahasználut  érté-
kesítése czéljáhól folyó  évi szeptember 
hó 19-én délután 2 órakor Csiksoinlyón 
a rótn. katb. plébánia hivatalnál nyilvá-
nos szó- és zárt Írásbeli versenytárgya-
lás fog  tartatni. 

Az értékesítés alá bocsátolt összes 
fenyő  haszonfa-tümeg  2280 köbméter. 

Ennek kikiáltási ára 10,446, azaz 
tizezernégyszáznegyvenhat korona. 

A fatömeg  a kikiáltási áron alól 
eladatni nem fog. 

Az eladás tárgyát képező fahaszná-
lat Bálványos-patak fejében  a gyimeai 
állami úttól (I kilóméterre fekvő  legelő-
területen van s a fa  minden befekte-
tés nélkül téleu-nyúron kihordható. 

A részleted árverési és szerződési 
feltételek  megtekinthetők ('siksouilyóu 
a plébánia hivatalnál. 

Csiksomlyó, 1908. szeptember 6. 
Bálint UjM ». k., Csitzér Pál *. IL, 
lúu*iK'ie^-plcb, clubit. 1—2 i>uiiUuok. 
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|Tanító urak figyelmébe?) 
Van szerencsém az igen tisz-
telt tanitó urakat értesíteni mi-
miszeriut az iijonan elrendelt 

| ISKOLAI. NYOMTATVÁNYOK | 
ugymiut: felvételi,  elóme-
teli, mulasztási, haladási 
és lá togatás i napló, igen jó 
minőségű papiron nyomva, ná-
lam olcsó úron szerezhetik be. 
Minél tömegesebb megrende-
lést kérve, vagyok tisztelettel 

I S Z V O H O D A J Ó Z S E F 
U «> 11 y v* ÓM p n |> l r kc> r o s k c i l ő , 

JÓ MINŐSÉ6Ü n a g y ° b b mennyiség-
' ben vesznek Karres 

FENVÖCSERT Sámuel é s í i a i b ö r " r t n i U V a m i gyárosok, Medgyes. 
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Hirdetmény. 
Csikszenttamás község telekkönyve bir-

tokszabályozás következtében átalakíttatott és 
ezzel egy idejűleg azokra az ingatlanokra nézve, 
amelyekre az 188«. XXIX. az 1889 XXXVIII 
és a/ 1891. XVI. t-cikkek a tényleges birto-
kos tulajdonjogának bejegyzését rendelik, az 
1892. évi XXIX. t. cikkben szabályozott eljárás 
a telekkönyvi bejegyzések helyesbítésével kap-
csolatosan foganatosíttatott. 

1. Kz azzal a felhívással  tétetik közzé, liugy 
mindazok, kik az 1886. XXIX. t.-c. 17. és 15 
§§-ai alapján ideértve e §-okuak az 188*.). 
XXXVIII, t.-c. ö. éé <>. §-»iban és nz 1891 
XVI. törvénycikk 15. a pontjában foglalt 
kiegészítéseit is, vulamiut az 1889. XXXVIII, 
t. c. 7. S-a és az 1891. XVI. t.-c. 15. b) 
pontja alapján eszközölt bejegyzések, vagy az 
1886. XXIX. t.-c. 22. § a alapján történt tör 
lesek érvénytelenségét kimutathatják, a végből 
törlési keresetüket hat hónap alatt, vagyis az 
l»08. évi augusztus hó 25-ik napjától 1909. 
évi február  lio 25-ik napjáig bezárólag a telek-
könyvi hatósághoz nyújtsák be, mert az ezen 
illegnem hosszabbítható záros határidő eltelte 
után indított törlési kereset annak a harmadik 
személynek, aki időközben nyilváiikönyvi jogot 
szerzett hátrányára uum szolgálhat; 

2 hogy mindazok, akik az 1886. XXIX. t.-c. 
Ili. és 18. §-aiuak eseteiben ideértve az utóbbi 
S-uak az 188!». XXXVIII, t.-c. 5. és 0. §-ihan 
foglalt  kiegészítéseit is a ténylegyes birto-
kos tulajdonjogának bejegyzése ellenében ellent-
mondással élni kivannak, Írásbeli ellentmondá-
sukat hat hónap nlatt, vagyis IU08. augusztus 
hó '_'•"> étól az líMXí február  25-ik uapjaig be-
zárólag a telekkönyvi hatósághoz nyújtsák, 
mert ezen lueg nem hosszubbitható záros határ-
idő letelte utáu ellentmondásuk többé figyelembe 
vétetni nem fog; 

