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Kéziratok nem adatnak TÍMI. 

A székely segélyakció. 
l)r Zakariás János országgyűlési kép-

viselő b e s z é d e , melyet a képviselő-
házban elmondott folyó  évi december 
hó 3-án: 

T. ház! A tegnapi Illésen Maniu 
Gyula képviselő ur felszólalásában  fel-
hozta azt, hogy téves az az érv, hogy 
az egész s e g é l y a k c i ó és igy a 
székelyföldi  akció is a románság részé-
ről folytatott  agresszív politikának kö-
vetkezménye. Bűnek az állitásnak meg-
erősítése gyanánt hivatkozik arra, hogy 
egyetlenegy oláh társadalmi akció sincs, 
amelynek kifejezetten  ezek volnának 
céljai és arra a közbeszólásra, hogy az 
Albina is ezek közé tartozik, az Albina 
gyengeségét tüntetvén fel,  itt ebből azt 
az érvet kovácsolja, hogy nem is képes 
erre az akcióra, mert gyenge. 

Maniu Gyula: Nem gyeuge, hanem 
más üzemmel foglalkozik. 

Zakariás: Megengedi a T. ház, hogy 
egy pár megjegyzést tegyek ezekre az 
észrevételekre. 

Először is magának az Albinának az 
alapszabályai, a 17. §-nak m) pontja 
világosan megmondja, hogy az Albiná-
nak célja vásárolni és eladni, bérelni 
és kibérelni fekvőségeket  és közvetíteni 
ilyen ügyleteket. Nyilvánvaló tehát, hogy 
az Albina pénzintézet igenis foglalkozik 
ingatlanok vásárlásával és eladásával... 

Maniu Qyula: De nem telepítéssel. 
Nagy külömbség! 

Zakariás: ....bérelésével, közvetíté-
sével. 

Az, aki ismeri, azt, ami a nyilvá-
uosság elé kerül az ő akciójukból, — 
ennyit ugyanis a nyilvánosság előtt, a 
királyi törvényszékuél is bevallanak, 

joggal következtethet arra — más al-
kalommal majd részletes adatok kísére-
tében be fogom  ezt bizonyítani, csak 
nem akarok most a tanácskozási reud-
től eltérni — hogy igenis foglalkozik 
ez az intézet telepítéssel és birtokok 
vásárlásával is, talán nagyobb eredmény-
nyel, mint igen sok állami intézmény. 
Foglalkozik birtokvételekkel és azoknak 
oláh kézre való adásával. 

Maniu Qyula: De ezt tessék is be-
bizonyítani. 

Zakariás: És hogy erre elég ereje 
van az Albinának, bizonyítja az az adat, 
hogy habár csak 2.400,000 korona a 
részvénytőkéje, de 6 millió korona ér-
tékű záloglevelei vannak és az elmúlt 
esztendőben 23 és fél  millió koronát 
helyezett el kölcsönök címén. 

Mauiu Qyula: Csekélység. 
Zakariás: T. ház! A másik érv, a 

mivel, ugy látom, Pop-Csicsó képviselő-
társam is elő fog  állani, az liogy az, 
állam csakis a székely fajt  támogatja. 
Ellenben az erdélyi részekben ugyan-
olyan, sőt amint ők mondják, talán még 
sanyarúbb viszonyok között élő román-
ság támogatására semmit sem tesz. 

Hát t. ház, tekintettel arra, hogy 
éppen a székely akció tárgyalása során 
vagyunk, kénytelen vagyok rámutatni 
arra, hogy sok tekintetben talán több 
az, amit nem kifejezetten  román akció 
«iméo.ugyan, de tényleg tesz az állam 
a román gazdasági fejlődés  javára, mint 
az, amit a székelyek javára tesz. 

Méltóztatik tudni, hogy az égyszerü 
parasztembernél az ő gazdasági fejlő-
désére mindenféle  tanfolyamnál,  felol-
vasásnál és iskolánál, mindenféle  röpi-
ratnál és újságnál sokkal több és na 
gyobb hatással van a szem előtt lévő 

gyakorlati példa. Ebből tehát az követ-
kezik, hogy ha az oláliság szeme előtt, 
ott az ő vidékén egy ilyen gyakorlati gaz-
dasági példát odaállít a földmivelésügyi 
miniszter ur, ezzel sokkal inkább hat 
annak a népnek gazdasági fejlődésére, 
mint hogyha ezer brosürát, kétezer tan-
folyamot  és nem tudom én, hány és mi-
féle  más elméleti oktatást ad be a szé-
kelységnek. Már pedig ebből a szem 
pontból tekintve a dolgot, kétségtelen 
tény az, t. ház, hogy az állami birto-
kok legnagyobb része olyan vidékeken 
van. ahol az oláliság lakik. 

Egy liaag: Hol vannak azok 't 
Zakariás: Ki vonja kétségbe azt, t. 

ház, hogy pl. a raezőhegyesi uradalom, 
vagy a lugosi erdőbirtok, vagy a tyei 
gyümölcsüskcrt és a fogarasi  ménesura-
dalom a maga fejlett  gazdasági kultú-
rájával nem gyakorol arra a vidékre 
gazdaságilag olyan emelő hatást, amely 
sokban felér  sok más elméleti tanítással ? 

Hiszen az egész délvidéki állatállo-
mány óriási fejlődése,  az ott lakó román-
ság gazdasági fellendülése  az állami bir-
tokokon alkalmazott intenzív gazdálko-
dálkodásban rejlő példa erejében leli 
magyarázatát, gyökerét. Csak a legutóbbi 
évben is, tavaly a földmivelésügyi  mi-
nisztérium Hunyad vármegyében, Dobra 
közelében, Tyei-ben, egy körülbelül 200 
holdas erdőbirtokot átalakított kísérleti 
gyümölcsfaiskolává,  ahol a gyümölcsfák 
ti» és százezrei fognak  majd a vidék 
népének rendelkezésére állani. És kér-
dem, vájjon nem liat-e azon vidék gaz-
dasági fellendülésére  ez a példa, amelyet 
ott szemtől szemben látnak, az a jóté 
kouy adománya a földmivelésügyi  mi-
nisztériumnak, liogy személyválogatás 
uélktll minden kisbirtokosnak juttat eb 
bői, mert itt nem tesznek külömbséget, 

hogy gyümölcsfákat  ingyen, vagy potom-
áron osztat ki a lakosság közt? Mondom, 
vájjon nem nagyobb mértékben járul-e 
hozzá ez annak a vidéknek gazdasági 
fellendítéséhez,  mint azok az Orpington 
tyúktojások s egyéb apró adományok 
és emdeni ludtojások, a melyeket ki-
osztanak a székelyek közt? 

Az a tiszteletteljes kérésem van te-
hát a t. miniszter úrhoz, hogy a Szé-
kelyföldön  is tegyen meg legalább any-
nyit a székelyföldi  birtokosok felkaro-
lására, a székely földmivelés  és köz-
gazdaság intenzív fejlesztésére,  hogy 
ott is az eladásra kerülő magyar bir-
tokokból vásároljon egy-két középbirto-
kot és teremtsen azokon is mintagazda-
ságot, hogy ezek jótékony példaadó ha-
tással legyenek a Székelyföld  gazdasági 
föllendülésére.  Mert elismerem, liogy a 
földmivelésügyi  minisztérium székely-
földi  akciója minden irányban sok jót 
tesz ; elismerem, hogy igen szép és üd-
vös eredményeket mutat fel,  különösen 
a szövetkezetek létesítésével és az ál-
lattenyésztés fejlesztésével;  azt is böl-
csen tudom, hogy a földmivelésügyi  mi-
nisterium egyes kisbirtokosokat igyek-
szik támogatni abban, hogy saját birto-
kukon mintagazdaságokat létesítenek ; 
de azt hiszem, végtelenül jótékony és 
nagyon emelő hatással volna, hogy ha 
egy középbirtokon maga az állam léte-
sítene mintagazdaságot, hogy gyakorlati 
téren való példaadással használna a szé-
kelyföldi  birtokosoknak. 

Mert abban nincs igaza azoknak, a 
kik azt állítják, hogy a Székelyföld  gaz-
daságilag fejlettebb,  mint az ország más 
vidéke és kevésbbé van ráutalva áldo-
zutokra. Múltkori felszólalásomban  már 
beigazoltam, hogy a Székelyföldön  a 
legkisebb a szántóföld-terület.  Van olyan 
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alkalmával, egy bácskai gazdag városban is 
leütötte amerikai gyorsasággal sátorfáját  kél 
előadásra, aminek híre a jó előre hirdetett öles 
plakátok utján hozzánk is eljutott. 

Iskoláimat ez évben végezve, éppen újonc 
segédjegyzö voltam a városnál s édes anyám 
kalauzolása végett én is átrlndultam ez akkori 
nevezetességet megnézni. 

