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CSÍKI LÁPOK 
POLITIKAI, KÖZGAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI HETILAP. 

Szerkesztőség és kiadóhivatal: 
s n o b o d i J ó n e f  könyv- n paplrker*ak«daM, 

s u lap melleiül résaót illeti; iniiuU-n közlemény, 
v.Míinii'it hirdetések és előfizetést  dijuk is bülilcuilöfe. 

= Telefon  hívószám 2, ---= 

F0SZBHKKSZTO: 
Dr. F E J É R A N T A L 

ClíYVÉl». 

FKI.KLOS NZEHKESZTO: 
Dr. ELTHES GYULA. 

Hegjelenik minden t i e r d é n . 
ElófUeteei  ar: Kgész évre 8 kor. (Külföldre)  12 kor 

l-'élévre 4 kor. Ncpvodévre 2 kor. 
Hirdetési dijak a legolosóbban acámittatnak. 

Kéairatok nem adatnak vlaaia. 

A jövö képe. 
Mióta a képviselőházit feloszlatták, 

olsórendü aktunlis kérdése a politikáuuk, 
liogy niikép u ulukul ki u helyzet a 
küszöbön 41 ló választások után. Azzul 
mindenki tisztában lehüt, hogy a iek'ii-
U'ÍÍÍ hf'.vzet  teljesen tarthatatlan, m-:rt 
in.i alig van olyan országosan szerve 
zel párt, mely elegendő grunciát nyuj 
1.111:1 arra, liogy a választó az urna 
el.iti legtisztább meggyőződését nyugod-
tan fejezze  ki. 

Hogy ez tény, az elvitázlixt,illan 
Klviiázlmtatlan azért, mert ÍHKT. óta u 
l i iggetlens^i párt olyan inponáló több-
séget, mint HH)5-ben nem szerzett s 
mikor megszerzetté és komi inyképes 
volt, kormányra vállalkozott u Imtvan-
lieiesekkel, mi inugában ejjy olyan bizul 
niütlunságot keltó tény volt, mely még 
» viszonyok kényszerítő hatása alatt 
sem megengedhető. S a mint netn volt 
ez következetes s legszentebb alapelve-
ivel megegyező, ép ugy nem volt kö-
vetkezetea semmi ténye a koalíció tel-
jesen meddő uralma alatt. A negyven 
évi küzdelem azt eredményezte, hogy 
az ábrándok szétfoszlottak  s maradt a 
puszta valóság. Megmaradt a hazafias 
érzés, de többé csábításra nem hallgat. 

A koalíció majdnem négy évi uralm:i 
alatt vissza Telő ingntünli, mint taláu 
1867 óta soha. Megtörött a hit, mely 
szikla szilárdan állolt. A tust fóleg  a 
legutóbbi események magyarázták meg, 
mikor u nagy függetlenségi  párt egy 
része belátta, hogy nagy töbségével 
tulajdonkép kárára volt u nemzetnek. 
8 mi következett be : tétlenségük tudu 
tában egymás ellen fordultak. 

Ez a pártbomlás előre látható volt. 
Hol uincs együttműködés, ott nincs ös-
szetartás. A vakonhivóknek szeméről 
leesett a hályog. Ha végig nézünk a par-
lamenti pártokon, nem látunk semmi 
mást, mint széthúzást, önző egyéui ér-
dekek szakadatlan működését. A füg-
getlenségi párt kettészakadt s az „ön-
zetlenebb" része egy olyan komisz ve-
rekedést rendezett a magyar parlament-
ben, mely örökös szégyenfoltja  lesz a 
magyarnak itt beüt ép ugy, mint a kül-
föld  előtt. Ezzel ennek a pártnak füg-
gönye legördült. Legördült azért, mert 
józanul gondolkozó magyar ember még 
npm jutott oda, hogy a magyar pnrla-
ií.cntben tintatarlókat verjünk Magyar-
ország minisztereinek fejébe  azért, hogy 
utat nyissunk az anarchiának és leala-
csonyítsuk a nemzetet magunk és a kül-
lőid előtt. Hisz nem lehet olyan magyar 
ember, ki egy törvényhozótól ezt várja, 
vagy ezért küldje öt a parlamentbe. — 
Munkálkodni igy a nemzet javára nem 
lehet. Ha igy lebet politikát csinálni, 
mit várjunk az alsóbb közületektől, ha 
tóságoktól és a néptől. Fejétől büdösö-
dik a bal! 

A Justh-párt nem gondolkozott ak-
kor, mikor feje  tetejére állitotta a po-

litikát s azl hitte, hogy acé l szen'p.-iti 
az eszközt. Azl gondolta, hogy saját sza 
kállára hitelt ml neki u nemzet. H ;tcli 
ad önzetlennek hirdetett lehetetlen |>r»g-
ramrajáért, melyet megvalósítani lehet, 
de nem ugy, amint azt hirdetik s állító-
lag megváló-iíuni akarjak. Legeklután-
sabhan rác.ifolt  erre Justli Oy illa ükkor, 
mikor Lukács László jelenlegi minisz-
terrel kesznek nyilatkozott kormányi 
vállalni ugy, hogy összes elveit szegre 
akasztja — csak kormányra ju :liasson 
I'edig igazán furcsán  hangzik, hogy egy 
olyan s/.els«segbe menő párt. mint u 
Justli O) uláé, epen Lukács Lászlóval 
akart egyezséget kölni, kivel a .Jtistlt-
pártnak szövetkezése a lehető legvisz-
szatetszóbb képet szolgaitatta volna. 

Most itt vannak a választások s a 
nemzet ismét it<-lni fog.  A letűnt kor 
mány uralkodásának hasznos tanulsA 
gai kell, liogy legyenek azok a szem 
poutok, melyek uz Ítélet rendelkező 
részének indokolását fogják  képezni. Az 
a rendelkező r é z pedig elégtételt tog 
adni ii nemzetnem azért a csalódásért 
melyet, végig kellett játszani. Az pedig 
mind a uemzet káráru történt. 