;). hogy mindazok, akik a telekkony.' átala-
kitasa tárgyában tett intézkedések által, nem 
különben azuk. akik az I. és 2. pontban körül-
írt eseteken kivnl az 1892. XXIX. t.-c. szerinti 
eljárás és az ennek folyamán  történt bejngy 
zések által elóbb nyert nyilváiikönyvi jogaikat 
bármely irányban sértve vélik, — ideértve azo-
kat is, akik a tulajdonjog arányának az 188'J. 
XXXVIII, t.-c* lti. S-a alapján történt bejegy-
zését sérelmesnek találják — e tekintetben fel-
szólalásukat tartalmazó kérvényüket a telek-
könyvi hatósághoz hat hónap alatt, vagyis 1908. 
évi augusztus hó 25-ik napjától, 1909 évi feb-
ruár "iö ik napjáig bezárólag uyujtsák he, inert 
ezen meg nem hosszabbítható záros határidő 
elmulta után az átalakításkor közbejött téves 
bevezetésből származó bárminemű igényeket 
jóhiszemű harmadik személyek irányában többé 
uem érvényesíthetik, az emiitett bejegyzéseket 
Iledig csak a törvény rendes utján és csak az 
időközben nyilvánkönyvi jogokat Bzerzett har-
madik személyek jogainak sérelme nélkül tá-
madhatják meg. 

Kgyultal figyelmeztetnek  azok a felek, 
akik a hitelesítő bizottságnak eredeti okira-
tokat adtak át, hogy amennyiben azokhoz 
egyszersmind egyszerű másolatokat csatol-
tak, vagy ilyeneket pótlólag beuyujtauak, az 
eredetieket a telekkönyvi hatóságnál átvehetik. 

Csíkszeredában, 1908. évi augusztus 12. 
A kir. törvényszék, mint tlkvi hatóságtól. 

Geoi£ Bela, 
kir. trvüzékl bíró. 

Első Ferlachi Fegyvergyár 
Wenli Péter CL éi Ur. iliiri uállitd l i m i i 11 . 

F e r l n e l i , ( K n r l n t l i l a ) . 
I I 

Ajánlják világhírű, általánosan 
elismert jóhirü és elsőrangú gyárt-
mányaikat, mind Wernig négycsövű 
fegyverei  nagyszerű lőképességgel, 
mindennemű vadász és céllövőfegy-
verek, háromcsövű fegyverek,  Ham-
merlin fegyverek,  golyós fegyverek, 
Mannlicher és Mannlicher Schönaui 
fegyverek  minden többnagyságban 
felszerelt  céllátcsővel, vagy a nélkül. 

Minden javítást elvállalunk és 
legolcsóbban számítunk. 3-io 
Árjegyzék Ingyen. Magyar levelezés. 

Faárverezési hirdetmény. 
A csikszcniiinrei községi köz'ís is-

kolaszék nevében alulírottak ezennel 
közhírré teszik, hogy az iskola tulajdo-
nát képező erdőnek S 0 k. holdján be-
csült mintegy 1202 ni* gömbölyű Inc 
fenyő  haszoutii, 173 ni' lucfenyő  kéreg 
és 128 m3 lucfenyő  tUzifa  készletét, 
71)3") azaz liétezerhatszázliarmiiicöt kor. 
kikiáltási ár mellett 1908. évi szeptem-
ber hó 2ö-én <1. e. 10 órakor a község-
házánál megtartandó sző- és zárt Írásbeli 
ajánlatokkal egybekötött nyilvános árve-
résen u legtöbbet ígérőnek elfogja  adui. 

Árverezők az árverezést vezető el-
nök kezéhez még az árverezés megkez-
dése előtt it kikiáltási ár IO"/»-át bánat-
pénz. képen letenni tartoznak. 

Az I koronás bélyeggel ellátott 
Írásbeli zárt ajánlatok a megajánlott ár 
1'0%-áiMk megfelelő  összeggel, vagy 
ovadékképes értékpapírral látandók el 
és abban kijelentendő, hogy ajánlattevő 
az árverési és szerződési feltételeket 
ismeri és azoknak magát aláveti. 

Utó- és távirali ajánlatok nem fo-
gadtatnak el, valamint az erdő fatömege 
becsértéken alól eladatni nem fog. 

Az árverési és szerződési leltélelek, 
valamint a becslésre vonatkozó közelebbi 
adatok alulírott iskolaszéki elnöknél 
megtekinthetők. 2-2 

Csikszentimrén, 1908. aug. 24-én. 
Cseke Ferenc, Lörincz Sándor, 
iiicpve gondnok. Isk.--/.i: l. i i-tnük. 