K vasúti lisztviselőékhez száltunk, kinek 
felesége  anyámnak egy régi jó ismerőse volt. 

Ott láttam meg ól! 
Irmának hivták. Húsz éves, ábrándos szemit 

gyönyörű barna lány volt; tavaszi álom talán, 
olyan, mint hajdaniban a kilenc múzsa egyike, 
kinek mennyei 'tekintete a szférák  karát éltette 
és vezette. 

Ö volt megszemélyesítője a mennyei gon-
dolatnak, mely a földi  élet terhe felett  lebeg, 
s elég hatalmas arra, hogy ifjú  szivemre élénk, 
mély hatást tegyen, hogy bennem a bámulat-
nak és szinte a forró  szerelemnek bizonyos 
meghatározhatatlan érzetét keltse. 

Tizennyolc éves ifjú  voltam, kinek ajkai 
még érintetlenek, kinek szive még nem szólalt 
incg. Az első ábrándos szerelem egész hevé-
vel, szenvedélyével áldoztam tehát szerelmem 
oltárán azzal a naiv ideálitással, hogy örökké 
igy fog  tartani. 

Szerettem az én egész énemmel, azzal a 
szerelem után áhítozó lelkemmel, ahogy én 
alkotva vagyok. Rajongó, imádságos szerel-
memmel nem kerestem az ö alakját soha lent 
a földön,  ha rágondoltam, felnéztem  mindig 
a magasba, ott képzeltem csak öt mindig az 
angyalok közt trónolva, a tiszta magasságban. 

Minden sóhajom, teltem neki volt szánva, 
az ő nevében tettem mindent; szinte betegség, 
egy álomkóros állapot volt az nálam és azt 
hittem, hogy a teljesülése még sokkal szebb 
lesz, mint maga az álom. 

Igy tartott ez hét éven keresztül abban a 
változó állapotban, mely a tiszta szerelmeknél 
előfordul,  mig nem felébresztett  ridegen 
könyörtelenül s nem maradt más, mint azok a 
megsárgult illatos levélkék, meg az azokra 
hullatott keserves könnyek helyein megmaradt 
kerekded foltocskák. 

Akkor ugy tetszett mintha összeomlott volna 
felettem  az egész világ; de azért nem jajgat-
tam, szenvedtem szótlan csendes lájdalommal 
amidőn egy dunántuli kis városba a vasulhoz 
pénztárkezelőnknek kinevezték, ahol azután pár 
hó múlva állítólag G ügyvédjelöltnek nyúj-
totta kezét. 

Ainint idővel a seb fájdalma  enyhült, va-
lami boldogító, fájó  üdvösség volt nekem idealis-
ságommal fogva  a gondolat, hogy ő érette és 
miatta szenve lek s fájdalmait  hol levél, hol 
pedig mások utján mindig tudtára is adtam 
mire válasz természetesen soha sem érkezeit. 

Egyszer egy kis felvidéki  városkába lettem 
áthelyezve saját kérelmemre, mert nyugtalan 

élelem miatt egy helyben maradásom nem volt, 
midőn a fentnevezeti  urlól egy levelel kapok, 
melyben kritikán alóli durvasággal adja tud-
tomra, illetve megtiltja, hogy K.... Irma önagy-
ságának bármi uton és módon szentimentális 
érzelmekről regéljek. 

Nem kiméivé sem költségei, sem fáradtsá-
got, rögtön két simára fésüli  ural killdlem a 
nyakára, ö pedig ahelyett, liogy feleli  volna 
lelléérl, bűnbánóan, gyáva módon szoknyára 
ülve elpanaszolta Irmának leltél s következ-
ményei!, engem általa pressionált az Ugy vissza-
vonására, azzal, hogy az egész csak egy csel 
volt, melyre a nevezed urat kérte meg. 

Az ö kedvééri mindenre képes lévén, még 
ezt is megteltem, ha mindjárt öumcglagadásom 
árán is. 

Elmúlt egy hó, két hó s a harmadik hó-
napban egyszerre levelem felbontatlanul  jöll 
vissza azon megjelöléssel: -vissza, nem foga-
dom el«. 

Ezen pár szó kilépte lelkemből gyökerestől 
azi a kevés ábrándozó hajlamot is, ami terem-
téstől kezdve belém volt oliva s éreztem, hogy 
fogékonyabb  vagyok egy második szerelemre 
s ha egy hűséges, becsületes szívvel találko-
zom, aki hűségével megrendült hitemet meg-
gyógyítja s pótolja azt, aminek hiányát első 
szerelmemnél szenvednem kellelt, annak oda-
adom hálásszerelö szivem egész melegéi. 

Megnősültem gazdagon, boldogan szeren-
csésen s éltem napjaimat megelégedésben, csen-
des nyugalomban. 

A nyáron egyik nevezetesebb magyarországi 

fürdőn  pihentem feleségemmel  az elmúlt év 
fáradalmait. 

A sors szeszélye ugyanekkor vetette oda 
Irmát is férjével  együtl. 

Találkozásunk rideg pillantás volt, részemről 
azzal a megvető lenézéssel, melylyel jóakaróin-
kon bizonyára nein n znénk végig; megdöbbe-
nés, megbánás részéről, mintha szemei bocsá-
natért esedeznének azokért a szenvedésekért, 
amelyeket nekem okozott, s amelyekkel saját 
boldogtalanságát árulta cl, mert hogy boldog-
talan volt, a t mindjárt az első tekintetre észre-
vettem s ugy tetszett mintha kérdezni akarna 
valamit. 

Nem akartam azonban, hogy feleségem  bár-
mit is észre vegyen, hirtelen ellenkező irányba 
tértem el. 

Amint egy reggelen a terraszon ülve elme-
rengtem cigarettám füstkarikáiban,  gondolkoz-
tam a mult és történtei felelt,  nevemen szó-
lítva valaki, felrezzenve  fordultam  hátra, ő állt 
elöltem azzal a nézéssel, amelyért akkor — ré-
gen — életemnek felét  oda tudtam volna adni 
s amely most olyan közönségesnek tűnt fel 
előliem. 

Miben lehetek szolgálatára asszonyom? — 
kérdeztem lagyos hidegséggel. Sem a hely, 
sem az idő nem alkalmas arra, hogy mind-
ezeket most is itl elmondjam, válaszolá ő, ha-
nem kérem, szíveskedjék ma délután félkét 
órakor első emelet 34-es szobába hozzám fel-
jöni, férjem  vadászni ment egész napra s én.... 
ezzel eltűnt. 

Az utóbbi szavakat oly különösen ejté. 
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székely vármegye, pl. Csík, ahol a szán-
tóföld  alig teszi ki ai egész területnek 
10'/„ át, bolott más vidéken 30—40°/0-ra 
megy fel  ez, sót azon felül  is. Beiga-
zolta azt is, t. ház, hogy a Székelyföld 
a legnéptelenebb területe ennek az or-
szágnak. 

Ha igaz az, hogy a Székelyföld  a 
legnéptelenebb területe ennek az or 
szágnak, és ha igaz az, hogy a Székely-
földön  a birtok megosztás a legkedve 
zótlenebb, akkor kétségtelen, hogy a 
földmivelésügyi  kormány általános or-
szágos érdeket támogat akkor, mikor 
ott a határszélen ezt a néptelen vidéket 
benépesíteni akarja és, azt a gazdasá-
gilag kedvezőtlen helyzetben levő vi 
déket abba a helyzetbe akarja juttatni, 
hogy azokat a gazdasági eszközöket éB 
erőket bocsássa rendelkezésére, a me-
lyek ott a megélhetést biztosítják. 

E tekintetben legtöbbet segítene a 
Székelyföldön  a minél intenzivebb gaz-
dálkodás meghonosítása. 

Ezt megint csak gyakorlati példa 
adással érhetjük el, nem pedig ugy, mint 
a székelyföldi  kirendeltség csinálja, hogy 
a székely muukásokat nyári időre ö — 
6000 számra kitelepíti az Alföldre,  Mező 
Hegyesre tartalékos munkásoknak, el 
vonja tehát a Székelyföldtől  a munka-
erőt, és ezt az intézkedését azzal is 
indokolja, hogy ott a székely munkás 
megtanul intezivebben dolgozni és ha 
hazakerül, akkor ezt a gazdasági tudá-
sát otthon értékesítheti- fiz  tévedés, 
mert az a tömegmunkás, amely kimegy, 
lehet hogy megtanulja azt, hogy egy 
nap nem H  órát, hanem 18 órát arasson 
vagy kaszáljon, de az intenzív gazda 
sági ismereteket, a kertművelést, a gyü-
mölcs- és zöldség-termelést, baromfi 
tenyésztést ezzel a kivándoroltatással és 
egy pár hónapi aratómunkával megta-
nulni sohasem fogja,  és ha tanul vala-
mit, ez semmikép sem áll arányban az-
zal a vérveszteséggel, melyet a Szé-
kelyföld  vészit azzal, liogy a legfonto-
sabb gazdasági időszakban az ő mun-
kaereje távol van, sőt annak egy része 
végkép távol is marad. 

