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Kéairatok nem «latnak ' ' 

A választói jog nemzeti reformja. 
A legfontosabb  feladat,  amely a jövö 

parlamentre vár, u népjogok kiterjesz-
tése, h választói jog reformja.  Ebben a 
kérdésben nem lehetnek pártszetiipon 
lok, nem érvényesülhetnek kortes cé-
lúk, minden jó hazafi  elótt csak az ezer 
éves magyar állam fennmaradása  kell, 
lebegjen. 

Meg lehet oldani a kérdést a nem-
zeti érdekek figyelembe  vételével plu-
ralitás r.élkUl is. Andrásaynak azért kel-
lett a pluralitáshoz fordulni,  mert a kon 
lieió kormány vállalásakor létrejött pak-
tumban a király megkívánta, hogy a 
KristófTy-féle  darabont választói javas-
latban megállapított 2 700,000 főnyi  vá-
lasztó képezze az Andrássy-féle  javus 
latnak is alapját. Sajnos Magyarország-
nak nemzetiségi viszonyai olyanok, ho;ţy 
ilyen alapon pluralitás nélkül nem lehet 
választói jogot csinálni, hacsak a mu 
gyar nemzeti állameszmét nem akarjuk 
leiadni. De tudjnk, hogy Kristóffy  miért 
csinálta az ó javaslatát. Nem azért, hogy 
a in agyar nemzetnek használjon vele, 
hanem azért, mert Bécsből rá parancsol-
tak. Bécsben pedig szeretnék, hogyha 
Magyarországra rázudithatnák teljes erő 
vel a nemzetiségi agitátorokat és miut 
azt már 48-ban is csinálták, amikor a 
hazáért harcoló magyaroknak házait fel-
gyújtották, családjait lemészároltatták a 
Dct^ifui  t t r i u u j i u g a i i m u i tu iuhha i igy 

most egy radikális választói jog segé-
lyével ide haza lámadják a jogaiért knzdő 
magyarokat félrevezetett  nemzetisé-
gekkel. 

Az uj parlamentnek tehát végleg 
félre  kell dobni a Kristóíly-féle  javasla-
tot és ugy kell megoldani a választói 
jog reformját,  hogy az egyrészt bizto-
sítsa a magyarság és a vele együtt érző 
délvidéki és dunántuli svábság supre-
mációját a nemzetiségekkel szemben, 
másrészt pedig, hogy a bécsi szolgálnt-
bau levó nemzetközi szociálisták váró 
sokban ne terrorizálhassák a hazafias 
munkásságot és polgárságot 

A Kristóffy-féle  választói jognak alapja 
nz írni olvasni tudás volt. Ezt feltétlenül 
cl kell ejteni. Egy müveit államban az 
általános választói jognak nem lehet 
más alapja, miot egy műveltségi cenzus, 
azonban az Írni-olvasni tudás még nem 
műveltség, ez még csak eszköze a mű-
veltségnek. Hogy a mi országunkban mi 
az az elemi műveltség, amit a választói 
jog alapjává lehet tenoi, azt előírják az 
1868. évi LXXIX. és az tOoT. évi nép-
iskolai törvényeink. Az ezekben előirt 
elemi iskolai tankötelezettség sikeres 
elvégzése lehet osak megbízható alapja 
az általános válaszlói jognak. Nemzeti-
ségi szempontból is csak az ilyen élő 
törvényeken nyugvó kulturcenzus nyújt-
hat elég garauciát. Hiszen a fentebbi 
törvények megkövetelik a hazai föld-
rajz, történelem, némi közjog, sőt az 
államnyelvnek elsajátítását is a népis-

kolákban. A mily mérvben fog  tehát ter-
jedni nálunk a törvényeinkben előirt 
ezen elemi kultura, ép oly mérvben fog 
az érvényesülni fokozatosan,  mim az 
általános választói jog egyedül megbíz-
ható reális alapja. Mivel azonban ami 
elmaradt országunkban még az elemi 
kulluru is csak hosszít évek múlva fog 
általánossá válni és ifivel  továbbá sok 
nem magyar anyanyelvű jó polgárunkat 
kizárni a polgári jogokból igazságtalan 
eái; lenne, addig is ki kell terjeszteni 
és leszállítani az adóeenzust, hogy a 
kisbirtokosok és kisiparosok széles ré-
tegei bevonassanak az alkotmány sán-
caiba. 

De nem szabad megfeledkeznünk  a 
munkásokról sem A 40 évvel ezelőtt 
készült választási törvény idejében nem 
igen volt Magyarországon még gyári 
ipar és igy a munkásság társadalmi osz-
tálya sem alakult ki. tehát ezekről u 
törvényben nem is lehetett intézkedés 
Ezt a hiányt pótolni kell az uj purla 
mentnek. Ezek részérc egy szociális 
cenzust kell megállapítani, amely az 
irás és olvasáson kivül rendezett csa 
ládi viszonyokut, törvényes házaséletet, 
önálló állundó lakást, állandó alkalma-
zást, a család eltartására elégséges mi-
nimális keresetet kívánnak meg, egy 
szóval csak uzt és annyit, amit. minden 
rendes, becsületes miiukás ki tud mu 
futni,  el tud érni Viszont azonban n 

minden zavargásra hajlandó munkake-
rülő elemet ki kell hagyni, mert a vá 
lasztói jog elsősorban nem jog, hanem 
kötelesség A választói jognak végső 
oka és célja ugyunis nem az egyesek 
érdekeinek keresésében, hanem unnak 
a magasztos közös életnek fenntartásá-
ban és szolfeálatábau  kell állani, amit 
nemzeti államnak nevezünk. Aki tehát 
olyan haszontalan ember, hogy saját 
egyéui és családi életét sem tudja tisz-
tességcsen bereudezui, az nem méltó 
arra, h >gy szerepet kapjon az ország 
sorsának intézésében. 

Mindez óriási lépés lenne a demokra-
tikus haladás utján, anélkül, hogy for-
radalmi és nemzetközi törekvéseket se-
gítenénk vele elő. Ebben a kérdésbeu 
össze kell fogai  minden jó magyar em 
bernek, legyen az kis- vagy nagybirto-
kos, kereskedő, iparos vagy munkás, 
kntholikus. protestáns vagy zsidó, legyen 
67-ea vagy 48as, mert ettől függ  a 
magyar nemzet fenmaradása  vagy pusz-
tulása. 

Örömmel látjuk, hogy ebben a kér-
désben minden pártban vannak embe-
rek, akik közösen éreznek és akik elótt 
nem a pártosság, hanem az ország kö-
zös érdeke lebeg. A magyar társadalom 
vezető emberei osztályra és pártállásra 
való tekintet nélkül március 19-éu erről 
a kérdésről a budapesti Vigadó nagy-
termében országos gyűlést rendeznek. 
Reméljük, hogy ezen az országos gyű-
lésen, ebben a nagy nemzeti kérdésben 

össze fognak  tartani a jó hazafiak  és 
egyhangúlag fogják  elfogadni  az alábbi 
határozati javaslatot: 

1. A választási jog legalább 24 éves 
korhoz és állandó ümilló lakhelyhez 
köttessék. 

2. Addig is, inig közoktatásügyünk 
odáig volna fejleszthető,  hogy u választói 
jog alapját a népnevelési általánosan 
kötelező tanfolyamok  teljes és sikeres 
elvégzéséről tanúskodó bizonyítvány ké 
pezhesse, az általános szavazati jog 
csak oly messzemenő garantiális ren-
delkezések mellett valósittassék meg, 
atneljek az értelmiséget közéletünkben 
megillető iráuyudó befolyást  hatékonyan 
biztosítsák. 