Az utolsó idóben u programmpoiUok 
hangzatosan kicirkalmazvn használtatnak 
fel  egyes pártok cégéréül. S ha ezeket 
a pontozntokat vagy követeléseket meg-
vizsgáljuk, alig tudunk külömbséget 
találni közöttük. A külötnbség legfő-
képpen abban rejlik, hogy miképen va-
lósíthatjuk meg azokat. A (i~-es és 48-as 
irányt az alkotmánypárt helyébe lépett 
munkapárt és a két függetlenségi  part 
képviselik. A mindennap elhangzó prog-
rammbeszédek majdnem mind és ugyan-
azon kérdéseket tartalmazzák. Kzckkcl 
mennek a pártok a küszöbön álló vá 
l i s t á s o k b a is. Törekvése mindenkinek 
az, hogy parlamenti többséget nyerjen. 
Azonban az erőviszonyok különbözők s 
az a nemzet meggyőződésében rejlik. 
Ez a meggyőződés fogja  megadni a jövö 
képét, mely a valóságot is visszatük-

Az uj főispán. 
A hivatalos lap ez évi március 24-iki szám» 

közülié, hogy a király (iyalúkay Sándor kir. 
törvényszéki elnököt Csík vármegye főispánjává 
nevezte ki. Ez a kinevezés a vármegye közön-
ségére nem volt meglepő, inert míg egyrész-
ről Uyiilókay Sándor neve közszájon forgott, 
másrészről egyénisége, nz igazságügyi pályán 
eltöltött hosszú szolgálata, viselt méltósága és 
előkelő összeköttetései praedestinálták l'sik-
varmegye főispáni  állásúra. A vármegye kö-
zönsége ez okokból szimpatikusán fogadta  (iya-
lókay Sándor kinevezését, mert a fajszeretó 
székelység idegent nem szívesen lát a vár 
megye főispáni  székélien. (íyalókay Sándor pe-
dig tizennyolc évet töltött a Székelyföldön  nz 
igazságügy szolgálatában. Huzamosabb ideig 
volt Háromszéken, Marwtordában és végre itt 
nálunk. Erős törvény-tisztelete és egyenes lelke 
teljes garanciát nyújt nekünk arra, hogy n 

vannenye alllonoiniájat jogait épségben 

Hi:it-ip> stiol folyó  li<> 2-Vt n reggeli vo-
nallal vi kezeit haza. Bár érkezései igen ke-
vesen tudtak, mindazonáltal igen sokan men-
tek elein- Sepsiszentgyörgyi;:. Ott volt többek 
közölt .leney l/iszló. Ki< Kmo, tíiizsy Árpád, 
ilr Kovács <í .II f  is, Szilio I i-'/.a. dr Nagy Béni, 
«Ir U .al Kiitta' másuk. A csikszeiitsiinuni 

lloma-on a kászotialcsiki járásból mintegy 
•JiKI .'tilil . niI"-1- lögailta. Az uj főispánt  Kar 
lalis Ágoston loszolgal.iró üdvözöli'.'. liyalókay 
megköszönte a fogadtatást  nyomatékosan 
UatüíUivo/.ta. Imgy mint a vármegye uj főis-
pánja minden t rejet a varmegye javara és 
erdekei előmozdítására fogj:i  felhas/nalni 

Kftutan  Satulur liiTgely csikszentiinrei fólil 
bii lokos szólalt lel s indítványára a megjelen-
tek egyhangúlag kuiumdoltak. liogy a kor-
mányt táviratilag üdvözlik. A távirat szövege-
zése» el Iiartalis Ágoston főszolgabírót  liizlak 
nn-g Az uj löispant a csikszenlsimoni uriiöl 
gyek virágukkal leplek meg 

(ivalókay Sandul' főispán  Csíkszeredába a 
reggeli órákban kocsival erkezett meg. Még 
az nap delelőn a vármegyeháznál szűkebb 
kürli elúiirti'ki zli't volt. melyre az uj főispán 
a tisztviselői karból a főbbeket,  a különböző 
pártállásu polilikusokbc'l a tekintélyesebbeket 
llivta I l i ig A tisztviselői kiirt képviselte l-'ejér 
Sándor alispán, Szász Lajos lójegyzó, György 
pal Doinokm liszti főügyész,  ki egyszer.-n;int 
a 4^-as fiiggi'llenségi  párt elnöke, a régi sza-
iiadeivii pártul T. Nagy Imre, •••" Kilép Sán-
dor, dr Iiocskur Béla, dr Nagy Béni, Klthes 
Z-igiiioiul, Iiartalis Ágoston, l'ap Domokos; a 
neppárlol Orbán János; olt volt még Beeze 
Antal, mint páriunkivLili. Megvolt liivaIvallay 
l'bul volt főispán  és H íjnóil Ignác kerületünk 
volt képviselője, jelenleg mindkettő a kerülői 
kepv isi loji-loilje. előbbi Kossuth-párti, utóbbi 
.luslh-párú programmal. 

Az előérlekezletre a sajtó nem lévén meg-
írna, szerzett információnk  szerint tlr (iyörgy-
|,.il Domokos, dr Bocskor Béla, Kalhiy Lbul 
es It'-cze Álltai felszólalása  után elhatároztak, 
hogy a főispáni  installáció előleges megbeszé-
lése végett a li.rveiiyhaló.sági bizottsági tago-
kat értekezletre hivják össze s e célból fel-
kérték Fejér Sándor alispánt, lio-y az érte-
kezletre tűzze ki folyó  évi április hő 1-ét s 
arra »z összes törvényhatósági tagokat hívja 
in,.;. .íz eddigi felszólalásokból  kivelielöleg 
tiyalokay Salitlor főispánt  ünnepélyesen fog-
jak installálni. Kz a péntekén megtartandó ér-
tekezleten végképpen el fog  dőlni. 

Az installáló törvényhatósági közgyűlés 
folyó  évi április 0-én. szombaton delelótt 10 
órakor lesz a vármegyeit! z törvényhatósági 
nagyteriuebeii. Krlesülesüuk szerint Uyalókay 
Sándor főispán  az installáció után bankettet ml. 

Apponyi és Justh varmegyénkben. 
Április hó folyamán  a 4H-as Kossuth-párt és 
a -lt<-as .iustli-párt vezérei meglátogatjáK a 
Székelyföldet  is. A vezérek partjuk állásfog-
lalását fogják  n választóközönseguek felfejteni. 
KrtesUlésünk szerint Apponyi grófot  számosau, 
köztük Deési Zoltán éh gróf  Bethleu István is 
el fogják  kisérni. Kz a korteskörut már csak 
azért is érdekes, mert tudvalavóleg a négy 

;zekely vármegye képviselői tulnyomólug az 
országos 4S-as függetlenségi  párt tagjai voltak, 
azonban az kettészakadván, a vezérek arra 
tóvekednek, hogy- miuél több mandátumai ment-
hessenek meg pártjuk számára. 

Az országgyűlési képviselóválasztók 
1911. évi névjegyzékének összeállítása. 

Csikvármegye központi válaszmánya f.  hó 
iO-an Fejér Sándor alispán elnöklete mellett 
ü!ést tartott, melyen az orsággyülesi képvise-
loválasztoK IMII. évi névjegyzékének összeál-
litá-ára a szükséges bizultsagukat kiküldölték. 

A csikszciitmarloui választókerület részére 
a kaszoni üt községbe kikiililötték Andriis 
I.ajos clniiklesévdl Szaniszló Kálmánt és Bajkó 
Ferenc/.ct; a kerület Nverges letóu inneui 
községei reszere Bartalis Ágoston elnüklesével 
Lurim-z Jánost és l'uskás Lajost. 