Mert, t. ház, a kis népsűrűségű és 
rossz gazdasági viszonyú Székelyföldön 

Egész délelőtt küzdöttem önmagammal, 
eskümmel, becsülclérzésemmel, hogy lelmen-
jek-e? vagy ne, s mégis oly nagyon nehezen 
vártam a kijelölt időt, talán csak azért, hogy 
gyönyörködhessem bűnbánó fájdalmában. 

Végre' Qtötf  az óra, beléptem a szobába, 
melyben félhomály  volt s ö egy rózsaszínű 
pongyolában, mely még jobban kiemelte feje-
delmi alakját, a kereveten pihent hanyagul 
karjára támaszkodva. 

Eröss akaratomnak kellett lenni, hogy lá-
baihoz ne boruljak. 

Megkínált helylyel nem fogadtam  el. 
Kérdezzen asszonyom gyorsan, kevés az időm, 
a feleségem  vár rám a földszinten  a fiammal. 

Ideges sirásba kezdve fogta  meg mindkét 
kezemet s csak azok a szavak maradtak meg 
emlékemben, hogy ő boldogtalan, hogy még 
most is csak engem szerel, megtesz értem min-
dent, amit parancsolok s követni fog  bárhová. 

Lebontottam karjait rólam. — Asszonyom I 
A multat nem bolygatom — most már ta-

lán rózsaszínű fátyol  borítja; ellenben én nős, 
családos ember vagyok; értse meg családosI 
van egy gyönyörű fiam  és egy angyali jósá-
gos szívű feleségem,  aki soha még gondola-
tával sem okozott nekem lájdalmat s akit én 
még most is és örökké oly forrón  szeretek. 
Ezeket hagyjam én itt önért, önért, aki nem 
elégedett meg azzal, hogy ifjúkori  álmaimat 
elrabolta, most boldogságomtól akar megfosz-
tani; elakarja venni egy ártatlan gyermeknek 
az apját, felakar  dúlni egy igazi családi bol-
dogságot, amely boldogságot Önnek a felettünk 
uralkodó mindenható jó Isten sem fog  meg-
adni. Tönkre akarja tenni kétszer egy ember-
nek az életét, nem törődve esküjével, csak 
azért, hogy kívánságát kielégíthesse. Szégyelje 
magát s logadja megvetését annak, kit egy-
koron oly mélyen megsértve — megvetett. 

Isten Önnel örökre! 
Kitámolyogva a szobából nemesebbnek érez-

tem magam, hogy letudtam győzni gyarlósá-
gomat. 

Másnap temetésre szólt a harang. A fürdő 
legszebb asszonyának zúgtak a harangok, ki 
egy golyóval vetett végett annak az életnek, 
amelynek boldogitásáért ifjú  koromban meg-
halni is képes lettem volna. 

Midőn a gyásznép már hazament s a te 
metőőr is elvégezve kötelességét körútjára in-
dult, letérdepeltem imádkozni a sírhoz s ke-
serves könnyek között kértem a jó Istent, hogy 
•djon nyugtalan lelkének csendes nyugalmat 

a székely nép vándorszelleme a Szé-
kelyfold  szülöttjét sem kOtl le elég erő-
sen abhoz a földhöz,  hanem elvándorol 
s helyébe a határszélen beszivárog és 
tért foglal  a románság. 

Az intenzív gazdálkodás meghono-
sítása céljából nem azt tartanám szük-
ségesnek, hogy a székelyeket elhozzuk 
az Alföldre  aratómunkásoknak, hanem 
ellenkezőleg, az Alföld  nagy népéből, 
azokról a vidékekről, ahol legiotezivebb 
a gazdasági élet, kelleue telepíteni a 
Székelyföldre  olyan kisgazdákat, akik 
megtanítanák a székelyeket az intenzív 
gazdálkodásra. 

Ezért gondolom, hogy a kecskeméti 
gyümölcstermelők, a makói hagymater-
melók, a kiskőrösi, gondolom, uborka-
termelők közül egyes családokat kellene 
telepíteni Krdély ezeu részébe, hogy 
példaadásukkal tanítsák meg a székely 
népet uz intenzív gazdálkodásra. Ez an-
nál inkább indokolt, mert Nagy Emil 
tegnap felszólalásában  élénk színekkel 
vázolta az alföldi  inagyutság nagy föld-
éhségét. Ezt a földéhséget  nálunk a 
Székelyföldön  még ki lehet elégiteui 
telepítéssel, parcellázással. Ott vanuak 
középbirtokok, melyek Magyarországhoz 
viszonyiivH, kedvező áron megvásárol 
hatók, ezekre lehetne telepíteni az inten 
ziv gazdálkodást folytató  kisbirtokoso 
kat: ezek példája jótékony, fejlesztő 
hatással lenne. 

Egy másik kérdés, mely a székely 
akcióval kapcsolatban áll, az erdőkeze-
lóség kérdése. 

Elnök : Kérem, uz erdőkezelőséguem 
tartozik ehhez a tételhez; erről már 
határozott a ház, és nent engedhetem 
meg, hogy ez itt újra vita tárgyává té-
tessék. 

Zakariás János : Éppen arra akarom 
a t földmivelésügyi  miniszter ur figyel-
mét felhívni,  hogy a székely akció ke-
retében nagyobb gondot fordítson  erre 
a kérdésre. Nein fogok  a részletekre 
kiterjeszkedni, de enuyivel tartozom en-
nek a kérdésnek, mert a Székelyföldön 
az erdőbirtok egyes vármegyék ben, mint 
Háromszékben és Csíkban, a birtokok 
felét  képezi. A székely földmivelési 
akció egyik legfontosabb,  legdicséretre 
méltóbb, legszebb ténye az, hogy a Szé-
kelyföld  erdóbirloka mellett ós azzal 
kapcsolatban a Székelyföld  legelő javí-
tására nagy áld >zatokat hoz. A Székely-
földön  az állattenyésztés az, aini a kis 
birtokosi anuyira, amennyire fenntartja. 
Ennek az állatlenyésztésuek fejlesztése 
szükségessé teszi azt, hogy az erdők-
ben, inagukhau az erdő legelőkön minél 
intenzivebb módon lehetővé tétessék az 
állaltenyésztés fejlesztése.  Sajnos, hogy 
az eddigi birtokpolitikában elkövettetett 
az az óriási hiba, hogy miuden közle-
gelő és közvagyon a legtöbb helyen 
felosztatott  és a községeknek uem levén 
közlegelóik és közvagyouuk, az állat-
tenyésztés igen sok helyen visszafejlődik. 

Arra kérem tehát az igen t. földmi-
velésügyi iniuiszter urat, hogy a szé-
kely akció keretében ennek a székely-
akciónak egyik fómüködési  körét arra 
fordítsa,  hogy minél több helyen köz-
legelőt teremtsen a székely községek 
részére és a székelyföldi  álla'tenyész 
tés fejlesztése  érdekében a székely erdő-
birtokokat ott, ahol lehet, tegye sza-
baddá a legeltetés részére. Ebben a te-
kintetben járjon el a földmivelésügyi 
miniszter ur a lehető legliberálisabban, 
amire nézve elismerem, hogy a legjobb 
indulatot tapasztaltuk részéről, de hogy 
ezeu a téren még tovább menve, min-
den községben a közbirtokosság ez iránti 
igényét ilyen erdei legelők teremtésé-
vel lehetőleg kielégíteni igyekezzék : ez 
az én tiszteletteljes kérésem és előter-
jesztésem. 

Hiszen a földmivelésügyi  miniszté-
rium mélyen t. államtitkára az ősz fo 
lyamán lennjárt a Székelyföldön  ; a szé-
kely uép elébe tárta az ó óhajait s ki 
váuságuit. Hiszem, hogy azok megfelelő 
méltánylásra és elismerésre találnak az 
ő részéről és hiszem, hogy a földml 
velésűgyi kormány részéről nem fog 
elmaradni az a jótékouy és a gazdaság 

fejlődésére  és az állattenyésztés virág-
zására feltétlenül  szükséges intézkedés, 
hogy a közbirtokosságoknak és közsé-
geknek minél nagyobb mértékben és 
terjedelemben bocsáttassanak rendelke-
zésére erdei és más legelők. 