Ily rendelkezések hiányában a vá-
lustói jog — irtii-olvasui tudás feltétele 
mellett — megfelelő  adóceuzushoz és 
u munkásosztálynak erre hivatott tag-
jait felölelő  oly szociális cenzushoz köt-
tessék, amelynek kritériumait uös vagy 
özvegy állapot, rendszeres alkalmazás 
és részleteseit megállapítandó miuimális 
kereset képezné. 

:). A szavazati jog megállapításánál 
irányadónak vett szempontok a választó-
kerületek uj beosztásánál is teljes mér 
tökben érvényesüljenek. 

S e M iparos árvái és özvegyek számára. 
A marosvásárhelyi kereskedelmi és ipar-kamara az crueKeucK uiooinasaia no/.ij, liogy 

a kcrcsk. m. kir. miniszter ur 1910. február 
1 -én r*J3S. sz. alatt üoldberger Erzsébet által 
1S67. évi szeptember Itó 18-án Uécsbeti az 
ó-hudai kék fesiögyár  felvirágzásának  emléke-
zetére lett alapítvány kereken 2400 (kettőezer-
négyszáz) koronát kitevő kamatára az alábbi 
módozatok mellett nyilvános pályázatot hir-
detett. 

1. A fonti  kamatösszegből 8 (nyolc) egyén-
kén, i dUO 300 azaz háromszáz koronás ősz-
iesen 8 (nyolc) segélydijal aljkitolt. 

2. li segélydijakat szakmájukban kivált, 
józan életű, dc iiatalon elhunyt, képesítéshez 
kötött ipart űzött, magyar honos iparostlicsle-
rek szegétiysorsu özvegyei vagy szcgénysorsii, 
de 18 ével már be nem töltött fiu  esetleg 
leány) árváinak fonja  odaítélni. 

3. Pályázhatnak e segélydijakra 2. pontban 
említett özvegyek és árvák, ez utóbbiak any-
juk vagy gyámjuk mján. 

Özvegyek, kik fórjílk  iparát folytatják,  árvák, 
kik atyjuk iparát választották életpályául, s 
mint ilyenek segéd, vagy tanonc minőségben 
alkalmazva vannak, avagy ugyanazon szakmába 
vágó ipari szakiskolába (felső  ipariskolába) jár-
nak, Odaítélésénél előnyben részesülnek. 

Árváknál, lia további kiképzésük érdekében 
több évi támogatásra volna szükség, nem log 
elzárkózni az elöl, hogy a segélydijat az ala-
pítványi kamatok terhére az előlialadás igazo-
lásának kikötése mellett, esetleg több éven át 
engedélyezze. 

Egy és ugyanazon családban özvegy- és 
árva, illetve árvák ugyanazon alapítvány kama-
taiból segélyt csakis rendkívül kivételes eset-
ben kaphatnak. 

•1. A folyamodványban  részlctezendök a 
cél, melyre folyamodó  a segélyt igényli és a 
körülmények, melyek öt a segély kérésére 
utalják. 

ö. A íolyamvdványhoz okvetlenül csato-
landók a kővetkező mellékletek. 

.1/  1 tcreifyeliiiél: 
m házassági levél; 
Io a férj  magyar honosságát, mikor és hol 

történt elhalálozását igazoló okmányok ; 
i-t a férj  iparigazolványa, vagy annak má-

solata ; 
'h a férj  szakképzettségét igazoló okmá-

nytik (iskolai bizonyítván, bizonyítvány tcndc-
löktöl, kiállítási oklevél, stb. >; 

i-i a férj  és özvegy erkölcsi bizonyítványa; 
fi  szegénységi bizonyítvány. 

Ih -1 I t 'il.lhtl 
'ii atya magyar-honosságát, mikor és hol 

történt elhalálozását igazoló okmányok (t. fent 
h alatt); 

)'} az atya iparigazolványa vagy annak má-
solata (1. lent >•) alatt); 

i-l az atya szakképzettségét igazoló okmá-
nyok (t. lent <l> alatt); 

'h az atya erkölcsi bizonyítványa; 
i i az árva születési bizonyitvána ; 
í) az árva legutolsó iskolai bizonyítványa; 
/// ha az árva iparossegéd, vagy tanonc, 

vagy ipari szakiskolai (felső  ipariskolai) tanuló, 
a tanító-mesterének vagy mcslernőtick, ipar-
iskolai igazgatónak bizonylata arról, liogy az 
illető mióta van nála alkalmazásban (hányadik 
évfolyamra  jár) cs milv erkölcsi magaviseletet cs cioliaiadast tanúsít; 

!•) szegénységi bizonyítvány. 
Szegénységi bizonyítvány csatolása esetén 

a kérvény és mellékletei bclyegmenlesek. E 
bizonyítvány csatolása esetén a folyamodvány 
kiilzetén feltűnően  jelzendó. 

ti. A segélydij kiutalásánál Icnlarlja önagy-
tnéltósága magának, hogy oly módozatokat 
állapíthasson meg, melyek a segélylyel elérni 
kivánt célt biztosítani a viszonyok szerint 
leginkább megfelelőknek  látszanak. 

A 4. és 5. pontban foglallak  szerint szer-
kesztett és felszerelt  folyamodványok  legké-
sőbb folyó  évi április lö-éig a kamaráhez nyúj-
tandók be, később érkezett folyamodványok 
ügyelőmbe nem vétetnek. 

Miről szíves figyelembe  vétel és hatáskö-
rében leendő körözés végett van szerencsénk 
t. Címet hazafias  tisztelettel értesíteni. 

Marosvásárhely, 1910. február  10. 
Tmi^il;  11. Hiit/ú,  te. üsabils Péter, 
kir. tanát-sos. elmik. titkár. 

A.f/'/'</'js  <Ir  í'tyt  Antal fössm'Lij.-islu  nrlioi. 
fát'*  1 Inni  tom.' 

Becses lapod mult heti 7-ik számában a 
közigazgatási bizottság üléséről szóló tudósi: 
tásban egy felszólalásom  nemcsak teljesen el-
ferdítve  van közölve, hanem abból egy árva 
belli sem igaz. 

Ezért arra kérlek, hogy annak helyreigazí-
tását ezen soraim közlésével megengedni szí-
veskedjél. 

Semmiféle  politikai babérért versenyre nem 
kelek ugyan, dc eddig követett meggyőződé-
semhez híven és következetesen, az említett 
tudósításban rámfogotlakkal  szemben, pusztán 
az igazság kedvéért ki kell jelentsem, hogy: 

A K Á S Z O N I „ B O L D I Z S Á R - F O R R Á S " K I Z Á R Ó L A G O S F Ő R A K T Á R A . Egy literes palackokban 10 fillérért kaphatók. 
Van szerencsém az igen tisztelt vevőimet értesíteni, hogy az őszi és téli szezonra megérkeztek a legfrissebb  és legkiválóbb kávé fajok,  theák, thea-
sfiteménvek,  angol és belföldi  rumok, Ilkörök. legfinomabb  cukorkák, csokoládék és déli gyümölcsök. Kávé, cukor, rizs, szappan es minden-
nemű fűszerek.  — Mindennap friss  hideg felvágottak  és prágai sonka kapható a legszolidabb árak mellett. - Gyors es pontos k.szolga!as. 
nemu fűszeren.  minu v * , , _ FŰSZER-ES CSEMEOE-KERESKEDESE 
A nagyérdemű közönség sz.ves pártfogását  - V T A T T ^ . ^ L ü J O S CSÍKSZEREDÁBAN, 
kérve, vagyok kiváló tisztelettel • v 



-k oldal. c s í k i l a p o k 8. B m . 