A csíkszeredai választó kerület részére 
Madefalva  cs csikszentmiklóstól lefelé  csik-
szendat. is iile én.e. kiküldtek I)r. Márton 
László elnöklésevel Tompos Károlyt és l'alfl'y 
Andrást; Zsógöd Szentkirály, Szentimre, Szent-
simon es Csatószeg közsegbe Dr. Daradics 
Félix clnöklesével Keek Kercnczct és Cselt 
Károlyt; Mindszent és Szentlélek községbe 
Dr. (íyórgypal Domokos elnöklésével Kovács 
Belát es Czikó Sándort. 

A karefalvi  választókerület részére a gyér-
gyoi községekbe \V>llman tiéza elnöklésével 
íialog Istvánt és Ádám Imrét; a Küdün felüli 
hat közsegbe Beeze Imre elnöklésével Balázs 
Benest és Antal Denest; Rákos, liöröcsfalva, 
Vacsárcsi, Szenlmiliály, Szépviz községekbe 
dr. IVjer Antal elnöklésével Mauya Antalt és 
l'al Dcnest; a három gyiinesi községbe Daj-
bukát Jakab elnöklésével liusz 8. Jánost és 
Baláss Dénest. 

A gyergyószentmiki M választókerület ré-
széi e a tölgyesi járás kozségeilie Veres hajós 
eluöklesével Csató Józsefet  és Csaló Sáudort; 
a választókerület többi községeibe ideértve 
(iyergjószentiuiklós r. t. városi is, Zakariás 
Lukacs elnöklesével Árpa Lajost és Zatliu-
reczky Bálintot. 

Az igy kiküldött bizottságok kötelesek ápri-
lis hó H-ig az összeírási munkálatokat befe-
jezni ugy, hogy azok uz április hó 14-re kitű-
zött központi választmányi ülésen előadhatók 
legyenek. Felhívjuk mindazokat, kik a név 
jegyzek l»c való felvételre  jogosultak s abba 
felvéve  nincsenek és nem voltak, hogy ebbeli 
igényüket a bizottságok elnökeinél szóval vagy 
írásban jelentsek be, nehogy annak elmulasz-
tása által jugaikbau csorbát szenvedjenek. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Az uj főispán  installációja. Gya-

lókay Sándor főispán  installációjára Fejér Sán-
dor alispán a törvényhatóságot folyó  évi ápri-
lis 'J-nck délelőtti 10 órájára a Vármegyéház 
törvényhatósági nagytermébe rendkívüli köz-
gyűlésre hívta össze. Kkkor fog  megtörténni 
az uj főispán  ünnepélyes beiktatása és az eskU-
bevétel. 

— Kossuth Lajos halálának évfordu-
lója. Lapunk mult számából egy sajnálatos 
elnézés folytán  kimaradt a .Kereskedői kör" 
által Kossuth Lajos halála évfordulójának  em-
lékezetére rendezett közvacsora. A küzvacso-
rát folyó  hó l'.l-re a kör helyiségeibe Gál Jó-
zsef  köri elnök hivta össze, s azon megjelen-
tek a kör tagjai teljes számban és még igen 
9okau vendégek. Amily szép volt az eszme, 
ép oly szép és impozáns volt az ünnepség. 
Kossuth Lajos emlékét Hajnód Ignác tartalmas, 

1 

A KÁSZONI „BOLDIZSÁR-FORRÁS" KIZÁRÓLAGOS FŐRAKTÁRA. Efly 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-
süteménvek angol és belföldi  rumok, likőrök, legfinomabb  cukorkák, csokoládék és déli gyümölcsök. - Kávé, cukor, rizs, szappan és minden-
nemű lőszerek. - Mindennap friss  hideg fe lvágo t t ak  és prágai sonka kapható a legszolidabb árak mellett. - Gyors és pontos kiszolgálás. 

, , / 4,.fi„*uát  ' — _ . ' — — — — F Ű S Z E R - É S CSEMEGE-KERESKEDÉSE 
A n » g y é f d e m n  közönség sztves pArtfogAsát  L A J O S CSÍKSZEREDÁBAN. 
ker\e, vagyok kiváló tisztelettel — 
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szép beszédben méltatta, melyet a jelenvolt 
hazafi  na közönség osztatlan tetszéssel fogadott 
Mindenesetre örömmel regisztráljuk, hogy a 
hazaflságában  mindig elsó .Kereskedői kör* 
ez évben sem feledkezett  meg Kossuth apánk 
emléke iránt háláját leróni. 

Eljegyzések. Biber Károly in. kir. gazda-
sági gyakornok .eljegyezte Subáky Margitot. 

Füleki Árpád tanító eljegyezte Fekete An-
nuskát Ariidról. 

Pototzky Andor Csíkszeutimréról eljegyezte 
Szultán Zelmuskát Csíkszeredában. 

— AB nl tanfelügyelő.  Dr Balló István 
kir. tanfelügyelő  helyébe Polyánszky László 
tordaaranyosi királyi tanfelügyelő  helyeztetett 
Csíkszeredába. 

— Uj pénzintézet vá rosunkban . Csik-
vármegyei Székely Népbank Részvénytársaság 
cini alatt 110,000 korona alaptőkével uj pénz 
intézet alakult. A pénzintézet élén Mikó Bá-
lint elnök, Becze Antal alelnök, dr Foilor An-
tal kir. közjegyző. Szász Lajos főjexyzó,  Al-
bert Ödön igazgató-pénztáros állanak. A pénz-
intézet közelebbről megkezdi mllködését. 

— Kirendelés. Az igazságügyi miniszter 
Gondos József  csikszentmártoni járásbirósági 
joggyakornokot a csikszentmártoni járásbíróság 
mellett alkalmazott ügyészségi megbízottnak 
állandó helyettesévé rendelte ki 

— Uj pos tahivata l . A Tusnád községben 
működő postaügynökség folyó  1910. évi ápri-
lis hó 1-tól postahivatallá alakitlatik át. Az 
uj postahivatal teljes fel-  és leadó szolgálatot 
.teljesít és a postatakarékpénztár közvetítő hi-
vatala gyanánt is fog  működni. A postahivatal 
postai összeköttetését a mindkét irányú 240. 
Bzámu kalauzposta utján nyeri. Az uj posta-
hivatal forgalom  körébe Tusnád és Csikvere-
bes községek osztattak be. 