Nem akarom hosszasan fárasztani  a 
mélyen t. ház figyelmét,  de lehetetleu 
rá nem mutatnom arra, hogy az előző 
kormányok bűne éppeu abban csucso-
rodik, hogy amig a románoknak a na-
szódvidéki erdőket biztosította, amig a 
szászoknak ott az erdélyi részekben a 
hét birák erdejét fenntartotta,  ugy hogy 
most ott ezek a népcsoportok egy nagy 
népvagyonra támaszkodva, fejleszthetik 
kulturájukat és intézményeiket, addig 
megengedte, hogy a székely erdők el-
kallódjanak, kiirtassanak és most a szé-
kelység ott áll erdő és legelő nélkül, 
pusztul az állattenyésztése és vissza-
fejlődik  egész gazdasága. 

A földmivelésügyi  minisztériumnak 
ujabb iránya a múltnak ezeket a bűneit 
és mulasztásait pótolni vau hivatva és 
én abban a Iliiben, abban a reményben, 
hogy ezen az utón halad tovább a föld-
mivelésügyi minisztérium a maga szé 
kelyföldi  pólitikájában.elfogadoina  tételt. 

Járási közigazgatás. 
A köz- és magánérdek egyaránt megköve-

teli a jó, gyors és biztos közigazgatást. Ter-
mészete pedig a közigazgatásnak, hogy fel-
öleli az élei legapróbb bajait, irányilólag és 
imperative belenyúl az egyénnek legérzékenyebb 
és legféltettebb  jogaiba. Az állam rendje gon-
dos és alapos közigazgatás nélkül nincs egy 
pillanatig sem biztonságban. Ez a rend igen 
sokat kiván. Napról-napra mintegy kétfejű  sár-
kány, többet vesz be gyomrába. Ha csak tiz-
husz évre tekintünk vissza tapasztalni fogjuk 
az óriási különbséget, mely a közelmúlt és 
jelen közölt tátong. 

A közigazgatás ezernyi változata tarkázik 
ma már minden vonalon. Nincs hely, hova be 
ne hatolna, hol ne éreznők jótékony hatását. 

Sőt tovább megyünk. Azt is tapasztalnunk 
kell, liogy bármily gondos és alapos közigaz-
gatást találjunk, még mindig van tér, mely 
betöltésre vár, még mindig van szükséglet, 
inely kielégítendő. 

Nagyban-egészben a jó közigazgatás a já-
rás helyes vezetésén alapszik. Ez irányítja a 
községek szerveit, a közigazgatás ez alfáit,  hogy 
a néppel közvetlen érintkezve, a közrendészet 
és közmorál kívánalmai teljesítessenek. A nép 
lelke mételyt kap, ha a községi és járási köz-
igazgatás nem mutatja meg a helyes utat, me-
lyen haladni kell, ha általa az okozott jogsé-
relmek gyorsan nem orvosoltatnak és meg nem 
torollatnak. 

Ezen múlik az állam egész apparátusának 
zavartalan működése. Ha ez rossz, akkor kész 
az anarchia. 

Gróf  Andrássy Gyula belügyminisztert ez 
indította arra, hogy az egész országban mu-
tatkozó szükség szerint szaporítani fogja  a fő-
szolgabiróságok számát, mit már jó részben 
meg is tett. Ez késztette vármegyénk vezető-
ségét is azon eléggé nem helyeselhető kezde-
ményezésre, hogy tekintettel vármegyénk já-
rási közigazgatásának túlterheltségére, a folyó 
év február  havában tartott törvényhatósági köz-
gyűlés elé javaslatot terjesztett egy ötödik fő-
szolgabiróság felállítása  iránt s csodálatos, hogy 
akkor mikor a vármegye vezetősége, mely inint 
felettes  hatóság és a közigazgatás menetének 
közvetlen szemlélője, belátva a halaszthatatlan 
és égető szükséget, a leghelyesebb indokokból 
a legkedvezőbb időben eléterjesztést tesz, hogy 
a közérdek hathatósabb kielégítése céljából egy 
uj intézménnyel gazdagodjék a vármegye, a 
törvényhalóság többsége félrevezetve,  leveszi a 
kérdést napirendről. 

Kár, hogy az indokai magánérdekek rejtett 
zugaihói kerüllek elő. Mert alig hihető, hogy 
akadna az országban még egy vármegye, mely 
egy intézményt, melyet a kormányhatalom 
mondhatni felajánl,  visszautasítana, még ha 
szűkség nem is volna rá. Sőt tapasztalhatjuk, 
liogy intézmények létesítéséi nemcsak örömmel 
fogadja,  hanem tetemes áldozatokat is hoz értök. 

Ugy halljuk, hogy a vármegye vezetősége 
folyó  hóban megtartandó törvényhalósági köz-
gyűlés elé újólag javaslattal járul, hogy az im-
már tarthatatlan helyzeten, mely főleg  a fel-
csíki és kászon-alcsiki járásokban mutatkozik, 
uj szolgabírói és írnoki állások rendszeresité-
sévet segítsen. Nem vonjuk kétségbe, hogy 
ezáltal csakugyan segítve is lesz, mert a munka-
erők szaporításinál tagadhatatlanul a munka-
halmaznak is fogyni  kell. De a közigazgatás 
éppen a járási közigazgatás érdemlegesebb és 
fontosabb  része nem az iroda munkában me-
rül ki. Az irodai munka bármilyen jó is, az 
igazi közigazgatás járásokban a személyes, köz-
vetlen intézkedés által ér el utólérhetetlen ered-
ményeket. Oka természetesen az, hogy a sze-
mélyes közvetlen intézkedés azonnali műkö-
dést hoz létre, mig az írásbeli intézkedések 
előbb-utóbb irattárra kerülnek. 

Most már ha vesszük a kél emiitelt járás 
geográfiái  és népességi viszonyait, bizony nem 
tartjuk elégségesnek a tisztviselő személyzet-
nek egy-egy szolgabíró és egy-egy imokkal 
való szaporítását, mert például a felcsiki  járás 
óriási territórium, a vármegyének igen jelen-
tékeny részét leszi ki, huszonhét községet szám-
lál. Milyen hatalmas személyzet kell ide, hogy 
a kötelességének pontosan eleget tehessen? 
Ugyanez áll a kászon-alcsiki járásra. 

Leghelyesebbnek lartanók a már egyszer 
törvényhatósági tárgyalás alá került eszmét, 
vagyis az ötödik föszolgabiróság  felállítását 
a felcsiki  járás kettéosztása által, kiegészítve ezt 
azzal, hogy a kászoni öt község külön szolga-
bírósági kirendeltségei kapjon. Ezt megkíván-
ják ugy a geográfiái  viszonyok, az öt község 
elszigeteltsége, mint 10000 lelket számláló né-
pessége. A felcsiki  járás kettéosztáshoz pedig 
jó formán  szó sem férhet;  ez az országban a 
legnagyobb járásokhoz tartozik, azzal a különb-
séggel, hogy huszonhét községe van és terü-
lete meghaladja 300,000 katasztrális holdat. 
És ennek az óriási járásnak, mely majdnem 
ötvenezer lakossal bir, egy főszolgabíró  és két 
szolgabiróból álló tisztviselő személyzete van 
horribilis nagy forgalommal.  Itt a köz- és az 
egyesek érdeke egyaránt szenved kárt, ha ketté 
nem osztják a járást, avagy legrosszabb eset-
ben is nem szaporítjuk a személyzetet. Ilyen 
kérdésnél egy törvényhatóság kerekkötö nem 
lehet. Mi csak a jelenlegi kormány intenciói-
nak teszünk elegei, mikor saját iniciativánkból 
felvetjük  a kérdést, melyre nézve a kormány-
hatalom ismert véleménye is kedvező. Máskor 
mennyi nemes törekvés meni kárba, mennyi 
fáradtság  veszett el hiába a kormánynak smu-
cigsága és nemtörődömsége miatt! 

Legalább egyszer legyünk részünk nekünk 
is valamiben, hiszen olyan messze vagyunk itt 
az ország szélén, hogy rövidlátó ember ide 
nem láthat.' 

Egyelőre egészséges eszmének tartjuk, hogy 
a szolgabiróságok, tisztviselő és kezelőszemély-
zetének szaporítása ismét szőnyegre kerül. A 
folyó  hóban megtartandó törvényhatósági köz-
gyűlés lesz hivatva határozni a kérdés felett. 

(s-a.) 