1. Lukács László pénzügyminiszter leiratá-
hoz hozzá nem szóltam; 

2. öt parlamenten kivOl álló kormány tag 
jának s volt darabont miniszternek nem ne-
veztem; 

3. személye iránt bizalmatlanságot ki nem 
lejeztem; 

4. leiratának tudomásul nem vételét nem 
indítványoztam. 

Hanem igen is hozzá szóltam a Lukács 
László leiratára vonatkozóan Szász Lajos fő-
jegyző által előterjesztett határozati javaslathoz 
s azon nézetemnek adtam kifejezési,  hogy az 
abban felhozott  kikötések, kijelentések és fel-
tételek mellőzésével a leirat egyszerűen vétes-
sék tudomásul, mert a jelenlegi politikai ala-
kulások közben tökéletesen csak elvi kérdés-
nek s még inkább politikai jelszónak tartom 
annak vitatását, hogy a mai kormány törvé-
nycs-e, avagy törvénytelen s különben is ennek 
eldöntésére a közigazgatási bizottságot nem 
tartom hivatottnak. 

Ezen nézetemmel szemben, melyet csak egy 
felszólaló  támogatott, a többség Szász Lajos 
határozati javaslatát fogadta  el. Ez a tiszta 
igazság. 

De hogy ily tartalmú felszólalásomból  mi-
ként lehetett éppen az ezzel merőben ellen-
kező álláspontot kifejező  ráfogásokat  a tudósí-
tásban nekem imputálni, azt fel  nem foghatom 
s nem is kutatom. 

Miért soraim szives közlését ismételten kérve 
maradok 

Csíkszereda, 1910. február  hó 20-án 
tisztelő híved 
T.  Xmjij  Imre 

Ösztöndíj pályázat 
A marosvásárhelyi kereskedelmi- és ipar-

kamara köztudomására hozza, hogy a keresk. 
m. kir. minisztérium 1910. február  1-én 5337. 
szám alalt kelt rendelettel a Mária Valéria fő-
hercegnő Ö császári és királyi Fensége szü-
letésének emlékezetére Voigtlender Frigyes 
bécsi lakos, kereskedelmi tanácsos által alapí-
tott ösztöndíj kereken 2300 — kettőezerhá-
romszáz — koronát kitevő kamataira nyilvá-
nos pályázatot hirdet a következő módozatok 
mellett: 

1. A fenti  kamatösszegből két (2) egyen-
kint 1150, 1150 (azaz egyezeregyszázötven, 
egyezerszázötven i koronás ösztöndíjjal ala-
kított. 

2. Ez ösztöndíjakat képesitésli.z kötött 
ipart Uzö, két (2i szegényebb sorsú, érdemes, 
szakmájában kiváló és júzan éjetü olyan kezdő 
fiatal  magyar honos iparos mesternek vagy 

annak tökéletesbitése céljából vagy forgótöke 
gyanánt, kik atyjuk iparát folytatják  s attól az 
iparQzletet átvették, vagy átvenni akarják. 

3. Pályázhatnak e ket (2) ösztöndíjra a 2. 
pont alatt emiilett iparos mesterek és segédek 
közfll  mindazok, kik katonai szolgálatukat már 
teljesítették vagy az alól jogérvonyesen vég-
leg felmentettek  és akik, ha mesterek, legalább 
egy (1) évet, ha segédek legalább öt (5) évet 
töltöttek ezen minőségben. A katonai szolgá-
latban töltött idő ezen időbe be nem számit-
haló és általában csakis tényleges mühelyi 
gyakorlattal töltött évek vehetők számba. 

4. A pályázati folyamodványban  megemlí-
tendő az, hogy folyamodó  az ösztöndíjat mily 
célra igényli (továbbképzés, berendezés, vagy 
forgó  tökenyerés céljából). Abban az esetben, 
ha a berendezés vagy annak tökéletesbitése 
céljából igényli, az is megemlítendő, hogy 
mily berendezési tárgyakra, gépekre, szerszá-
mokra van az illetőnek szüksége, sazok mily 
értéket képviselnek, továbbá mely hazai gyár-
ban vagv ipartelepen óhajtja azokat feltéve, 
hogy belföldön  gyártanak — beszerezni? Ha 
az ösztöndijat folyamodó  továbbképzés céljá-
ból igényli, megemlítendő az, hogy a tovább-
képzést hol és miként kívánja eszközölni? 

A mennyiben külföldre  kívánna utazni, 
közlendők nyelvismeretei, továbbá az iskola 
gyár vagy műhely neve és helye, hová isme-
reteinek gyarapítása céljából menni óhajt és 
megemlítendő ai is, vájjon az illető iskolába, 
gyárba, műhelybe leendő felvétele  biztosítva 
vane-e vagy sem ? 

Amennyiben folyamodó  atyja műhelyet még 
nem vette át, az is megemlítendő, vájjon van-e 
ezzé kilátása s mikor veheti ezt ál. 

5. A folyamodványhoz  okvetlenül csato-
landó a következő mellékletek: 

<0 születési bizonyítvány; 
l'J  a magyar honosságot igazoló bizo-

nyítvány ; 
<•) erkölcsi bizonyítvány; 
<i) családi és vagyoni viszonyokat igazoló 

bizonyítvány; 6 

») az elsőfokú  iparhalóság (ipartestület) 
bizonylata arról, hogy folyamodó  milyen mes-
terséget űz, mióta mester, illetve segéd, atvia 
iparát folytatja-e,  illetve annak műhelyét át-
V4n dolgoz"k?S e g é d ' Í e l e n , e g k i n e k 

f)  folyamodó  szakmabeli kiválóságát ieazoló 
bizony átok (mesterektől, iskoláktól, rendelő 
leiektől, kiállításokról stb.); 

9) a katonai szolgálat teljesítését vaey a 
(elmentést igazoló okmányok (katonakönvv 
badmentességi-dijköny stb.) 

Szegénységi bizonyítvány csatolása esetén 
a folyamodvány  és mellékletei bélyegmentesek. 
Ily bizonyítvány csatolása a lolyamódván kűl-
zetén feltűnően  jelzendö. 

6. Azok, kiknek az ösztöndíj oda fog  ítél-
tetni, annak kézhez vételét megelőzőleg m. 
kir. közjegyző előtt aláirt nyilatkozatot tartoz-
nak bemutatni, melyben kötelességet vállalnak 
az iránt: 

a) ez ösztöndijat valóban a kérvényben 
jelzett és a nyilatkozatban újból felemlítendő 
célra fogják  lorditani és a részben alávetik 
magukat a kereskedelemügyi ni. kir. miniszter 
által foganatosítandó  bármily cllendörzésnnk; 

h) amennyiben az a vonatkozó rendeletben 
elöiratnék, atyjuk iparűzletét a rendeletben elő-
írandó határidő alatt átveszik; 

r) a feni  a) és b) alalt említett kötelezettsé-
gek nem teljesítése eseten az ösztöndíjat a 
nevezett miniszter idevonatkozó felszólításának 
kézhez vételétől számitolt 14 t tizennégy) nap 
alalt vissza fizetik. 

Ha az illető netán inog kiskorú volna, e 
nyilatkozatra, ugyancsak közjegyző- és ugyan-
azon két tanú elölt atyja-, vagy gyámjának 
jótálló nyilatkozata is rávezetendő. 