' A legolcsóbb bevásárlási forrás 

E K E T E V I L M O S 
'illatszertárában, Csíkszereda 

Kaphatók a legfinomabb  illatszerek 
di-kagramoiiként és mindennemű 
arcz- és kézápoló szerek. Gyógy- és 
= virágszappanok 
Az Inda-sósborszesz főlerakata. 
Petrol-bajazesz korpa és liajki-
hullás ellen Haj rák-regenerátor 
az őszülő liajnuk visszaadja az ere-
deti ifjúkori  sziliét, valamint min-
dennemű különlegességek raktára. 
A Thyaol él Stomatln fogápoló  sie-
relt • legjobbak. A Trlfoleum  (haj 
petrol) bUgyakmk állaedo ha|apo-
lathoi oelkttlőihetetlen — A Honey 

Jelly a legjobb kéiftnemite. 
VliéC mesrenleléiek leenontiisabliu esskOiöltetsek. 

Árverési hirdetmény. 
Alulírottak közhírré teszik, hogy 

csikszentímrei gyártelepükön levő és sa-
ját tulajdonukat képező összes épüle-
teket (ugyinint 5 lakóház 20 szobával, 
munkáslakások, istállók, 2 nagy szin 
Btb) folyó  hó 13-án délelőtt 10 
Órakor a legtöbbet ígérőnek, készpénz-
fizetés  mellett, szabad kézből elárverez-
tetnek. Azonkívül ugyanott kaphatók 
különféle  műszaki ezikkek, hídmérleg, 
egy nagy mérleg, egy 14 ezolos rtlrész-
keret, egy jó állapotban levő kazán és 
24 méter magas gyárkémény. 

Csikszentimre, 1008. szeptember 7. 
Báck és Spitzer. 

671 - 1908 végrh. szám. 
Árverési hirdetmény. 

Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. 
évi LX. törvénycikk 102. § a értelmében ezen-
nel közhírré teszi, hogy n csíkszeredai kir. 
járásbíróság 1908. évi V. 646—5. számú vég-
zése következtében l'iet eh testvérek bécsi 
czég javára Fejér Lajos csikszépvizi lakoB 
ellen 197 korona 67 fillér  s járulékai erejéig 
1908. évi május hó 30-án foganatosított  kielé-
gítési végrehajtás utján lefoglalt  1430 koro 
nára becsült következő ingóságok, úgymint: 
1 kocsi, 2 szekér, 2 ló és 1 Wertlieím-szek-
rény nyilvános árverésen eladatnak. 

Mely árverésnek a csíkszeredai kir. járás-
bíróság 1906. évi V. 1)40—5. számú végzése 
folytán  197 korona C>7 fillér  tőkekövetelés, 
ennek 19Ü7. évi nuguszius hó 5-ik napjától 
járó C százalék kamatai, egyharmad százalék 
váltódij és eddig összesen 64 korona 68 fillér-
ben bíróilag mar megállapított költségek ere-
jéig végrehajtást szenvedett lakásán, Csik-
szépviz községében leendő eszközslésére 1908. 
évi szép tem Der hó I4-ik napjanak dél-
előtti 10 órája határidőül kitűzelik és ahhoz 
a venni szándékozók oly megjegyzéssel hivat-
nak meg, hogy az érintett inge ságok az 1H8I. 
évi LX. t.-cz. 107. és 108. g-u értelmében kész-
pénzfizetés  mellett, a legtöbbet Ígérőnek, szük-
ség esetén becsáron alul is el fognak  adatni. 

Amennyiben az elárverezendő ingóságo-
kat mások is le és felülfoglaltatták  s azokra 
kielégítési jogot nyertek volna, ezen árverés 
az 1881. évi LX. t.-c. 120. §. értelmében ezek 
javára is elrendeltetik. 

Kelt Csíkszeredában, 1908. évi szeptem-
ber hó I. napján. 

Holnár Sándor, 
ktr. 1>U végrclinjvú. 

1763—1908. erdöhiv. szám. 

Pályázati hirdetmény. 
Csik vármegye közigazgatási erdé-

szeti bizottságának folyó  évi 232:). számú 
határozata értelmében a Csikvármegyé-
ben levő csikszeiitmártoni ni. kir. járási 
erdógondnokság kerületében Csikkoz 
más székhely lyel, a csíkszeredai m. kir. 
járási erdógondnokság kerllleteben Csik-
Szentgyörgy széklielylyel, a csikszép-
vizi m. kir. járási erdógoudnokság ke 
rUletébcn Csikmadaras széklielylyel és 
a gyergyószeiitmiklósi in. kir. járási 
erdógondnokság kerületében Oyergyó-
Szeulmiklós széklielylyel szervezeit 11. 
oszt. hatósági erdööri állásokra ezennel 
pályázat hirdettetik. 