Véres verekedés Cs t t t ap locán . Folyó 
hó 29-én rukkoltak be a helybeli honvédzászló-
alj póttartalékosai. A berukkolás énekszóval 
és pálinkás üveggel történt. Keudes szokás 
Bzerint a behívott póttartalékosokat igen so-
kan kísértik el fiatal  legények. A délutáni 
órákban egy szekéren mintegy 6—8 csícsói 
legény részeg állapotban vágtató lovakkal igye-
kezett hazafelé.  Útjukban azonban a szekér 
vastengelye meggyúlt s így kénytelenek vol-
tak Csíktaplocán a kovácsnál megállaui, hogy 
a tengelyt helyrehozhassák. Alig szálltuk le a 
szekérről, jött utánnuk Csíkszereda felől  egy 
másik szekér, melyen madéfalvi  legények ül-
tek. Alig haladtak el a kovács miihely elölt, 
egyet gondoltak s a szekeret visszafordították. 
A legénvek leugráltak s bementek Mihály Má-
tyás udvarára, ott egy fűrészelő  kecskét szét-
szedtek s annak darabjaival felfegyverkezve 
megtámadták a részeg csícsói legényeket. Ezek 
jóformán  védekezni sem tudtak s így a vere-
kedés a legsúlyosabb sérülésekkel gyorsan be-
fejeződött.  Legsúlyosabb sérülést szenvedett 
Kelemen lgnácz Demeter 16 éves esicsói le-
gény, kinek a fején  óriási seb tátong. Eszmé-
letlen állapotban hozták a csíkszeredai köz-
kórházba. Sebe életveszélyes s valószínűleg 
belehal kapott sérüléseibe. Igen súlyos sebe-

ket kapott Kelemen Bálint, Kelemen Lajos 
Dénesé, továbbá Both Lajos és Silló Barabas, 
kiket dr Harmath Leó járásorvos részesített 
elfő  orvosi segélyben. A tettes madéfalvi  le-
gények elmenekültek, de miutáu valamennyi 
ismeretes, a csendőrség már a legközelebbi 
órákban kézrekeriti. Ez a Csiktaploca legfor-
galmasabb utcáján fényes  nappal végbement 
véres verekedés lurcsa világot vet népünk er 
kölcBi világára. 

— A halásztársaság megalakulása. 
A halásztársaság megalakulására megindult 
mozgalom a legközelebbi napokban eredmé-
nyes lesz. A földművelésügyi  miniszter a ha-
lászati osztályból kiküldötte Végli János kir. 
mérnftköt,  ki f-  évi április 5 én városunk lm fu? 
érkezni a halásztársaság megalakítása végett. 
Az alakulás a vármegyeliáz kisebb tanácsko-
zási termében fog  megtörténni Felhívjuk az 
érdeklődők figyelmét. 

— Leéget t farészgyár.  F. hó 'Jl-énkora 
reggel a Kissing és MöHmann bécsi cég tu 
lajilonát képező bnrátosi gózfúrészgvárlian  Hu 
ütött ki 8 a gyár gépeivel és felszereléseivel 
együtt leégett. A tüz a tüzelő helyiségben ke 
letkezett s azt a lakosság a legnagyobb erő 
feszítés  dacára sem tudta eloltani. A leégett 
gyár a benne levő gépekkel és berendezések-
kel együtt 120,000 koronára volt hi/.tositva, 
de hogy a tényleges kár milyen óriási, azi 
megállapítani nem lehetett. A tüz állítólag Kis 
Ferencz tüzelő és Szakáli András éjjeli órgon-
dullausága folytán  keletkezett. 

— Tüz. Barabás János csikBzentdomokosi 
lakos csűrje és kis háza az Oldalút nevíl lia 
vason f.  hó 23-án teljesen leégett. A lilz a 
pásztorijuk gondatlanságából keletkezett. Az 
eljárás folyik. 

— Lopás. Szőke Sándor cipészseíéd, í.yi-
mesközéploki lakos üzletvezetője volt Rólli 
Uyula cipészniesternek Uyimesközéplokou. — 
F. hó 14—Ití-ika közötti illőben Szőke Sándor 
álkulcs használatával behatolt az üzlelhe s 
onnan 20 pár férfi-  és uóí cipőt, továbbá meg 
nem állapítható mennyiségű bóranyagot mintegy 
250 korona értékben ellopott. Tettest a csendőr-
ség kinyomozta* és átadta a csíkszeredai kir. 
törvényszék vizsgálóbírójának. 

— Leéget t fa rak tá r  Folyó hó 20-án il. 
u. fél  ti órakor az Unió erdóipar részvénytár-
saság gyimesközéploki deszka telepén tüz 
ütött ki, minek folytán  3 kászta deszka 10,000 
korona értékben teljésen leégett. A deszka te-
lepen levő összes anyag általánosságban volt 
biztosítva de hogy mennyire, az megállapít-
ható nem volt. A kiütött tűzvészt gyorsan észre-
vették s a helyszínére azonnal kivonult a gyí-
mesközéploki csendórörs és olt a szükséges 
intézkedéseket haladéktalanul megtelte. A 
nyomozás megállapította, hogy a tliz szándé-
kos gyújtásból származott, meg pedig oly mó-
don, hogy a nyers deszkát ismeretlen tettes 
petróleummal öntötte le, mert különben fel-
gyújtható nem lett volna. Tettest azouhau 
mindezideig elfogni  nem lehetett. A tűz a 
nappali órákban ütvén ki, nagy szerencse volt, 
hogy a tüz közelében igen sok mu.ikás tar-
tózkodott, kik a tüzet korán észrevéve, az 
oltáshoz alaposan hozzáláttak. Ennek köszön 
hető, hogy a telepen levő 2—3 millió korona 

értékű deszka, a közvetlen közelben levő la-
kóházak, sót a vasúti állomás is le nem égett 
Ez az eset megmutatta, hogy itt a közigaz-
gatási hatóságnak külön el kell rendelni a 
tüzrendőri óvintézkedések betartása', mert 
mint értesülünk, eltekintve a telep és közeli 
házak tűzveszélyességétől, a tűzoltásra a köz-
ségnek, sót Gyimesbükknek BÍncs fecskendője 

— Szétrobbant mozaarágyn. Folyó hó 
2(i-án Karcfalván  a szombat esti körmenet al-
kalmával egy mozsárágyú szétrobbant s egy 
szilánkja Snlló Albert karcfalvi  vasúti őrt, ki 
az áldást osztó pap közelében, a menet köze-
pén terlolt, ajakán súlyosan megsértette. A 
szétrobbant ágyú e^y másik ércdarabja lere-
pU't a községbe és az egyik kántori épület 
fedelet  rongálta meg. Hasonló és súlyosabb 
szerencsétlenségek elkerülése céljából helyén 
való voii a jövőben a lövöldözéseket heszUn 
teini vagy peilig szigorú felügyelet  mellett oly 
tűzmestereket alkalmazni, kik althoz értetlek. 

— Pót ta r ta lékosa ink bevonulása . A 
felcsiki  sorozó járásban a napokban mintegy 
3">U behivójegyet aduit ki a felcsiki  fószolga 
bíró, melyek póttartalékosainkat uniformisba 
bujtatják. A behivójegyek különbü/.ó termi-
nusra szóluak, de már eddig is tömegesen ruk-
koltak be a helybeli honvédzászlóaíjlioz is szol-
gálattételre. A bevonulás pedig ugy történik, 
Minim azt eil.liiţ is mindig tapaszt iltuk. Egy 
szekerce 15—20-an is felülnek  székely test-
véreink, a város között részegen dulnj nitá 
kai ordítanak s az apró székely lovacskák 
vágtatva és ine.vadulva gyorsan bonyolítják 
le a közlekedést. Sót megtörtént a tegnap az 
a mulatságos eset is, hogy egy „megtelt" sze 
kérröl kettesével és hármasával hulltak le ré-
szeg póttartalékosaink az utca porába. — Olt 
még egy bucsu sóhajtást véve egyik a kezé-
ben levő pálinkás üvegből, véres fejjel  kelt 
fel  s ordított tot'ábbbe a kaszárnyába Sajnos, 
hoiy c ek ly számú rendőrségünk nem tud elég 
nyomatékosan feltépni  ez utcai kabaret-elóadá-
tokkal és épületes látván) o.-ságokkal szemben. 