A 4. és 5. pontban foglallak  szerint szer-
kesztett és felszerelt  folyamodványok  a keresk. 
m. kir. miniszter urhvz cim?zvc legkésőbb 
folyó  évi április hó 15-ig kamarához nyújtsák 
be, később érkezett folyamodványok  nem vé-
tetnek figyelembe. 

Marosvásárhely, 1910. február  7. 
Tansiik  I).  Hitt/ó.  Sialíiíts  IVler, 

bir. ta lác-ios. elnök. lltkiu-. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— A cslkszentmirto.il választókerület-

ből. Érdekes megvilágítása székely atyánkfiai 
lelkületének a közeledő képviselőválasztások 
alkalmából az a valóságban megtörtént pár-
beszéd, mely egy kászoni választó polgár és 
egy érdeklődő között alig egy pár nappal 
előbb lefolyt. 

Megszólítja ami érdeklődőnk a kászoni vá-
lasztó polgárt: 

Jönnek a választások, hát kire szava-
lunk ? 

— Már azt mondják mindenfelé,  liogy pénz 
lesz s az se kutya. 

— Hátha Héderváry jelöltje János bának 
103 koronát ad, s Nagy Gyuri is annyit talál 
kivágni, János bá mit csinál ? 

— Hát én már csak ugy gondolom, ho;:y 
elveszem in!:id a két darab százast, mert hál 

p l i u . U g l J W , I1I I I1I . I IWUW I U I I . 

— Jó, jó, dé akkor kire log szavalni? 
— Már én istálom elveim fcnlartásával  csak 

arra, ki ezenfelül  többet ad. 
- Halálozás. Id. Nagy István vendéglős 

folyó  hó 19-én rövid szenved s után meghalt. 
A jó öreg Pista bácsi halála általános részvé-
tet keltett, mert elhaltat mindenki ismerte és 
szerette. 

— Eljegyzés. Krausz Jenő csikszcntdomo-
kosi kereskedő eljegyezte Fodor Annuskát Csik-
szentdomokosról. 

— Halálos végfl  verekedés. Halálos kime-
netelű és súlyos sebesülésekkel végződött vé-
res verekedés folyt  le folyó  hó 15-én este 10 
órakor Csiktaploca egyik korcsmájában. A ve-
rekedésről a következő értesítést vettük: Cyör-
pál Gergely és Miklós András csiktaplocai 
(erdöalji) lakosok folyó  hó 15-én este 6 órakor 
Silló Ferenc házánál névnapi ünnepélyen vol-
tak. 7 óra felé  megjelent a háznál Miklós 
András cselédje, Székely Ágnes és jelentette 
gazdájának, hogy siessen anyósa, Tamás La-
josné segítségére, mert Györgypál István, Csató 
Imre és Csató Antal ittas állapotban msg akar-
ják ölni. Györgypál Gergely a cselédleányt 
azzal az üzenettel küldte haza, hogy fiát, 
Györgypál Antalt értesítse és küldje valami 
kézbelivel Miklós András korcsmájához, mi-
közben maguk is a korcsmához sietlek. Az 
udvarra érve, az olt levő Györgypil István 
egyenesen Miklós Andrásnak rohant és vele 
dulakodni kezdett. A zajra kijöttek a korcs-
mából Csató Antal és Csaló Imre is és ka-
rókkal felfegyverkezve  az éppen oda érkező 
Györgypál Antalnak rohantak, ki szintén el 
volt látva egy hatalmas fejszével.  Györgypál 
Antal látva, hogy nemcsak a két Csató, ha-
nem Györgypál István is, ki a Miklós András-
sal való dulakodást abba hagyta, feléje  tarta-
nak, hatalmas fejszéjével  védekezni kezdelt, 
miközben fejszéjét  Csató Imre mellébe oly 
erővel vágta, hogy az szivéig és tüdejéig ha 
tolt és az láthatóvá lett. Továbbá a verekedés he-
vében Csató Antalnak 25 nap alatt gyógyuló 
sérüléseket okozott, viszont támadóitól ö is 15 
nap alatt gyógyuló sérüléseket szenvedett. A 
halálosan megsebesült Csaló Imre ott a hely-
színén meghalt. A csendőrség a nyomozást 
bevezetvén, tettes Györgypál Antalt a királyi 
ügyészségnek átadta. A vizsgálat fogja  kide-
ríteni a halálos végű véres verekedés rész-
leteit. Tény az, hogy a verekedés borzasztó 
kegyetlenséggel folyt  le, mihez hozzá tesszük, 
hogy hir szerint Györgypál Antal Csató Imre 
holttestét szánjához kötötte, melyet a lovak 
gazdájával együtt haza húztak volna. 

— Hirdetmény. Az udvarhelymegyei gaz-
dasági egyesület folyó  évi február  hó 28-án 
és március hó 1-ín Székelykereszturott (vasút-
állomás) országos jellegű bikakiállitást és vá-
sárt, továbbá borjastehén- és űsződijazásl ren-
dez. Kiállítási dijak: Nagytenyésztők bikái 
részére 100, 80, 60, 50 kor. ezüst érem. Kis 
tenyésztők bikái részére 100, 80, 60, 50, 30 
20 kor. bronz érem. Községek bikái részére 
25, 20, 15, 15 kor. Borjaslehenek részére 100, 
60, 50, 40, 30, 25. 15 kor. Három éves üszők 
részére 80, 60, 50, 40, 20 kor. Két éves üszök 
részére 50, 40, 20, 15 kor. Pénzdíjjal, ezüst-
ös bronz éremmel csak magyar erdélyi fajla 
2 éves bikák, borjas tehenek, üszök dijazhatók, 
nyugati fajta  (berni-siementhali) állatok okle-
véllel tüntethetők ki. A kiállítók községi elől-
járósági bizonyitványnyal tartoznak igazolni, 
hogy a kiállított által egy év óla tulajdonuk-
ban van, illetve hogy az saját tenyészetükből 
származik. Az ily bizonyitványnyal nem bírók, 
a versenyből kizáratnak. A 100 holdas birto-
kosok vagy bérlők bikái a nagy tenyésztők 
csoportjába oszlatnak. Tehén és üsző pénzdi-
jakat csak udvarhelymegyei kisgazdák nyer-
hetnek ; iiagytenyésztők, idegen vármegyebc-
liek ily állatai kiállítási oklevelet nyerhetnek. 
Előző kiállításokon pénzdijat nyert tehenek 
pénzdíjra nem pályázhatnak. A községi bikák-
nál kitüntetendő a tenyésztő, kitől a bika be-
szereztetett. A kiállítás díjmentes, de az eladott 
állatok eladási árának 2 százaléka az egyesü-
let pénztárába befizetendő.  A községeket, te-
nyésztőkéi, kiknek magyar erdélyi fajta  tenyész 
állatokra szükségük van, avval hívjuk fel  e 
kiállításon való megjelenésre és vásárlásra, 
hogy a kiállításon az erdélyi részek legne-
vesebb bikalenyészlői szoktak kiállítani, hogy 
itt szükségleteiket biztosan és jutányosán be-
szerezhetik. A kiállításra vonatkozó minden-
nemű értesítést Gállfy  Kálmán székelykereszluri 
főszolgabíró  úrtól, inint a bizottság elnökétől, 
kinél a bejelentések is cszközlendök, nyerhetni. 