Ezen erdööri állások évi javadalma-
zása egyenkint 400 kor. évi bérfizetés, 
1G0 kor. drágasági pótlék, 4 kor. évi 
irodaátalány, 30 ürköliinéter természet-
ben az erdőn kiszolgáltatott tűzifa 
illetmény. 

Pályázóktól megkíváututik a magyar 
állampolgárság, fedhetetlen  előélet, leg-
alább 24 éves, de 30 évesnél nem ma 
gasabb életkor, ép szellemi és testi 
erő és az erdööri szakvizsga sikeres 
letétele, mely adatok hiteles okmányok-
kal igazolaudók. 

A Csikvármegye közigazgatási erdé-
szeti bizottságához intézett egykoronás 
bélyeggel ellátott és sajálkezüleg irt 
kérvények 1908. évi október hó 15-éig 
a csíkszeredai m. kir. állami erdöhiva-
tallioz annál is inkább benyújtandók, 
mert a később érkezett kérvények 
figyelembe  vétetni nem fognak. 

Csíkszereda, 1908. évi szeptember 
hó 5-én 

M. k i r . állami erdtfhivatal. 

Meghívás 
a Csiktusnádi Gyógyfürdő  Birto-
kosai Szövetkezetének Tusnád 
fardón,  1908. évi szeptember hó 
20-án d. e. 10 órakor megtartandó 
rendes közgyűlésére. 

T Á R G Y A I : 

1. Fürdőigazgató évi jelentése. 
2. Fürdőorvos évi jelentése. 
3 Fürdöszövetkezeti ügyész jeien 

tése. 
4. Igazgatóság előterjesztése a 2 szá 

zalék rovataira vonatkozólag. 
5. Uj szövetkezeli tagok felvétele. 
6. A lemondás folytán  megüresedett 

ig.-tagsági és az esetleg megüresedendő 
fölügyelő  bizottsági tagsági állások vá-
lasztás utján való betöltése. 

7. A gyógy- és zenedij szabályzat 
módosítása. 

8 Az iskola-telek Ugye. 
9 A kápolna-ügy. 
10.- Kgyéb indítványok. 
Tusnádfürdö,  1908. évi szeptember 
5-én. 

Kállay U b u l , 
Itó 

Pályázat. 
A csikszewdomokosi róm. katli. kán-

tori állásra p ilyázat hirdettetik. 
Járandóságai: 
1. 800 korona készpénz utólagos 

félévi  részletekben a kepe-alapból. 
2. 110 terű lágy tUzifa  és 40 nap-

szám. 
3. Slóla körülbelül 400 korona, egy 

harmadrész azonban a segéd kántort 
illeti. 

4 Misealupitványi kamatokból 9 ko-
rona 4<> lillér. 

5. Ötvenkoronás regáie-kölvény ka-
mata. 

(>. Tizenhárom liold és négyszáz 
tizenöt -öl területű szántó és kaszáló 
birtok. 

7. Természetben kényelmes lakás, 
mely áll 2 szoba, konyha, kamra, pineze 
és sütőliázból; továbbá a szükséges 
gazdasági épületekből. 

Pályázati határidő szeptember lió 
20-ika. 

Pályázók kéretnek, hogy az ének-
és orgona próbára szeptember 20 án dél-
előtt 10 órakor szíveskedjenek meg-
jelenni. 

Csikszentdomokos, 1908. szeptember 
lió 3-átt. 

L u k á c s V i l m o s , 

róni. kutli. |ik'IIÍUIos. 

-ffi  i t t í i É. »Íí * & 
HIRDETÉSEK 

olcsó árszámit&s mellett 
közöltetnek s felvétetnek 

A KIADÓHIVATALBAN. 
* w w w W ü f W w w w  'X* tíí 

Van szerencsém a nagyérdemű közönség becses tudomására hozui, 
hogy Bras sóban saját telkemen (Vasut-utcza, 
a tramway elágazásánál) be l - és kü l fö ld i 
:::: m á r v á n y ból faraglatok  és csiszoltatok :::: 

BÚTOR-M ARVAHVIiAPOKAT 
ÉS SIREIiHliÉKEKET 
Továbbá raktáron tartok: Oráuit, 
Sienit, Labrador és Andesyt kemény 
kőzetü síremlékeket, amelyek kap-
hatók 20 koronától 2000 koronáig. 
Miud első kézből a legolcsóbban sze-
rezhetők be. — ügynökök mellőzé-
sével kérem egész bizalommal hoz-
zámfordului,  mert ez által nagy meg-

takarítás érhető el. — Szíves pártfogását  kérve, vagyok tisztelettel: 
NAQY JÓZSEF :: kőfaragó  mester :: B R A S S Ó B A N . 

Nyomatot, s tvnbudt JAzneí kfiDyviyoadigtbftn,  Csiluutodábaii , 1808 