— Oyergyol Erdötpar Részvény tar 
sasag címmel a fizetésképtelen  FrieJ és Társa 
cég a csőd elölt 21)0,000 korona alaptőkével 
részvénytársasággá alakult át. 

— B o r z a l m a s tüzka tasz t 'ó fa .  Lapunk 
zártakor az utolsó percben \ esszük a liirt, 
liozy egy szatniármegyei községben, Ököritón 
egy óriási nagy csűrben népes táncmulatság 
volt, nii-ly alkalomból a csűr gazdaja heszö-
gesztc az ajtókat egynek kivételével, nehogy 
valaki a parasztok közül belépőjegy nélkül 
bejuthasson. Egy égóláinpa felrobbanásától 
óriási tüz támadt, s az egyetlen kijárón a 
bennlevő 700 ember, jobbára Batal leányok 
és legények nem tudtuk menekülni ugy, hogy 
több mint 300 ember bentégett. 

— Elgázol tak a lovak. Csikszenttamá 
son folyó  hó 'J én reggel tí órakor Albert Ger-
gely Márton nevű kis lia éppen az iskolába 
ment, mikor Böjté György csikszenttatnási la-
kos két lovas szekerével a kis tiul elgázolta 
A kis Hu fején  és arcán szenvedett súlyosabb 
sérüléseket, melyek gyógykezelésére orvosi 
látlelet szerint 25 nap megkívántatik. Az el 
járás Büjte György elleu gondatlanság miatt 
folyik. 

— Reform  a jogszigorlók szüleinek 
érdekében. A jogszigorlók szüleinek ér-
dekében azt az üdvös rendszert hozta 
be a Kolozsvárt számos éve sikeresen 
működő jogi szeminárium (Malom-utca 
14.) hogy állandóan szemmel kíséri a 
Kolozsvárt készülő vidéki jogszigorlókat 
— és azon szülőket, akik a szeminárium 
vezetőségét e végből levélileg felkérik, 
hetenkint — feltétlenül  megbízhatóan, 
díjmentesen informálja  a fiuk  készülésé-
ről (azok tudta nélkül is), igy ők meg-
győződhetnek arról, vájjon szigorló fiuk 
tanulással tőltik-e az időt Kolozszvárt. 
Egy másik célszerű ujitása a jogi szemi-
náriumnak az, hogy azon jogszigorlók ér-
dekében, akik szigorlatuk letétele előtt 
Kolozsváron csak rövid ideig tartózkod-
hatnak, olyan rendszert honosított meg, 
mely lehetővé teszi azt, hogy a vidékiek 
otthon elkészülhessenek, esetleg irodai, 
vagy más teendőik végzése mellett. T. i. 
az anyag essenciáléját magukba foglaló 
jegyzeteken kívül oly jegyzeteket is ké-
szített, amelyek teljes rendszerességgel az 
egész anyagot olyként foglalják  magukba, 
hogy a tankönyveket helyettesitik, az ösz-
szes szigorlati kérdéseket felölelik  és a 
magyarázást nélkülözhetővé teszik. E jegy-
zeteket a vidékieknek kikölcsönzi és azok 
abból otthon elkészülve u. n. recapituláló 
kurzuson vesznek részt Kolozsvárt 1—2 
hétig. Továbbá naponta próbaszigorlato-
kat tart, melyeken az intézeten kivül ké-
szültek is díjmentesen részt vehetnek. — 
Ezen tevékenységéről és a szeminárium 
céljáról felvilágosítást  nyújtó nyomtatott 
könyvet „Tájékoztató a jogi szeminárium-
ról" díjmentesen küld a szülőknek Jogi 
szeminárium vezetősége. (Dr. Dobó, Ko-
lozsvárt, Maloni-utca 14. sz.) 
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A „CSÍKI LAPOK" TÁRCZÁJA. 

Visszaemlékezés. 
Irta:  1). J. 

Ezelőtt öt évvel Erdély egyik kies fürdő 
jén voltam. 

Éppen a szomszéd villiában lakott ugyan-
azon idö alatt egy özvegy asszony a leányá-
val: Magdival. 

Szép leány volt; sugártermetű, kékszemű, 
olyan igazi szőke szépség, aminőt nagyon ke-
veset láthatni, az arcában pedig volt valami 
különös vonás, ami kiválóan érdekessé tette. 

Uár elsó látása alkalmival valami megma-
gyarázhatatlan, különös vonzalmai éreztem 
iránta; én is fiatal  leány voltam s mi termé-
szetesebb, mint hogy pár nap alatt annyira 
összebarátkoztunk, hogy 6 nálam nélkül, én 
pedig nélküle, nem éreztük jól magunkat s 
folytonosan  egymás társaságában élveztük a 
kies fekvésű  fürdő  által nyújtott kedves élve-
zeteket. 

Kirándulásokra, mulatságokra mindig égyütt 
mentünk, igen sokszor pedig csak kettecskén 
barangoltuk be a környék hegyeit, völgyeit B 
virágokat szedve szőttünk szép álmokat, épí-
tettünk bohó, leányos ábrándokat, kicserélve 
egymás között legtitkosabb gondolatainkat. — 
Olyan nagyon-nagyon boldogoknak éreztük 
ilyenkor magunkat. 

•?y tartott ez az igazán kedves együttlét 
jó Időn keresztül, míg egy napon aztán válto-
zás állott be életünkben : gyönyörű, intelligens 
megjelenésű és kedves modorú férfi  érkezett 
a fürdőbe;  Dolnay Zoltánnak hívták. 

Magdának az ismeretségkötés elsó percé-
tol kezdve már udvarolni kezdett, de ó — tudja 
Isten: eloérzetból-e — kezdetbea nagyon hi-
degen, szinte elutasítóan fogadta,  sőt kerülte 
is. Ml kettecskén pedig ezentúl már szökve 
mentünk hegyet-völgyet mászó barangoló nt 
jainkra, mert ha Zoltán utiterveinkről tudo-
mást szerzett, rendesen társaságunkba szegő-
dött s olyankor nagy mérvben akadályozva 
•oltónk szokásos, bizalmas csevegésünkben. 

Magdának ilyenkor szavát seiu lehetett hal-
lani; — Zoltánt azonban mindez nem riasz-
totta el. 