— Ismeretterjesztő előadás Cslksomlyón. 
A Csiksoinlyói Jótékony Nőegylet felkérésérc 
dr. Király Henrik főgimn.  tanár f.  hó 19-én a 
főgimu.  nagytermében szép számú közönség 
előtt ismereiterjcszlő előadást tartott. Előadá-
sának tárgyát az elektromosság köréböl vette 
s a bemutatott kisérlelek mindenike az elek-
tromos áramnak más és más hatására vetett 
tanulságos féi.yt.  A mágneserő, hő és vegy-
tani hatás mind egy e^y lépcső volt a Rönlgen-
fi'nykepczés  megérteséhez. S játszi könnyed-
séged ju'.oll el a fényképezés  alapját ké-
pező Röntgen-:ugarak bemutatásához és ismer-
IcL'scIicr. Látiuk, liogy e sugarak mikép 
világítjuk át az rgyes közelükbe lett les-
leke , miközben a fémből  álló anyagok éles 
árnvOkot vetnek. Egy-két Rönlaen-felvétel  és n e u a n y utr^dtív u e i n u i a i u s d u id i r d idi iuiadţţus 
előadás, melyet a közönség mindvégig osztat-
lan figyelemmel  kísért és tetszéssel fogadott, 
véget ért. A kisérlelek bemutatásánál előadó-
nak Páll Ferenc képezdei tanár segédkezett, 
akinek szintén nagv érdeme van abban, hogy 
a bemutatott kísérletek mind szépen sikerüllek. 
Előadás végeztével Pál Gáborné elnök az egye-
sület nevében köszönetét fejezte  ki előadónak, 
hogy oly élvezetes és tanulságos délutáni 
szerzett az ilyen tudományos kérdések iránt 
érdeklődő közönségnek. Nem hagyhatom em-
iilés nélkül, hogy előadás ulán a jelenvolta-
kat elnöknö a saját lakásán látta szivesen ven 
dégeiül, akik a legjobb kedvben voltak sokáig 
együtt. Már most jelezzük, hogy a második 
ismeretterjesztő előadás március hó 5 én lesz, 
amikor is Csató János főgimn.  tanár vetített 
képek kíséretében ismertetni fogja  a föld  geo-
logiai korszakait. —tc. 

— Meghívó. A csíkszeredai Kereskedők-
köre folyó  hó 27-cn délután 4 órától kezdő 
döleg tartja XII. évi rendes közgyűlését, melyre 
a köri tagok meghivatnak. Tárgysorozat: 1. 
Jegyzőkönyv hitelesítők választása. 2. Titkári 
jelentés. 3. Lemondás utján megüresedett gazdai 
állás betöltése. 4. Indítványok. Csíkszereda, 
1910. évi február  hó 16-án. Gál József  elnök. 
Merza Rezső jegyző. 

— Táncestély Cslktaplocán. .összevetett 
kis erök mily nagy dolgot kivihetnek», nem 
hiába jelszava Csiktaplocának. összefogott  8 
leány Csiktaplocán és a csiksoinlyói árvaház 
Javára sikerben oly gazdag táncestélyt rende-
zett, mely a legvérmesebb reményeket is messze 
felülmúlta.  Főelvűk nem csak az volt, hogy a 
bál minél jobban sikerüljön, hanem minél több 
gyűljön a jótékony szándékra és mindkettőt 
elérték. A bál sikeréről beszéljen, aki ott volt 
és világos reggelig virágos kedvben táncolt; 
az anyagi sikerről a számok beszélnek. Jegyek-
ből, felülfizetésekből  és gyűjtésből (mert hisz' 
faluról-falura  gyűjtögettek) bejött összesen 836 
korona 19 fillér.  Kiadás 196 korona 19 fillér 
s igy az árvaház javára tiszta bevétel 640 ko-
rona jutott. Engedjék el mindazok, kik a jó-
lékonycélra adakoztak, hogy név szerint meg-
nevezzük, de több mint ezer kisebb-nagyobb 
adományt lehetetlen név szerint nyugtázni. 
Fogadják a jótékonycél nevében hálás köszö-
netünket. — Kötelességet teljesítünk, midőn a 
nyilvánosság előtt is hálás köszönetet mon-
dunk Lázár Miklósné úrnőnek, hogy ezen tánc-
estély bálanyai tisztét elvállalta, azon személye-
sen megjelent s e szép sikert nagyban elő-
mozdította. Viszontlátásra legközelebb Csik-
taplocán a rendezőség. 

— Érdekes statisztika városunkról. A 
•Pesti Hírlap» irja : Magyarországnak, Buda-
pestet és Fiumét kivéve, összesen 136 városa 
van, de ezek közül csupán 15 dicsekedhetik 
azzal, hogy á pótadót nem ismeri. Breznóbánya, 
Dobsina, Gyergyószentmiklós, Gölniczbánya, 
Igló, Jolsva, Körmöcbánya, Leibic, Magyar-
kanizsa, Nagyróce, Ólubló, Szászváros, Sze-
pesbéla, Szepesolaszi és Vazinka városnak 
ugyanis egy fillémyi  pótadója sincs, amit egyet-
len törvényhatósági joggal felruházott  város 
sem mondhat el. A huszonöt törvényhatósági 
város közül hatnak csak 1—50 százalékig ter-
jed a pótadója, mig 19-nek a pótadója 50 és 
100 százalék közölt váltakozik. A 100 száza-
lékot egy sem haladja meg, sőt még el sein 
éri, anyagi viszonyaik tehát sokkal kedvezőb-
bek, mint a rendezett tanácsú v.irosoké. Az 
ország 111 rendezett tanácsú városa közölt, 
mint fentebb  említettük, van 15 város, ahol 
nincsen pótadó, de van 32 város, ahol a potadó 
1—50 százalék ; 53 város, ahol 50—99 száza-
lék ; 7 város, ahol 100 százalékon felül;  1 
város, ahol 200 százalékon felül  és 1 város, 
ahol 400 százalékon felül  van a póladó. Pótadó-
magasság tekintetében az egész országban 
Csíkszereda áll az első helyen, ahol-a város 
polgárai minden korona állami adó után 4 
korona 15 fillér  póladót fizetnek,  vagyis állami 
adójuk 415 százalékát. Utána mindjárt Szolnok 
következik, ahol a város adózó kö/.önségérc 
229 százalék pótadó van kivetve. A -Pesti 
Hírlap» ezen közleményéhez csak annyit fű-
zünk hozzá, hogy igaz, miszerint Csíkszere-
dában a pótadó igen magas és annak fizetése 
nagyon súlyos teher a város közönségére, de 
415 százalékot még sem lesz ki. Ebből elte-
kintve azért lehetünk elsők Magyarországon 
a pótadók magasságában. 