Székely iparkamara közgyűlése. 
A marosvásárhelyi kereskedelmi és iparka-

mara folyó  hó 30-án délután közgyűlést tartott, 
melyen fontosabb  folyó  ügyek elintézésén ki-
vül az uj ipartörvény tervezetre vonatkozó meg-
állapodásait summázta. Az ülésen Tauszik B. 
Hugó kir. lan. elnökölt. Napirend előtt beje-
lentette, hogy a kamara egy szakbizottsága 
hónapokon át foglalkozott  az uj ipartörvény 
tervezettel s megállapodásait a kamara ipari 
és kereskedelmi érdekeltségéből egybehívott 
értekezlet előtt is letárgyalva s ez utóbbi mó-
dosító javaslatait is figyelembe  véve, hozza 
most a teljes ülés elé, melynek feladata  a véle-
ményeket egybevetni s a kerületi érdekekre 
való tekintettel összefoglalva  a keresk. kormány 
elé terjeszteni. Megemlékezett Thék Endre nagy-
iparos, kamarai lev. tag kitüntetéséről, akit tá-
viratilag üdvözöltek a kamara nevében. 

Napirend során örvendetes tudomásul vette 
a gyűlés, hogy a kamara kerület kisiparosai a 
közös hadsereg 1909. évi lábbeli szükségleté-
ből 4692 pár elkészítésével bízattak meg, hogy 
a 600 koronás külföldi  tanulmányuti ösztön-
dijat a keresk. miniszter Órás Domok József 
marosvásárhely kocsigyártónak ítélte oda. A 
keresked. minisztériumban tartandó titkáii érte-
kezletre Sz. Szakács Péter titkárt küldte ki. 
Ezután az ipartörvény tervezetet vette részletes 
tárgyalás alá a teljes ülés. Örömmel üdvözölte 
a reform  munkálatot, mely habár a hozzá fő-
zött várakozásokat nem is mindenbe elégítette 
ki, korszakalkotó munka, mihez a gyakorlati 
élet tapasztalatai az érdekeltek kívánságaiba 
csatolhatok és figyelembe  vehetők lesznek. 
Ilyen nagy horderejű kérdéssel nem foglalko-
zott még a kamara, de hozzá is tette minden 
erejét, hogy a kerületi érdekeltségének kíván-
ságait kifejezésre  jutassa. Felhívta a miniszter 
figyelmét,  hogy legyen tekintettel az átmeneti 
nehézségekre, az iparosok szervezkedő és te-
herviselő képességére, nehogy oly törvény al-
kottassék, melyet majd nem lehet végrehajtani 
s amelylyel ennélfogva  a kitűzött célt sem le-
het elérni. 

A képesítés kérdésével melegen üdvözöli a 
mestervizsgálatra vonatkozó reform  intézkedé-
seket, mert ebben az iparfejlődés  biztosítását 
látja, hangsúlyozza azonban, hogy képesítéshez 
kötött ipart üzletvezetővel más mint iparos mes-
ter ne űzhessen. 

Az iparoktatás alapjául VI. el. oszt. elvég-
zését követeli. Egyben szükségesnek mondja, 
hogy a iparoktatás és szakoktatás egy kormány-
zat alá a keresk. miniszter hatáskörébe vonassék. 

A munkásvédelem kérdésénél sok aprólékos, 
ez idöszerint fölösleges,  kérésztől sem vihető 
javaslat mellőzését kívánja, mert túlhaladják az 
iparosok teherviselő képességét A munkás 
közvetítést az ipartestületek kezében kívánja 
hagyni. A sztrájk jogról szóló szakaszt ebben 
a formájában  az ipartörvény keretéből kihagyan-
dónak véleményezi. Az amerikázás ellen azon-
ban egész önálló szakasz felvételét  hozza ja-
vaslatba a megtorló intézkedésekre is kitérvén. 

Az ipari szervezetekből csak az ipari és 
keresk. testületek, ipari és keresk. egyesületek, 
valamint ipari szövetkezetek munkába állítását 
ohajta, szükségesnek véli azonban ipari szak-
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bizottságok felállítását,  melyek a monka folyo-
mányából eredő perekben az ipari érdekeknek 
megfelelő  gyorsasággal ítélne. Szükségesnek 
tartja végűi, hogy az iparkamarák az iparfejlesz-
tésre nagyobb befolyást  nyerjenek. Egyebek-
ben az egész javaslat intencióit helyesli, egyes 
pontokhoz stiláris és lényeges módositásokatfüz. 

A mindvégig nagy érdeklődéssel tárgyalt 
javaslat után átfért  a teljes Ölés a kamara 1909. 
évi költségvetésének tárgyalására, melyet 35122 
kor. bevétel 34614 kor. kiadás és 508 kor. fö-
lösleggel elfogadott. 

Foglalkozott Székelykeresztur, Oklánd és 
Lövéte községek husvizsgálásának és husvágl-
sának kérdésével, melyeket az iparoszlály vé-
leménye szerint intézel. Csíkszereda városnak 
a Csikgyimes felé  irányuló vasút kiágozls 
Madéfalváról  Csíkszeredába leendő áthelyezés 
tárgyában beadott kérelmét kivihetetlennek 
tartja a teljes Ölés. 

Több kisebb Qgy elintézése után Deák Lajos 
lev. indítványára elhatározta a teljes tllés, hogy 
a tűzifa  szállítás mérséklése tárgyában lépése-
ket tesz. 

Ezzel az Qlés véget ért. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Kinevezések. A király dr Bodor Farkas 

kézdivásárhelyi kir. törvényszéki bírót, a VII. 
fizetési  osztályba sorozott kir. törvényszéki 
bíróvá nevezte ki. 

A király Bocskor Antal csíkszeredai kir. 
törvényszéki albirót az ugyanitteni törvény-
székhez bíróvá nevezte ki. 

A földmivelésügyi  miniszter dr Kovács Jó-
zsef  gazdasági gyakornokot gazdasági akadémiai 
tanár-segéddé nevezte ki. 

A hivatalos lap december I. száma közli 
hogy a király Gagyi Dénes gyergyószentmik-
lósi aljárásbirót járásbiróvá nezezte ki. — Ugyan-
csak a hivatalos lap nevezeti száma közli Lu-
kács Ignác szászvárosi aljárásbiró kinevezését. 

A vallás- és közoktatásagyi miniszter Élthes 
Emmát és Nagy Józsefet  a remetei állami 
iskolához tanítónővé illetve tanítóvá nevezte ki. 

Ismeretteijesztő előadások Cslksomlyón. 
A csiksomlyói róm. kath. főgimnázium  testü-
letének 4 tagja a csíkszeredai honvédzászlóalj 
parancsnokságának felkérésére  az altiszteknek 
a tél folyamán  ismeretterjesztő előadásokat fog 
tartani. Előadókul a következők vállalkoztak: 
Eröss József  hazánk legújabb korának történe-
tével kapcsolatban az alkotmánytani és szocio-
logiai alapismereteket fogja  ismertetni, dr Ki-
rály Henrik a számtanból, főleg  a százalék- és 
kamatszámítást, a váltóleszámítolást és arányos 
osztást. Pap András hazánk földrajzát,  különös 
tekintettel a hegy- és vízrendszerre és Szlávik 
Ferenc a magyar nyelvből a mondatszerkesz-
tést és a polgári ügyiratokat. Minden egyes 
szakból hetenkint 1 — 1 órai előadás lesz. 

— Választmányi Qlés. A Csiksomlyói Jó-
tékony Nőegylet választmánya Pál Gáborné 
elnöklésével folyó  hó 8-án délután választmányi 
Ölést tartott, amelynek legfőbb  tárgya a ka-
rácsonyi segélyezés volt. A választmány kész-
pénzben és természetben 80 korona segélyt 
szavazott meg. 

— Bncsu CsIkszentmlklóMMi. E hó 6-án 
volt Csikszentmiklóson a szokásos cvi bucsu. 
A szentbeszédet Gábosi Dénes delnei plébános 
mondotta, az ünnepi misét pedig Bálinth Lajos 
főesperes-plebános  celebrálta. Délben Korody 
Mihály plébános vendégszerető házánál szere-
tet-lakoma volt. 

— December 8-lka Cslksomlyón. Boldog 
Asszony szeplőtelen fogantatása  napján Csik-
somlyón a Szent Ferenc-rendiek templomában 
ünnepélyes szentmise volt, amelyet Bálint Lajos 
fóespieres-plebános  mondott fényes  segédlettel. 
Az ünnepi beszédet P. Pap Kajetán mondotta 
a nap nagy jelentőségél fejtegetve.  A szentmise 
alatt a főgimnázium  Mária Társulatának tagjai 
teljes számban és sokan mások is a szent ál-
dozáshoz járultak. 

— A fakereskedők  kőre. Folyó hó 6-án 
a csikvármegye fakernskedők  köre megalakult. 
Székhelye Csíkszereda lett. A kör helyisége a 
•Vigadó.-szálloda régi cukrászda helyiségében 
helyeztetett el. 