Egy szép nyári napnak délelőtti óráiban 
magas hegy tetején elmerengve üldögéltünk 
ketten ; előttünk a kies fekvésű  flirdó  látképe, 
körülöttünk a xuilaras. égbenyúló fenyőfáknak 
s lágy szellő fuvaluta  alatt ringó fűszálaknak 
ezrei, felettünk  a tisztán kéklő égbolt, a vaki 
tóim ragyogó és forró  meleget árasztó mip 
pal, közbe-közbe a fürdőből  felhallatszó  nép-
zsongással elvegyült madarak kellemes danája. 

Elmerengésünkból léptek zaja riasztott föl. 
Zoltán közeledett felénk  s Magda umint meg-
latta, felugrott  mellőlem, szaludul kezdett, de 
egy nagy fatörzsben  megbotlott s ha Zoltán a 
közelgő veszedelmet megsejtve, uláua nem 
rohan s erős karjaival fel  nem fogja,  egy 
előtte álló nag) mélységbe zuhant volua 

Magda életéuek megmentése után együtt 
távoztunk ábrándozásunk sziuhelyéről. 

Az emlékezetes találka óta szemlátomást 
alább hagyott Magda hidegsége, hogy egy-
szerre minden átmenet nélkül helyet adjon 
egy mélységes, forró  szerelemnek, amely a 
maga nagyságában hova-tovább mind nagyobb 
szenvedélylyel nyilatkozott meg. 

Kölcsönösen megszerették egymást. Pár 
hét múlva a fürdői  közönség lassanként kezdé 
elhagyni a kedves üdülő helyet; — Zoltán is 
eltávozott; mi pedig szintén elváltunk, kölcBö-
nös Ígéretet tévén egymásnak, hogy állandóan 
levelezni fogunk  egymással s én az esküvő-
jén koszorús leánya leszek. 

Leveleztünk is sokáig. Magda állandóan ar-
ról a nagy boldogságról irt, amit érzett szivé-
ben Zoltán szerelme óta. De egyszer csak el-
maradtak a levelek, hasztalan irtam neki: vá-
laszt sohasem kaptam. 

Kezdetben azt hittem, megfeledkezett  rólam 
s ugy fájt,  ha reá gondoltam, — de mégis vi-
gasztaltam magamat azzal, hogy Magda bizo-
nyára nagyon boldog, talán már egymáséi is 
lettek s ha ezen állapotában meg is feledkez-
nek rólam, nem róhaiom fel  hibájául, hisz oly 
neheien tudta őt megszeretni és most bizo-

nya rn kárpótolja igaz szerelmével Zolláut ama 
veszteségert, mit a fiirdön  egy par hét alatt 
Zoltánjának szenvednie kellett. 

Kölcsöuösen elhallgattunk tehát, nem tuda-
kozódtunk eg\ más sorsáról, de én azért őt ál-
landó emlékezetemben tartottam. 

A tavaly — már mint boldog asszony — 
a h . . . . i zárdában jártam, hogy az ottan la-
nu'ó kis húgomat szünidőre hazavigyem s ki 
>olt, kit legelőször ott megláttam: az éu ked-
ves Magdám — npácaruliálian. Az arca, ter-
mete a régi szép, de szemeiben meglátszott 
valonii nagy, mely bánat, mélységes fájdalom. 
Megdöbbenve néztem reá, de ó oly esdóleg 
tekintett rám, hogy önkéntelenül is hallgattam, 
nem árulván el még egy arcvonással sem, hogy 
mi ismerjük egymást. A főnökuőt  kértem mu-
tattiissu meg nekem azt a sok szép változást, 
melyeken a zárda oltlétem óta átalakult. — 
Készségesen teljesítette kérésemet és kalauzul 
Hildaberta nővért adta mellém. Hildabertii uó 
vér pedig Magda volt. 

összejártuk a zárdának szebbnél szebb ter-
meit, helyiségeit imádkoztunk az újonnan épült 
kedves kápolnában, meghallgattuk az egyik 
régi jó nővér kellemes zongorajátékát s végre 
kiértünk az árnyas fáktól  övezett játszóhelyre, 
onnan a szebbnél szebb gyümölcsfákkal  sze-
gélyezett kertbe, hol Magda hirtelen karon-
fogva,  zárdai emlékeimnek egyik legkedvesebb 
tárgyát képező és épen közelünkben levő kő-
asztal mellé vout s reám borulva, zokogva 
mondta el szerencsétlen történetét, hosszas 
hallgatásának előttem rejtélyes titkát: 

— Városunkliun lakott egy nagyon gazdag 
földbirtokos,  kinek volt egy férjhezadó,  de a 
természet által szépséggel és kellemes tulaj-
donságokkal nem nagyon megajándékozott leá-
nya. A család épen ezért nagyon fogta  a ga-
vallérokat a házhoz s igy került hálójukba az 
én előkelő, kedves vőlegényem is. Oyakorivá 
kezdett lenni bejárása s igy annál ritkábban 
látogatott engem, — mig egyszer csak felaján-
lották számára rut ellenfelemnek  pénzzel, va-
gyonnal teli kezét. Vőlegényem elcsábíttatva 
a nagy vagyon által, elfogadta  a leány kezét, 
visszautasítván az enyémet, a kétségbeesés 

megbénító szenvedésébe temetve engemet — 
Nagy beteg lettem. — Napról-napra közelebb 
éreztem magamhoz a minden fájdalmat  elta-
karó sírt. Auyáiu kétségbeesve ápolt, gyógyí-
tott, éjjelezett, imádkozott ágyam mellett. Mig 
végre kezelő orvosom még törhetetlc-u tudomá-
nya megmentette ugyan életemet, de nem 
egészségemet. 

Lábliadogj állapotban jöttem anyáin aka-
rata ellenére ide a zárdába, hogy feledjek  és 
lováhli szenvedjek. 

I:t a zokogástól megcsuklott szava s én 
ezen megható elbeszélés liaiása alatt maga-
mon kívül voltam. 

Szegény szerencséi len Magdám I 
Felénk közeledő kis hugocskámnak az el-

utazás órájára figyelmeztető  szava téritett ma-
gamhoz s felállva  a kedves emlékekkel biró 
kőaszt-il mellől, zokogva borultunk egymás 
nyakába, miközben elhaló liangou a követke-
zőket súgta fülembe: 

— „Ilonkám szivem I sohasem látjuk többé 
egymást; de arra kérlek, hogy ha ulatl valaha 
feléje  vezet s ha valaha találkozol vele, mond 
meg neki: nagyot vetett elleuem, de megbo-
csátottam I" 

Ezek voltak hozzám utolsó szavai, melyek 
után zokogva borult nyakamba s én bucsu-
csókjaimmal elárasztva, hagytam a kőasztal 
mellett. 

Egy másik apácától tudtam meg, hogy 
betegsége gyógyíthatatlan s az orvos is le-
mondott már javulásáról. 

Nem is láttam többet, de azért emléke ma 
is él szivemben. 