— Elszámolás A folyó  hó 7-ki .Városi 
Bál» nemcsak erkölcsi, hanem anyagi sikerek-
ben is gazdag volt. line az elszámolás. Összes 
bevétel volt 1211 korona, összes kiadás 311 
korona. A tiszta jövedelem tehát 900 kor. Felül-
fizettek:  Kállay Ubul, Mikó Bálint, Szacsvay 
Imre, dr Györgypál Dom >kos, T. Nagy Imre, 
Gál József  50—50 korona, Hajnód Ignác, dr 
Fejér Antal, Szentpáli Gábor, Fejér Sándor 
40—40 kor., Gyalókay Sándor, Élthes Zsigmond 
30— 30 korona, Niszel fivérek,  Cseh István 
16—16 korona, Niszél Jakab, Orbán Jitios, 
id. Nagy István, Janovitz József,  Jakab Gyula 
(vendéglős), Kiss András (Oroszhegy), Moldo-
ván János 10—10 korona, Farkas Imre. dr 
Ujfalusi  Jenő, Bekk Fülöp (Budapesti 8—6 
korona, Csedö Islván. Junger Sándor, dr Nagy 
Béni, Fehér Károly, Jakab Ödön, Józsa Géza, 
Ligeti Samu 6—6 korona, Szigelliy Gyula, 
ifj.  Botár Béla. dr Élthes Béla, Nagy Lajos 
(Zsögöd), Pototzky Márton, Miklós János, Merza 
Dávid, dr Csiky József,  dr Filep Sándor, Gözsy 
Árpád, Székely Ödön 5 - 5 korona, Filó Ká-
roly, Nuridsány Márton, Gáspár József,  Miskc 
László, Spitz Albert (Brassó) 4—4 korona, 
Zalán István, Szvoboda Józsel, Gál Imre, B. 
Nagy Gyul, Kovács György 3 T 3 kor., Csa-
nády Lajos 2'50 korona, dr Élthes Gyula, 
Bari ha András, Vécsey Gábor, Ráduly Ferenc, 
Birlha József,  Fodor Jenő, dr Veres Sándor, 
dr Márton László, Helvig G. János, Szinon 
Gergely, Veress Elek, Gecző Béla, Kovács An-
tal, ifj.  Dávid Ignác 2—2 korona, Czáka Béla, 
Rancz Lőrinc, Hajnód János, Bájer Ferenc, Sze-
merjai Ferenc, Rósenfeld  Áron, Honer János, 
Herczka Gyula, Vákár Lajos, Sprencz Hugó, 
Tarsai Sándor, Szabó Lajos, dr Bogdán Ernő, 
Solymosy Károly, Szvaboda Miklós, Fürst Ja-
kab Budapest, Nuridsány János, Schön és 
Per'mánn, Kanilz Ignác, Friedmann Lajos, 
Aucr Dávid Budapest l- l korona. Ugy az 
itt megneóezett uraknak, mind mindazoknak, 
kik a «Városi Bál» erkölcsi és anyagi sikeré-
hez megjelenésükkel és áldozat készségűkkel 
hozzájárultak, ez uton mond ismételt köszö-
netet a «Városi Bál» rendezősége. 

Szám 363—1910. ki. 

Körözés. 
Farkas Gergely volt csíkszeredai lakós 43 

éves róm. kath. vallású, nös, 1 leánygyermek 
atyja, vagyontalan, Írástudó, aki Csíkszeredá-
ban előbb rendőrdrmester, később Abrudbá-
nyán állítólag börtönőr s onnan visszajőve leg-
utóbb 1908. 1909. években a Hajdú András-
féle  csoportban építési vállalkozó társ volt: az 
ellene és társai ellen bejelentett ipari kihágás 
letárgyalása után, de a határozat meghozatala 
előtt, Csíkszeredából ismeretlen helyre távo-
zott s igy az 1058—900 ki. számú büntető ha-
tározat nevezettnek kézbesíthető nem volt: 
köröztetik és feltalálás  esetén jelenlegi tartóz-
kodási helye alulirt hatósággal közlendő. Sze-
mélyleirása: termete magas, arca kerekded, 
széles, kissé himlőhelyes, szeme acélszűrkés 
.szinü, fogai  épek, orra szája rendes, haja és 
bajusza öszűlőfélben,  álla borotválL Különös 
ismertetőjele: igen nyersen,katonásan beszél. 

Csíkszereda, 1910. február  hó 17-én. 
A városi tanács: 

Várady Dénes, Dr Ujlalusy Jenő, 
jegyzfl.  polgármester. 



8 Mám. C S Í K I l a í p o k 3-ik oldal. 
104. szám. 
1910. vhtó. 

Árverési hirdetmény. 
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi 

LX. tc. 102. §-a értelmében ezennel közhirré 
teszi, hogy a csíkszeredai kir. járásbíróságnak 
1910. évi V. 169. számú végzése következté-
ben dr Pál Gábor ügyvéd által képviselt Mi-
hály István karcfalvi  lakos javára 2100 korona 
s járulékai erejéig 1909. évi április hó 5-én 
foganatosított  kielégítés végrehajtás utján le-
es felülfoglalt  és 2244 korona 5 fillérre  be-
csült kövelkezö ingóságok u. m.: boltiáru 
cikkek stb. költség hátrálék erejéig nyilvános 
árverésen eladatnak. 

Mely árverésnek a csíkszeredai kir. járás-
bíróság a fenti  számú végzése folytán  fenti 
tökekövetelés és a biróilag már megállapított 
költségek erejéig, végrehajtást szenvedő lakásán 
Madaras községben leendő megtartására 1910. 
évi március hó 4-lk napjának délutáni 2 
órája határidőül kiiüzetik és ahhoz a venni 
szándékozók ezennel oly megjegyzéssel hivat-
nak meg, hogy az érintett ingóságok az 
1881. évi LX. t.-c. 107. és 108. g-ai értel-
mében készpénzfizetés  mellett, a legtöbbet ígé-
rőnek, szükség esetén becsáron alul is el fog-
nak adatni. 

Amennyiben az elárverezendő ingóságokat 
mások is le- és felülfoglaltatták  és azokra ki-
elégítési jogot nyertek volna, ezen árverés az 
1881. évi LX. 1c. 120. §-a értelmében ezek ja-
vára is elrendeltetik. 

Kelt Csíkszeredában, 1910. évi február  hó 
7-ik napján. 

Keresztes Gyula, 
kir. I>ir. végrehajtó. 

Faeladási hirdetmény. 
A csikszentmiklósi közbirtokosság f.  évi 

március hó 12-én délután 2 órakor Csik-
szentmiklós községházánál nyilvános szó-
és zárt írásbeli versenytárgyaláson eladja 
a közig, erdészeti bizottság 3527—909 
számú engedélye folytán  a Nyilénk-csügési 
ut mellett levő 509 drb 329 köbméterre 
becsült fenyőfa  készletet. 

Kikiáltási ár 1601 kor. 40 fill. 
Bánatpénz 160 korona. 
A fatömeg  kikiáltási áron alul nem 

fog  eladatni. 
Utóajánlatok nem fogadtatnak  el. 
Árverési és szerződési feltételek  meg-

tekinthetők Csikszentmiklós községhá-
zánál. 

Csikszentmiklós, 1910. február  19. 
Ambrus Balázs, András József, 

h. biró. t_2 k. biró 

AZ EURÓPA-
SZÁLLODÁBAN 

NAPONTA FRISSEN CSAPOLT 

PIL2ENI SÖR 
kapható. Minden pénteken 
halpaprikás, többféle  zóna-
reggeli. Szives pártfogást  kér 
:: :: kiváló tisztelettel 

Miklós János veoile&líis Csíkszeredában. 

M E G H Í V Ó 
Az „Alcsiki Bank Részvénytársaság 
t. c. részvényesei az 1910. évi március 
hó 20-án d. e. 9 órakor üzlethelyiségé 

ben tartandó 

r e n d k í v ü l i k ö z g y ű l é s r e 
t i s z t e l e t t e l rvi e g l í i v t i t n a k . 

Tárgysorozat: 
1. Bizottságok választása a szavazatok 

számbavételére és jegyzőkönyv hitelesíté-
sére. 