— Meghívó. A Csíkszeredai Ipartestület 
saját házában, 1908. december hó 13-án d. e. 
10 órakor tartandó rendkívüli ülésére. Tárgy-
sorozat: A 9159—908. ai számú alispáni ha-
tározat értelmében, az Ipartestület elöljárósá-
gának újból való megválasztása a fennálló  alap-
szabályok értelmében, a .közgyűlést a kellő 
számú tagok meg nem jelenése esetén is meg 
lesz tartva. Az elöljáróság nevében. Csíksze-
reda, 1908. december 6-án. Bíró Géza, titkár. 
Beke Ágoston, elnök. 

E célból az átalakítási előmunkálat hitele-
sítése és a helyszíni eljárás Kozmás község-
ben 1909. évi január hó 5-lk napjának d. e. 
9 órájakor fog  kezdődni. 

Ennélfogva  felhívatnak: 
az összes érdekeltek, hogy a hitelesítési 

tárgyaláson személyesen vagy meghatalmazott 
által jelenjenek meg. és az uj telekkönyvi ter-
vezet ellen netaláni észrevételeiket annál bizo-
nyosabbbn adják elö, mert a régi telekkönyv 
végleges átalakítása után a téves átvezetésből 
eredhető kifogásokat  jóhiszemű harmadik sze-
mélyek irányában nem érvényesíthetik. 

2. Mindazok, kik a telekjegyzőkönyvekben 
előforduló  bejegyzésekre nézve okadaloll elő-
terjesztést kívánnak lenni, hogy a felekkönyvi 
hatóság kiküldöttje előtt a kitűzött határnapon 
kezdődő eljárás folyama  alatt jelenjenek meg 
és az előterjesztéseiket igazoló okirataikat mu-
tassák fel. 

3. Mindazok, akik valamely ingatlanhoz tu-
lajdonjogot tartanak, de a telekkönyvi bejegy-
zésre alkalmas okirataik nincsenek, hogy az 
átírásra az 1886. XXIX. t.-c. 15 -18. és az 
1889. XXXVIII, lcikk 5—7. s 9. §-ai értelmé-
ben szükséges adatokat megszerezni iparkod-
janak és azokkal igényeiket a kiküldött előtt 
igazolják, avagy oda hassanak, hogy az átru-
házó telekkönyvi tulajdonos az átruházás létre-
jöttét a kiküldölt előtt szóval ismerje el, és a 
tulajdonjog bekebelezésére engedélyét nyilvá-
nítsa, mert különben jogaikat ezen az ulon 
nem érvényesíthetik, és a bélyeg és illeték el-
engedési kedvezménytől is elesnek; és 

4. azok, kiknek javára tényleg már meg 
szűnt követelésre vonatkozó zálogjog, vagy 
megszűnt egyéb jog van nyilvánkönyvileg be-
jegyezve, ugy szintén az ily bejegyzésekkel 
terhelt ingatlanok tulajdonosai, hogy a bejegy-
zett jognak törlését kérelmezzék, illetve, hogy 
törlési engedély nyilvánítása végett a kiküldött 
előtt jelenjenek meg, meri ellen cselben a bé-
lyegmentesség kedvezményétől elesnek. 

A kir. járásbíróság telekkönyvi halósága. 
Csikszentmártonban, 1908. évi november 

hó 17-ik napján. 
Qőzsy Péter, 

2—3 kir járÁsltirü. 

838—008. végrh. sz. 

Árverési hirdetmény. 
Alulírott bírósági végrehajtó, az 1861. évi 

LX. t.-c. 102. értelmében ezennel közhírré 
teszi, hogy a csíkszeredai kir. járásbíróság 
1908. évi Sp. 11. 272/8. számú végzése követ-
keztében dr Imecs János csíkszeredai ügyvéd 
által képviselt Epstcin Salamon és Társa csík-
szeredai lakosok javára 100 korona s jár. ere-
jéig 1908. évi november hó 3. foganatosított 
kielégítési végrehajtás utján lefoglalt  és '2800 
koronára becsült kővetkező ingóságok ti. ni. : 
2 fekete  szörü kanca, 2 sötét pej szörti ló, 
pár ökör és 4 drb sertés, nyilvános árverésen 
eladatnak. 

Mely árverésnek a csíkszeredai kir. járás-
bíróság 1908. évi V. 1023. számú végzése 
folytán  100 korona tökeköveletés, ennek 1908. 
évi április hó 0. napjától járó 5" „ kamalai. 
'/a0/,, váltó dij és eddig összesen 37 koronti 
42 fillérben  bíróilag már megállapított költsé-
gek erejéig, végrehajtási szenvedett lakásán, 
Csikdelne községében leendő eszközlésére 1908. 
évi december hó 16. napjának délelőtti II 
órája határidőül kittizeiik és ahhoz a venni 
szándékozók oly megjegyzéssel hivatnak meg, 
hogy az érinlelt ingóságok az 1881. évi LX. 
t.-c. 107. és 108. §-a értelmében készpénzli-
zelés mellett, a legtöbbet Ígérőnek, szükség 
esetén, becsáron alul is el fognak  adatni. 

Amennyiben az elárverezendő ingóságokat 
inások is ie- és tclülíoglallallák és azokra ki-
elégítési jogol nyerlek volna, ezen áfverés  az 
1881. évi LX. t.-c 120. g. éneimében ezek 
javára is elrendeltetik. 

Csíkszereda, IH08. évi december hó 3-ait. 
Molnár Sándor, 
Kir. tiir. vö í̂vlinjtc>. 

Sz. 10306- 008. ai. 
Arlejtési hirdetmény. 

Csikvármegye közigazgatási, árva és 
gyámhatósági központi hivatalai részére 
az 190B-ik közigazgatási évben szükség 
lendő papír, írógéppapír, festék,  tinta, 
toll és más írószerek és nyomtatványok 
szillitására, valamint „Csikvármegye hi-
vatalos lapjá"-nak kiadására ezennel pá-
lyázatot hirdetek s felhívom  mindazokat 
a könyvnyomdász és könyvkereskedő 
ket, kik a vármegye részére: 

1. A szükséges papirés Írószereket 
s nyomtatványokat 1909. évben szállí-
tani hajlandók, eziránti zárt írásbeli bé-
lyeges ajánlataikat, a megfelelő  áru-
mintákkal minden egyes tárgy legkisebb 
árának külön-külön feltüntetésével,  hoz 
zám legkésőbb december hó 10-én d. 
e. 10 óráig, 

2. Csikvármegye hivatalos lapját 
1909-ik évben nyomtatni és kiadni haj 
landók — mely minden hét csütörtökjén 
jelenik meg s legalább egy ivből áll — 
írásbeli bélyeges zárt ajánlataikat szá-
monkénti vagy egész évi átlugos árra 
ugyanénak folyó  évi december hó 10 én 
délelőtt 10 óráig, anuál is inkább te-
gyék meg, mert az árlejtés ugyanakkor 
nyomban megtartatik és sem a később 
érkező, sem pedig utóajánlatok el ueui 
fogadtatnak. 

Feltételek iránt nálam tudakozód-
hatni. 

Csíkszereda, 1908. november lió IH. 
Fejér Sándor, 

3—3 allspáu. 

Sz. 9776/1908. tlkvi. 
HIRDETMÉNY. 

Kozmás község tulajdonát képező tusnádi 
2029. számú telekkönyv arányosítás következ-
tében az 1869. évi 2579. sz. szabályrendelet-
hez képest italakittatik, és ezzel egyidejűleg 
mindazon ingatlanokra nézve, amelyekre az 
1886. XXIX. az 1880. évi XXXVIII, és az 1891. 
XVI. L-cikkek a tényleges birtokos tulajdonjo-
gának bejegyzését rendelik, az 1892. évi XXIX. 
tcikkben szabályozott eljárás, a telekkönyvi be-
jegyzések helyesbítésével kapcsolatosan foga-
patosittgtik. 

Egy intelligens éltesebb nő 
házvezetőnői állást 
keres január 1-ére. uri csa-
ládnál. vagy éltesebb urnái. 
Czim a kiadóhivatalban. 

ííiiigiiíiiiifrflíiWfi 

Sz. 1413—1908. ki. 
Pályázati hirdetmény. 

A caikszentiniklósi körbábaí állásra 
pályázatot hirdetek. A közhöz tartozik 
Csibszentmiklós és Csikborzsova község, 

Javadalom Csíkszentmiklósról évi 60 
kor. Csikborcsovából évi 20 kor, fize-
tés a községek pénztárából és a sza-
bályrendeletig megállapított látogatási 
dijak, mit a felek  fizetnek. 

Szabályszerűen felszerelt  kérések, 
hozzám 1908. december hó 13ig adan 
dók be. 

A választás Csikszentmiklós község-
házánál 1908. december 14-én dél-
előtt 9 órakor fog  megtartatni. 