Ezelőtt két hónappal találkoztam anyjával, 
ki fájdalomtól  megtört szívvel beszélte el ne-
kem Magdának utolsó perceit és azt, hogy 
utolsó találkozásunk után pár órával ugyan-
azon kőasztal mellett, hol együtt ültünk és 
hallgattam végig tőle szomorú történetét hir-
telen összeesett s Zoltán nevével ajkain 
meghalt. 

Ott nyugszik már ó is, hol annyi sajgó 
kebel, annyi megtört BZÍV, annyi csilódott sze 
relem leli utolsó vigaszát. 

Megnyugodott végre fájó  szive. 
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15. szám. 
lliíöi vhlö. 

Árverési hirdetmény. 
Alulirt bírósági végrehajtó az 1881. évi L \ . 

tc. 102., illetőleg az 1908. évi XLI. i. c. 19. 
s-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a 
csíkszeredai királyi törvényszéknek 1909. évi 
l'l'KW. polg. számú végzése következtében dr 

Vilmos ügyvéd által képviselt Agrár taka-
rékpénztár részvénytársaság javára 392 korona 
JÍ járulékai erejéig 1909. évi december hó 20-án 
foganatosított  kielégítési végrehajtás utján le-
foglalt  és 2357 koronára becsült következő in-
góságok, u. m.: ökrök, rozs, zab és házibuto-
rok nyilvános árverésen eladatnak. 

Mely árverésnek a csikszenlniiirtoni kir. já-
rásbíróság 1909-ik cvi V. 492'2. száinu vég-
zőse folytán  392 korona tőkekövetelés ennek 
1909. évi augusztus hó 12. napjától járó ti'a 
kamatai, váltódij és eddig összesen 105 
korona 16 fillérben  bíróilag már megállapított 
költségek erejéig Csikszentgyürgyön végrehaj-
tást szenvedő lakásán leendő megtartására 
1910. évi április hó 5-ik napjának délutáni 
2 Órája határidőül kitüzetik és ahhoz a venni 
szándékozók ezennel oly megjegyzéssel hivat-
nak meg, hogy az érintett ingóságok az 1881. 
évi LX. t.-c. 107. és 108. §-ai értelmiben kész-
pénzfizetés  mellett, a legtöbbet ígérőnek, szük-
ség eseten becsáron alul is elfognak  adatni. 

Amennyiben az elárverezendő ingóságokat 
HÚSOK is le- és felülfoglaltalták  és azokra ki-
i-li'iíitesi jogot nyertek volna, ezen árverés az 
1 ii is. ovi XLI. t.-c. 20. g-a értelmében ezekja-
i.iu is elrendeltetik. 

Kell Csikszentmártonon, 1910. évi március 
hu l.'0-án. 

Ambrus Lajos, 
kir. bír. végrehujtó. 

Városi  hirdetések. 
Szám: 338/1910. ki. 2-2 

Versenytárgyalási hirdetmény. 
Csíkszereda rendezett tanácsú városa, 

a kegyursága alalt álló csíkszeredai rótn. 
kath. kántori és harangozói lakások 14200 
korona költséggel tervezett felépítésének 
biztosítására írásbeli versenytárgyalást hir-
det, mely versenytárgyalás a városháza 
tanácskozási termében 1910. évi április 
hó 7-én d. e. 9 órakor (og megtartatni. 

Kikiáltási ár 14200 korona. 
A 10" u bánatpénzzel ellátolt Írásbeli 

zárt ajánlatok 1910. évi április hó 5-én 
délelőtt 12 óráig a város polgármesteré-
hez beadandók. 

Később beadottak figyelembe  nem vé-
tetnek. 

Utóajánlalnak helye nincs. 
Fentartja magának a városi tanács a 

jogát arra nézve, hogy több ajánlat közül 
— tekintet nélkül az ajánlati árra, — a 
neki lagalkalmasabbnak látszót fogad-
hassa el. 

Terv, költségvetés a rendes hivatalos 
órák alatt a polgármesteri irodában meg-
tekinthetők. 

Egyéb feltélelek  ugyanott megtud-
hatók. 

Csíkszereda, 1910. március hó 21-én. 
A városi tanács: 

Várady Dénes, Dr Ujfalusi  Jenő, 
31. szám. 

1910. vhtó. 
Á r v e r e s i h i r d e t m e a y . 

Alulírott birósági végrehajtó az 1881. évi 
LX. Ic. 102. §-a értelmében ezennel közhírré 
teszi, hogy a csíkszeredai kir. törvényszéknek 
1909. évi V. 1365. számú végzése következté-
keztében dr. Zakariás Manó csíkszeredai ügy-
véd által képviselt Weisz Márton és fia  hód-
mezővásárhelyi cég javára loOO kor. s jár. ere-
jéig 1909. évi november hó 23-án foganatosí-
tott kielégítési végrehajtás utján lefoglalt  és 
3000 koronára becsült következő ingóságok, 
u. m.: 700 liter rum,£00 iiler szilvórium, 1000 
liter bor nyilvános árverésen eladatnak. 

Mely árverésnek a csíkszeredai kir. járás-
bíróság 1909-ik évi V. 1365. számú végzése 
folytán  1000 kor. tőkekövetelés, ennek 1909. 
évi szeptember hó 25. napjától járó 9"/„ ka-
matai, ' , " „ váltódij és eddig összesen 80 ko-
ronában biróilág már megállapított költségek 
erejéig a végrehajtást szenvedett lakásán Csík-
szeredában leendő megtartására 1910. évi 
április hó 5-lk napjának délutáni 3 órája 
határidőül kitüzetik és ahhoz a venni szán-
dékozók ezennel oly megjegyzéssel hivat-
nak meg, hogy az érintett ingóságok az 
1881. évi LX. t.-c. 107. és 108. ü-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 felülfoglaltalták  és azokra ki-
elégítési jogot nyertek volna, ezen árverés az 
1881. évi LX. tc. 120. §-a értelmében ezek ja-
vára is elrendeltetik. 

Kelt Csíkszeredában, 1910. évi március hó 
13-ik napján. 

Molnár Sándor, 
kir. bir. vHgruhujtó. 

Szám 931—1910. végrh. 
Árverési hirdetmény. 

Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi 
LX. t.-c. 102. %-a értelmében ezennel közhírré 
teszi, hogy a csíkszeredai kir. járásbíróságnak 
1909. évi V. 135'.). számit végzése következ-
tében dr Szabi Emil budapesti ügyvéd által 
képviselt Boschan és Társa bécsi cég javára 
307 korona 10 fillér  s járulékai erejéig 1909. 
évi november hó 23-án foganalositott  kielégí-
tési végrehajtás utján felülfoglall  és 2050 ko-
ronára becsült következő ingóságok, u. in.: 
1 wertheim-szekrény, 1 üveges stelázsi, 1 pol-
cos sielázsí, 1 nagy és 2 kis pudli nyilvános 
átverésen eladatnak. 