2. Az alapszabály 75. pontjának mó-
dosítása. 

3. Indítványok. 
Alapszabály kivonat. 

A közgyűlésen minden részvényes vagy sze-
mélyesen, vagy meghatalmazottja által, kinek 
azonban szintén részvényesnek kell lennie, 
gyakorolhatja szavazati jogát, köteles azonban 
minden részvényes a gyűlés megnyitásáig rész-
vényeit szelvényeivel együtt a pénztárnál elis-
mervény mellett letenni. 

Szavazásnál minden részvény egy-egy sza-
vazattal bir; de ha valamelyik részvényesnek 
tíznél több részvénye van, minden további 5 
részvény csak egy szavazatra jogosil; azonban 
sem saját személyében, sem más által képvi-
selve, sem végre másoknak képviseletében, 
avagy mindhárom módon együttvéve 20 sza-
vazatnál többet senki sem gyakorolhat. 

AZ IGAZGATÓSÁG. 

Hirdetmény. 
Ezennel közhirré tétetik, hogy alólirott 

részvénytársaságnál legeltetés céljából a 
következő havasok adatnak bérbe 1910. 
évre és pedig. 
„Bálványos" kikiáltási ára 3050 korona. 
„Tarhavas" . » 1400 . 
. Felső Szlatina" . . 1 0 0 0 

Ez iránti Írásbeli ajánlatok 1910. évi 
február  hó 28-ig a .Székely erdőipar 
lészvénytársaság" gyimesi üzemvezetősé-
géhez nyújtandók be, mely napon nevezett 
havasok a legtöbbet Ígérőnek fognak 
bérbe adatni. 

Csikgyimes, 1910. február  8-án. 
Székely Erdttpar Részvénytársaság. 

Faeladási hirdetmény. 
Szentpéter egyházmegye Aranyos ha-

vasában egy tömegben található 81 köb-
méter perzselt fenyőfa  köbmétere 3 kor. 
50 fillér  kikiáltási árral folyó  hó 28-án 
délelőtt 10 órakor Csiksomlyón, a hi-
vatalos helyiségben el fog  árverezletni. 

Vevő köteles a vételárat azonnal le-
fizetni  s a fát  folyó  évi március végéig 
levágatni s a hely színéről elhordatni. 

Csiksomlyó, 1910. február  19. 
Bálint bajos s. k., 

foertpfTi'íi.  í'lnük. 
Csiszár Pál s. k., 

gondnok. 

Árverési hirdetmény. 
Gyiinesközéplok község a tulajdonát 

képező 3 szoba, 1 konyha s hozzájáró 
melléképületek és 300 Q-öl kerttel biró 
beltelkét az oda engedélyezett korlátlan 
italmérési jog gyakorlásával együtt 1910. 
évi március hó 21-én nyilvános árve-
résen 3 évre haszonbérbe adja. 

Kikiáltási ár évi 1000 korona. 
Ajánlattevők kötelesek a kikiáltási ár 

10 százalékát bánatpénz gyanánt letenni. 
UiOiiJaulululttml, lnljt- itlttw. 

Egyéb árverési feltélelek  hivatalos órák 
alatt a jegyzői irodán megtekinthetők. 

írásbeli zárt ajánlatok jegyzőhöz cint-
zendők. 

Gyimesközéplok, 1910. február  9-én. 
Bálás Dénes, Tankó István, 

k. j - 1-2 k. Iii ró. 

1 - 2 Szám: 308 — 1910. 
Hirdetmény. 

Alulírott birtokossági elnök közhirré 
teszi, hogy Csikszentgyörgy vadászterülete 
folyó  évi március hó 6-án délelőtt 9 
órakor a községháznál egymásután kö-
vetkező 6 évre haszonbérbe fog  adatni. 

Az árverési feltélelek  alulírott birto-
kossági elnöknél megtekinthetők. 

Csikszentgyörgy, 1910. évi február  hó 
19-én. 

Kovács Tamás s. k., 
birtokoBeagi elnök. 

1-2 Szám: 308—1910. 
Hirdetmény. 

Alulírott birtokossági elnök közhirré 
teszi, hogy Csikbdnkfalva  vadászterülete 
folyó  évi március hó 6-án délélőtt 9 
órakor, egymásután következő 6 évre a 
községházánál haszonbérbe fog  adatni. 

Az árverési feltételek  alattirt birtokos-
sági elnöknél megtekinthetők. 

Csikbánkfalván,  1910. évi február  hó 
19-én. 

Botár János, 
Itirt. elnök. 

M e g v é t e l r e k e r e s e k 
Csíkszeredai takarékpénztári részvényeket. 
Csíkszereda, 1910. évi február  hó 8-án. 

Gál József. 3 - 3 

Tűzifa a Központi takarék-
pénztárnál kaphaté. 

Sz. 111—1910. mj. 

Árverési hirdetmény. 
Közhirré tétetik, hogy Csikvármegye 

magántulajdonát képező Bojtorjános, Tar-
havas, I. Kisbükkös, Magyarósvölgy, Kis-
magyarós, Nagymagyarós, Vámkut, Füs-
tölőkert, Haragos, Kishavas, Czibles, Fe-
jérhavas, Vereskő, Komárnik, Kopárhegy, 
Tülgyessarok, Nagysarok, Czirjáksarok, 
Veresmart, Cziblesalyi rét, Kisrét, Fojánai 
fűrészek  és kaszálók, Táblasarok. Balázs-
sarck, Hegyeshavas, Csiszérsarok, II. Kis-
biikkös, Köszörükópatakhavns, Tyukos-
havas. Arpádíensik, Köszöriikópalaki 3 
kert. Tölgyesi mészégetési jog és mészte-
lep nevü kaszáló és legelő birtokok, il-
letve jogok 1910. évi március hó 9-én dél-
előtt 9 órakor Gyergyótölgyesen a gazda-
tiszti irodában megtartandó nyilvános szó-
beli és zárt írásbeli versenytárgyaláson 
fognak  1910-ik évtől kezdódőleg három 
egymásután következő évre haszonbérbe 
adatni. 

A feltételek  szerinti kikiáltási ár 10— 
10°Vka az árverező-bizottság kezébe az 
árverés megkezdése előtt bánatpénz fejé-
ben leteendő. Utóajánlatok nem fogadlat-
nak el. 

Az árverési állalános és részletes fel-
tételek n gyergyótölgyesi gazdatiszti iro-
dában a hivatalos órák alatt bárki bete-
kintheti. 

Csikvármegye magánjavainak igazga-
tósága. 

Csíkszeredában, 1910. február  hó 16. 
Dr. Csiky József, 

I — 2 iuazgtiíü. 

Szám 192-1910. kj. 2-2 
Faeladási hirdetmény. 

Csikvármegye közig. erd. bizottságá-
nak 3013—909. keb. számú határozatá-
val megadott engedély alapján a csik-
szenlmihályi közbirtokosság tulajdonát ké-
pező .Sötétpatak" és .Salamás" nevü 
erdőrészekben futó  tüz által megperzselt 
fenyőfák  értékesítése céljából folyó  évi 
február  hó 26-án d. u. 2 órakor Csik-
szentmihály községházánál nyilvános sző-
és zárt írásbeli versenytárgyalás fog  tar-
tatni. 

Árverezni lehet a két erdőrészre, illetve 
sötétpataki- és salamásira külön-külön és 
együttesen is. 

Eladás alá kerülő fatömeg  Sötétpatak-
ban 874 és Salamásban 1086 köbméter. 

Kikiáltási ár a sötétpataki fákra  1566 
korona azaz egyezerötszázhatvanhat ko-
rona, kikiáltási ár a salamási fákra  3410 
korona azaz háromezernégyszáztiz korona. 
Bánatpénz mindkét esetnél a kikiáltási 
ár 10 százaléka. 