Csikszentmiklós, 1908. november 2. 
Kelemen György, 

2—2 k»rj«gya«. 

• A legolcsóbb bevásárlási forrás 
EKETE VILMOS 
• illatszertárában, Csíkszereda 

Kaphatók a legfinomabb  illatszerek 
dekam-nmonként és mindennemű 
arez- és kézápoló szerek. í-íyógy- és 
—-• virágszappanok - - = 
Az Inda-sósborszesz fólerakata. 
Petrol-hajszesz korpa és hajki-
hullás ellen Hajrak-regenerátor 
HZ üszűló hajnak visszaadja az ere-
deti ifjukori  sziliét, valamint min-
dennemű különlegességek raktára. 
A Thymol és Stomatln fogápoló  sze-
rek a legjobbak. A Trlfolsum  (ha) 
pstrol) hölgyeknek állandó hajápo-
láshoz nélkülözhetetlen. — A Honay 

lelly a legjobb kézflnooritA. 
Vidéki megrendelések legwitosiMHi esiloíöltetiet 

tó 
737—908. végrh. szám. 

Árverési hirdetmény. 
Alulirl bírósági végrehajló az 1881. évi LX. 

t.-c. 120. értelmében ezennel közhírré teszi, 
hogy a csíkszeredai kir. járásbíróság 1908. évi 
12202. számú végzése következtében, dr Fcjcr 
Antal ügyvéd állal képviseli, a Csíkszeredai 
Takarékpénztár javára, Lux Sándor és társai 
csíkszeredai lakosok ellen 375 korona s jár. 
erejéig 1908. évi szept hó 3-án foganatosított 
kielégítési végrehajtás utján lefoglalt  és S-10 
koronára becsüli következő ingóságok u. m 
Ilyés Istvánnál 1 lószekér, 2 szekér kaszálás, 
2 szekér széna, 2 hízott sertés, 1 vastengelyil 
szekér, ifj.  Dávid Ignácnénál 1 íéderes kocsi, 
nyilvános árverésen eladatnak. 

Mely árverésnek a csíkszeredai kir. járás-
bíróság 1908. V» 824. számú végzése folytán 
375 korona tökekövetelés, ennek 1907. évi 
december hó 24. napjától járó 6"/u kamatai, 
'/,"/, válló dij és eddig összesen 66 korona 
40 fillérben  bíróilag már megállapított köllsé 
gek erejéig végrehajtást szenvedett lakásán 
Csíkszeredában leendő eszközlésére 1908. évi 
december hó 19. napjának délutáni 2 órája 
határidőül kitUzctik és ahhoz a venni szándé-
kozók oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy 
az érinteti ingóságok az 1881. évi LX. t.-c. 
107. és 108. §-a értelmében készpénzfizetés 
mellett, a legtöbbet ígérőnek, szükség cselén, 
becsáron alul is cl fognak  adatni. 

Amennyiben az elárverezendő ingóságokat 
mások is le- és felülfoglaltatták  és azokra ki-
elégítési jogol nyertek volna, ezen árverés az 
1881. évi LX. t.-c. 120. ţj-a éneimében ezek 
javára is elrendeltetik. 

Csíkszereda, 1908. évi december hó 4-én. 
Molnár Sándor, 
kir. tiii. végri/ln-jiu. 

Az „Agrár" Takarékpénztár Részvény-
társaság csíkszeredai Fiókintézete, irni 

és olvasni tudó, megbízható 

HIVATALSZOLGÁT 
keres. — Ajánlatok az itteni fiókinté-

zetnél nyújtandók be. 

Sz. 10413—908. ai. 
Pályázati hirdetmény. 

Csikvármegye központi közigazgatá-
sánál kinevezés folytán  Üresedésbe jött 
kertészszolgui állásra ezennel pályázatot 
hirdetek. 

Felhívom mindazokat, kik ezen ál-
lást elnyerni óbajfják,  hogy képzettsé-
güket és eddigi szolgálatukat igazoló 
okmányokkal felszerelt  Írásbeli kérvé-
nyüket hozzám 1908. évi december hó 
31-ig anuál inkább adják be, mert a 
kcsobb beérkező kérvényeket nem fo-
gom figyelembe  venni. 

A kertészszolgai állás javadalmazása: 
600 korona fiizetés,  180 korona lakbér, 
liu korona rubaátaláuy, ezenkívül ide-
iglenesen természetbeni lakás és a gon-
dozásara bízott parkok neui igényelt ter-
ineiiyeí. 

Ez állásra pályázók kötelesek a ker-
tészi teendőkben való jártasságukat is 
igazolni. 

Csíkszereda, Í90S. évi uovember hó 
20-áu. 

Fejér Sándor, 
3—3 alispán. 

Bámulatos olcsó árak!! 
Meglepő szop és uj választék gyerekjáték, karácsonyi és ujóvl ajándékokban. 
L'gyszintéu nöi és térti ruhaszövet, gyapju és cibeliD pogzto, flanel,  barchet, 
pamut és francia  delain, sima és hímzett batisz, cérna és selyem, zeflr,  gyapju 
és selyem blous, alsó szoknya, uoi, leány es férfi  kabát, kalap, oipő, ing, 
nyakkendő, szór és selyem paplan, iiay garuetur, csipke függöny,  szőrme 
boa és mnffokban.  — Készruha es felöltök.  — Állandó raktar : legjobb 
minőségű pamut, cérna és len vasznakban, fa  és érc-koporsó, szemfődel  és 
temetkeséet cikkekben. Mioden fajta  varrógép, utazó koffer  és kosarak nagy-
választékban. — Most az alkalom, szemelj es látogatása által meggyőződést szerezni, 

hogy minden árut felearban  szerezhet he nálam. — Tisztelettel: 

POTOTZKY PÁL divatkereskedd, CSÍKSZEREDÁBAN, 
ooo I l K t g i i l i k Bttg i i i l k i l a i i t l ooo 
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BaktfrwUevMél^áysMriU^ta^  | S i o i i d « p o n t o » M » m i n a U ; . | Ai ó-budai különlegesség vászon egyedüli nagy raktára 

NA6Y KARÁCSONYI VÁSÁR! MÉLYEN LESZÁLLÍTOTT  ÁRAK! 
Van szerencséin a m. t. vevőközönség szíves tudomására hozni, hogy Iul nagy raktár mialt tlzletemhen az Összes áruk mélyen leszállítót árban lesznek eladva 

1 méter Jó mlnöaégü krelon 
1 méter gyapott delein . . 
1 méter ttnom gynpju francia  delein 
1 méter bimiett batiaat . 
I meter mosó iparkel), flanel 

20 krtól feljebb 
26 
50 
26 
25 I! 

1 meter 70 om. aaeles franola  mosó flanel  75 krtól feljebb 
ratr 120 om. saélea fleórseövet  sima éa mintáaott minden sslnben 60 
méter 120 om. aaélea aibelln poaatók . 65 „ 
méter 140 om angol sima kelmék . . . 2 forint  25 r 
meter 140 cm. angol kosatüm gyapjú kelme 2 _ 50 ,. 

Továhhá fekete  és gyászkelmék nagy választékba, sima és bluz selymek, selyem rezlik lehető legolcsóbb árban. Férfi-  és 
íiu-ruhaszövetek és készruhák, rövid bór-bérelt kabátok. Női felöltök.  Rendkívüli nagy választék ferfl  nyakkendőkben. 
Női és farfl  fehérnemüek  a legfinomabb  kivitelig. Szőrme boák és karmantyúk a legolcsóbbtol a legfinomabb  kiállításban. 
Nagy raktár női-, férfi-  és gyermekcipőkben. Garniturak, függönyök,  szőnyegek, kocsitakarók nagy választékban minden árban. 
Továbbá felhívom  az igen tisztelt vevökö/önség becses figyelmét,  kézimunka, dísztárgyak és pipere raktáromra, mint nagyon 

I alkalmas karácsonyi és újévi ajándékokra. — A nagyérdemű közönség szives pártfogását  kéri, teljes tisztelettel 5 

POTOTZKY MARTON- divat-, kézmű-, rövidáru- és készruha-raktára, CSÍKSZEREDÁBA)!. 

l T J D I V A T - Ü Z L E T ! ! ! 
Van sZfi.MH»'in  t'>iks/>»v>la «'-s \>»Wk«* n. >'•. iml»»má>áva ltn/ui. Im-v 
ivilál.üM ;i S/ullán tí. lV-|i- >;iriik ü/lrlln'lvi»'i:lii u :i mai k«»r i n m !ii.-k I• • ivii'l.-z.n 

N Ö I - É S F É R F I - D I V A T Á R U - Ü Z L E T E T 
livitnllillll. S/f|iii'  I \ I'M'II 1.-I1 l'nlv T.'lll :i l • I >l>li |.i|4 ;U..lí I..'|| SZ.-IV/. .111 ||I< 
iiiin ikk- iiiH-t. IIÍIjfy  «̂»ML«it L«»r<Ii»v;i a ni''-Iyni liszt'lt k«"'/-'ii>rg ssz.liliiiirn". ip nyi-iiirk 
kirlr^it.'-s.'R.-. IMII ISIM va kitiniM IUINÎ >V''T- IMÍMIIM! v i s . n u R.-lvnini. 
t.-|j.'s lii/almal ki.-l'l'-iu.-lni |.-.-il«l ImvI-mi. M.'K tí>/t. | .t | . 1 k.'ivm l.-liát 
koZ-.IIS.'pt. IlMtfV  Itlill'l'll I l'k Í 111 l'l'H kil'..-;i>t;1';i11|,l ll.|l||.l,/..M W/\,  l.'lll.-i \ áNiill.i-i 
k<>(i'l*'/»-ttii-'-lkul iiu'^ri kiiih-iii >ziw>k« ilj»'K > Î Y >Z«-nm''I\v> n . < > / ' ' < 1 

áruim kiliiiiii iuiii«"-srgt'i"l sz<i|iil árairól. Ki;áló ti>zii-lHt.-l. 