Utóajánlatok nem fogadtatnak  el és 
a fatömeg  kikiáltási áron alól nem adatik el. 

Az árverési és szerződési feltételek 
Csikszentmihály községházánál és a járási 
erdőgondnokságnál megtekinthetők. 

Mindkét erdórész a gyimesközéploki 
vasútállomástól mintegy 5, illetve 8 km. 
távolságra fekszik. 

Csikszentmihály, 1910. • február  8-án. 
Pál Dénes, Sipos István, 

jegyző. birt. elnök. 

5—10 

Árverési hirdetmény. 
Csikszentgyörgy közbirtokossága ré 

széröl közhirré teszem, hogy nevezett 
közbirtokosság tulajdonát képező s a köz-
ség közvetlen közelében fekvő  „Benesd" 
nevii erdórész 65 4 k. hold kiterjedésű 
területen levő és 5261 5 m'-re becsült 
lucfenyő  luszonía 27410 (huszonhétezer-

l/<M-r»r,'i l/il/i-í tt -ici 'ír ninlUitl 
Csikszentgyörgy községházánál 1910. évi 
április hó 12-én délelőtt 10 órakor 
tartandó zárt írásbeli ajánlattal egybekö-
töd nyilt szóbeli árverésen el fog  adatni. 

A kikiáltási ár 10" .-a bánatpénzkép-
pen az árverési biztos kezéhez leteendő. 

Az egy koronás bélyeggel ellátóit zárt 
írásbeli ajánlatok szintén 10% bánatpénz-
zel, vagy megfelelő  óvadékképes érték-
papírral látandók el. Az ajánlatban kije-
lentendő, hogy ajánlattevő az árverési és 
szerződési feltételeket  ismeri és magát 
azoknak aláveti. 

Utóajánlatok nem fogadtatnak  el. 
Az árverési leltételek és a becslésre 

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

Az erdőben faíelvétel  csak a csíksze-
redai 111. kir. erdögondnokság előzetes 
engedélyével eszközölhető. 

Csíkszereda, 1910. február  20-án. 
Băcher, 

m. kir. ' nlogonilnnk. 

Köhögés, rekedtlég és hurut ellen legjobb a 

Réthy-féle pemetefű cukorka. 
Vásárlásnál azonban vigyázzunk és határo-
zottan Réthy félét kérjünk, mivel tok haszon-
talan utánzata vao. — Egy doboz 60 fillér. 
Csak Réthy-félét  fogadjunk  el. 

TENGERI LISZT 
a csikszentmihályi gőzma-
lomban bármily mennyi-
ségben kapható. Cim: 
CSIKY JÁNOSNÉ 

Szépviz-Csikszentmib&ly (állomás). 
3 92 

Legújabb tavaszi és nyári diszkalapoki 

T. C. 
Van szerencsénk a nagyérdemű hölgyközönség igen becses 

figyelmét  felhívni,  miszerint budapesti és bécsi utunkból vissza 
térve az idei szezonnak megfelelő  legdivatosabb 

KALAPOKAT ÉS NÖI-DIVAT C I K K E K E T 
szereztOnk be és azon szerencsés helyzetbe vagyunk, hogy bár-
mely kényes igénynek megfelelhetünk.  — Midőn az igen tisztelt 
hölgyközönség becses figyelmét  felhívni  bátorkodtunk egyúttal 
kérjük esetleges átalakításokat és javításokat minél hamarább 
elhozni, hogy annál szebben és jobban kitudjuk állítani. 

Szives pártfogásukat  kérve, vagyunk kiváló tisztelettel 
1-12 Özvegy Nagyné és Biró Árpád, 

G s l l c e z e r a d L á / b a s . 

Selyem blúznak valók és díszek! 
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É R T E S Í T É S ! 
Van szerencsém a nagyérdemű köziinsóg becses figyelmét  felhívni, 
miszerint a Rákóczi-utca 3B2 sz. alatti saját házamban levő 

N Y E R G E S É S K Á R P I T O S Ü Z L E T E M B E N 
minden e szakmába vágó munkák elkészítését a legnagyobb készség-
gel vállalóin és ezt csinos kivitelben olcsó árak melleit pontosan elké-
szítem. Raktáron tartok a mai kornak megfelelő,  mindenféle  nagyságú 

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

KÉSZ URI KOCSIKAT ÉS URI SZÁNKÓKAT. 
Végül a nagyérdemű közönség szives figyelmét  le liivoni azon körül-
ményre, hogy a kocsik, valamint minden u szakba vágó muitl.úk 
javítását elvállalom. — Mû amot a nagyérdemű közönség jóindu-

latú pártfogásába  ajánlva, maradtam kiváló tisztelettel: 

Bájer Ferencz, nyerges és kárpitos 
Csíkszeredában. Rákóczi-iilca íJöá. szám. 

Jó gyomor, jó egészségi i 
Világhírű orvosok elismerik, hogy a legtöbb rosszullet a + 
rendet len gyomor működéstől származik. Igyekezzünk A 

ennek elcjet venni - Ezen célra szolgál a • 

„ N O V I f N M " S?®!1^?.̂ ^". By0" * 
Ha valami kel lemetlen érzcs lepik Tel 2 0 — 3 0 cseppet cu- I 
korra csepegte tve beveszünk s a kel lemetlensegek azonnal I 

megszűnnek. l'Yn.-ikláros Magyarország részére: ^ 

Balázsovich Sándor gyógyszerész, Sepsiszentgyörgy.  I 
Kapható C s í k s z e r e d á b a n : Michna Rezső és veje. GrUiiwald Albert, X 
Kekele Vi'mos. Szopos Klek és Kaida Gyula üzletében, korona és • 

1 korona 2(1 filléres  üvegekben. Próba üveg (io fillér.  I 
Készili: Kárpáli József.  St'psiszenlgyör&v—Árkos. W 

I 

Boda József orgona és hármonium épito 
c b i k t a p l o c í L n . 

Van szerencséin a tólisztelcmló pupság és n in t. 
egyliázlanáes szíves tudomására hozni, miszerint 

ORGONA ÉS HARMÓNIUM 
KIM TŐ MÜIIELY E M E T 

teljesen újonnan rendeztem be, minek uiánna 
módomban áll u legnagyobb szállásit orgona épi 
téset is elvállalni. Bármiucmü javitás és áiuhiki-
lásokat a legjutánj usabb árban pontosan eszközlük. 

A nagyénlemü közönség pártfogását  kérve, vagyok kiváló tisztelettel: 
^ Boda József,  orgona és harmónium épitó, Csiktaplocán. 

I Ujjp I I ̂  I I I ̂  I ^ 

I & F9 B E3 

Gzell Frigyes és fiai 
bortermel k és bornagykereskedök 

MEDGYES. 
Legjobb beszerzési f o r r á s 

VALÓDI ERDÉLYI TERMÉSZETADTA 

TISZTA HEGYI BOROKBAN. 
Hordokban és palackokban. 

Kitűnő saját termésű és vörös borok. 
£ 3 m 0 B 

Hosszurovó Cement Födélcserépj 
— — — - - - •- • 

Iroda: Kapu-utca 15 sz. • 
r r r w r r v v r r X 

Iroda: Kapu-utca 15 sz. 
rwmw 

majd nem határtalan tartósságu, igen könnyű födőanyag,  olcsó áron kapható 
P O R T L A N D C E M E N T G Y Á R N Á L B R A S S Ó B A N . 
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