S z r k c l v Ö d ö n . n ő i ó s l V ' r l ' i - i l i v a 1 - ü z l « * l r . C s í k s z e r e d a . 

Í N L R 1 D S A W K A L M A X 
N Ö I - ÉS F É R F I - D I V A T - Ü Z L E T E , C S Í K S Z E R E D Á B A N . 

F I G Y E L E M ! i 
A l. vevőközönség b. lig) elméi felhhum  a teljesen ujuiian berendezel! J 
Ízléses és jéminőségll áruimra. A karacsonyi idenyre tekintve, liogy yv 
régi árum egyáltalán nnus, de hogy en is ez alkalommal kedvezme- gfl 
nyeket nyújtsak vevőimnek, a raktaron levő összes áruimat H 
a rendes áraktol eltérve, sokkal olcsobban számítom, p 'Idául: T 

3 nuter kockás vagy csikós poszto aljnak, ezelőtt kor. 9. most kor. 5. 7 
3 méter kockás vagy csíkos rngol posztó, ezelőtt 15.— 9. B 
5 méter costum-positó sima, kockás és csikoa, ezelőtt 20. 12. ' B 
I méter koimauoai Unom karton —. 60 
I meter flanel,  ezelőtt . . . . 1.40 .90 
I par nöi positó cipő fiittta,  ezelőtt 9. 6 
I pár férfl  box cipő fűzős,  ezelőtt 20. 13.— 

továbbá mindennemű kézimunka, csugrén, canavan, éjszaki 
szöveten, smyrna, lenből psantlece futó  es elörajz nyomda sti>. 
A mélyen tiszteli közönség pártfogását  kérve, vagyuk kész szolgálattal : 
Nuridsány Kálmán nöi- és férfi-divatüzlete, Csíkszeredában. 
>t ApaS Mihály-utca 108. házszám, (Qál András-féle  hás). 4 

1 
n 

Czáka Béla. mészáros és hentes. Csíkszereda, 
A fogyasztó  közönség szíves figyelmét  felhívni 
kivánom évek óta lennálló mészáros üzletemnek 

m H E N T E S - Ü Z L E T T E L m 
való kibővítésére, melyei teljesen uj gépekkel sze-
reltem fel  és nem kíméltem semmi anyagi áldozatot, 
liogy a fogyasztó  közönséget tisztán kezelt, legízle-
tesebb, iriss hentesárukkal szolgálhassam ki, u. 111.: 

Párisi, lengyel, füstölt  és szalámi-kolbász, virsli is stbl cikkekbál. 
Fölörekvésem, hogy a íogyasztú közönség legké-
nyesebb igényeit is minden a hentes-üzlethez tar-
tozó árukká! kielégíthessem, versenyképes árakkal. 

l'iilil.i  iili tjri iKlrhm/.  ft  In  « li j/iiinitiintililxiii  ih.I.ti-Jiil;. 

KARÁCSONYI 0CCASI0! 
Tudomására hozom :i t. vevő közönségnek. hogy tul nagy áruiaktárom arra kész-
tel. Ing)" folyó  évi november éri ileeeinber hónapokban áruraktáromuak igen uajry 
ívszet a rendes uraktól eltéröles tetemesen leszállítsam — Ex alkalomból tehát 

KARÁCSONYI OCCASIÓT RENDEZEK. 
1 meier igen jó mosó krelon iniinlen színben Í4 krtól feljebb. 
I inetiT leuHiionialib „Cosnianos* levantin L''l „ 
1 illír tiszta gyipju Delaiu szép választékban llll „ 
I niéier nag\on jó mosó Delain (liunliirö?) ;14 „ 
1 mir "i0 etil széles taft  selyem minden sziliben I írttól feljebb. 
l'Jil ein. széles gyapjú szór-szovetek (ül kitol feljebb. 
Il'H em. széles gyapjú Zibelin posztók . S"> 
Ull ein. szeles zsuln:ii tiikiir posztó kostiimnek '2 forinl  il") kr. 
7(1 em. széles uynpju .•ingül tlanel mosimló íll) kilói leljebb. 
l-.'ll ein széles leldViipju Loden nöi rull:in:ik 5;) 

Továbbá l'elhixniii a t. vevíi közönség b lisylmét lilás ánieikkeimre is, úgymint: 
női kábátok, kalapok, e;örme colier és boák, téli nagy kendők, hárász és plüseh 
kendők, feifi  teli kábátok és ruhák, val.imint inimleii miiióségii cipőkben Igen 

válaszl.'kui tailok. Heeses látogatásukat kélve, inarailok teljes tisztelettel 

NURIPSĂNY NIÁRTON, 
n£i- és férfidivat-üzlete,  Csikszeredá'baii. 

tj AZ ARCBŐR ÁPOLÁSÁRA $ 
legjobb az akácvirág-krem, 
amely az. arcbőrt rövid idő 
iilalt litiévé és széppé teszi, 
a májfoltot,  szeplut és más 
kiütést eltávolítja. Ára I ko-
rona. Kapliató a kesz.ilőnol 
és postán is megrendelhető 

SZEREMLEY TIHAMÉR 
gyógyszerésznél, Csikszentmártonon. 
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Naptárak az 1909. évre 
nagy választékban kaphatók 
Szvoboda József,  könyvkeres 
kedésében, Csik-Szeredában. 

HIRDETÉSEK 
olcsó árszámitás mellett 
közöltetnek s felvétetnek 

A KIADÓHIVATALBAN. 

(SŐZ-, HÖLÉŐ É S g y Ó g y F Ü R P Ő A S Z O B Á B A N I 

Száz es száz orvos korszakot alkotonak jelentette ki 
az e g e s z s c g á p o l á s teren. — Közismert dolog hogy 

REUMA, CSÜZ ÉS KÖSZVÉNY 
ellen az e g y e d ü l i b i z tos h a t á s ú szer a hófürdők 
:::: (gőz- hőleg es gyógyfürdők)  rendszeres használata:::: 
A „Sanitás- szobafiirclö  készülékkel otthon A készülék megtekinthető vétel-
lakásának bármely szobájában a leglmtá- kötelezettség nélkül Szvoboda 
sósabb gőz- ea bőlég fürdőt  készítheti Józ$. képviselőmnél helyben, sót 
bárki, 5 perez alatt 5 fillér  költséggel. A kívánatra háznál Is bemutattatlk. 
lakásban a kényelem netovábbja. Kipróbált c Ö D t T U C D * m r » 4 f > 
biztos hatasu SZÍT nathn, tnrokfaja.s,  liel-
renyheség. álmatlanság eseteiben, slb. Nél-
külözhetetlen minden egészséges ember-
nek is. Használat után teljesen összehajt-

F O R S T N E R A L A D Á R 
a „Sanitás" szobagőzfürdő-
készülék egyeJQII gyártója. 

Budapest, vil. kerület, Alsó-
bató és valamely szekrény mögé állithaló. erdősor 30. sz. Telefon  97—51. 

Hosszurovó Cement Födélcserép 
majdnem határtalan tartóssáeu, ieen könnvfi  födőanvav.  olcsó ámn k ^ h . i A 

Iroda: Kapu-utca 15 sz. 
majdnem határtalan tartósságu, igen könnyű födőanyag,  olcsó áron kapható 
P O R T L A N D C E M E N T O Y Á I . - i N Á L 1 Ü V A S Ö Ó H A N . Kapu-utca 15 sz. 

\ y . n: e„> liAnfvtiY<'i»H«iAhiin.  CeikH'iTMlAtiaD, t«08 