Moly árverésnek a csíkszeredai kir. járás-
bíróság 100*)-ik évi V. 1359. száinu végzése 
folytán  307 korona 10 fillér  tőkekövetelés, 
ennek 1909. évi január hó 1. napjától járó ü"'.. 
k.imutai, 1 J" •• váltódij és eddig összesen 39 
korona -10 iillérben bíróilag már megállapított 
költségek erejéig, végrehajtást szenvedeti la-
kásán Csíkszeredában leendő megtartására 1910. 
április hó 6-lk napjának d. u. 3 órája határ-
időin kitüzetik és ahhoz a venni szándékozók 
ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy 
az érintett ingóságok az 1881. évi LX. t.-c. 
107. és 108. §-ai értelmében készpénzfizetés 
mellett, a legtöbbel ígérőnek, szükség esetén 
becsáron alul is el fognak  adatni. 

Amennyiben az elárverezendő ingóságokat 
mások is le- és fclillíoglallatlák  és azokra ki-
elégítési jogot nyertek volna, ezen árverés az 
1881. évi XL. t.-c. 120. şj. értelmében ezek 
javára is elrendeltetik. 

Csíkszereda, 1910. évi március 15-én. 
Molnár Sándor, 
kir. Iiir. vi'gn-liiijli». 

K i v á l ó a r y ö o r y h a t á s ú í | 
erős tápszerttartalmazó | | 

tojás és csokoládé cognak 
Különösen l.íbbadozók, 
aggok, betegek és gyer-
mekek erősítésére is, or-
vosok által nagyon 
ajánltatik. Kapható: 

Mali Ölön cnlrászipai, Csiiszereda 
w < i = a M i e s M Í M H E 5 > i a i i 

'0 

BÉRBEADÓ BIRTOK. 
Csikfitódon  Csíkszeredától 3 kilomé-
ter távolságban, 46 hold kitűnő minő-
ségű szántó és kaszáló birtok azonnal 
bérbeadó. A birtokhoz tartozik 4 
holdas területü belsőség, kényelmes 
szép uj 4 szobás lakással, hozzátar-
tozó gazdasági és melléképületekkel. 
Értekezni lehet: SZÁSZ JÁNOS 
tulajdonosnál Kolozsvárit, Bartha 
Miklós-ulca 5. szám alatt, hová az 
esetleges ajánlatok küldendők. — 
Ugyanott eladó S/. na és szalma. 

Ii'gyzu pnlgiiili: 

Szám: 853/1910. 1-2 
Hirdetmény. 

Alulírott községi elöljáróság közhírré 
teszi, hogy a község tulajdonát képező 
349. összeirási szám alatt a Piac-téren 
fekvő  s üzlethelyiségnek igen alkalmas 
hás folyó  évi április hó 10-én délután 
2 órakor a községházánál egymásután 
következő 6 évre haszonbérbe fog  adatnf. 

Az árverési feltételek  a jegyzői irodán 
megtekinthetők. 

Csikszentgyörgy, 1910. évi március hó 
27-én. 

Puskás Lajos, Bálint Ferencz, 
közs. jegyző. közs. bíró. 

Szám: 434 1910. ki. 
Árverési hirdetmény. 

Mely által alulirt városi tanács, mint 
iparhatóság részéről közhírré tétetik, hogy 
a „Csíkszeredai Takarékpénztár Részvény-
társaság" pénzintézeténél névlelen elzálo-
gosító által a hozzánk beadott jegyzék 
szerint 1909. évi julius hó l-én 1030 
korona kölcsön tőke és járulékai erejéig 
elzálogosított és a lejárat után 5 hónap 
múlva ki nem váltott zálogtárgyakra ne-
vezett szerint: 

1 drb ezüstbe foglalt  diadám briliáns 
kövekkel; 

1 pár fülfüggő  ez tist briliáns kövekkel; 
1 drb női nyaklánc; 
1 drb női aranyóra; 
1 drb briliáns nyakkendőtű; 
1 drb briliáns gyiirii; 
1 ürb briliáns és smaragd gyürii; 
2 drb briliáns és rubin gyürü: 
1 drb briliáns gyi'trü. 
Mind összesen 10 drb és 1030 koro-

nára értékelt zálog ékszer tárgyakra a 
nyilvános árverés az 1881. évi XIV. tc. 
15. és következő szakaszai alapján folyó 
1910. évi április hó 21-ik napjának 
délelőtti 11 órájára a pénzintézet hiva-
talos helyiségébe kitüzetik s az árverés 
az iparhalósági kiküldött jelenlétében és 
felügyelete  alatt fog  megtartatni. 

Kikiáltási árul a zálogtárgyaknak az 
üzleli könyvbe jegyzelt 1030 korona becs-
ár fogadtatott  el, mely áron alul a zálog-
tárgyak csak akkor adhatók el, ha a ki 
kiáltási ár mellett vevő nem jelentkezik. 

Miről a .Csíkszeredai Takarékpénztár 
Részvénytársaság", mint a zálogüzlet tu-
lajdonosa, az árverés alá kerülő tárgyak 
bemutatott jegyzéke egy példányának má-
solatban való kiadása ntellell azzal érte 
sittetik, hogy a jegyzék az árverés napját 
megelőzőleg legalább 15 napon át az 
iparhatóság hivatalos helyiségének vala-
mint a zálogüzlet helyiségének kapuján 
(ajtaján) kifüggesztve  tartandó. 

Csíkszereda, 1910. március hó 28-án. 
A városi tanács. 

TENGERI LISZT 
a csikszentmih&lyi gőzma-
lomban b á r m i l y m e n n y i -
s é g b e n k a p h a t ó . C i m : 

CS1KY J Á N O S N É 
S z é p T i z - C s i k s z e n t m i h á l y (állomás). 

52 • 

Egy jókarban lévő szatócs Qzleti be-
rendezés jutáuyos áron eladó. 

Cim: a kiadóhivatalba. 

Bérbeadó vendéglői 
Sepsiszentgyörgyön, főhelyen  a .Ko-

rona" vendéglő, kitűnő forgalmú,  1910. 
október 1-től több évre bérbeadó. 

Értekezhetni özv. dr. Bochkor Osz-
kárnénél Kolozsvár, Széchenyi-tér 11. sz. 

A n. é. közönség figyelmébe. 
Ajánlom a mai kornak teljnsan megfelelő 

temetkezési raktáromat. 
Koporsó, szemfödél  és koszorúk 

dus választékban, valamint 
MENYASSZONYI BÚTOROK. 

Irodai és üzleti bútorberendezések. 
Épület és mindennemű mur.kák fel-
vállaltatnak es pontosan eszközöltet-
nek. Kívánatra házaknál mintákkal 

megjelenünk. Kiváló tiszteletlel: 
BARPÓQZ, CSIKCSATÓSZE6. 

ICL A I J Ó 3 -
egy istálló, egy szekérszln és egy ser 
tésól. Hol? Megmondja a kiadóhivatal. 

ELADÓ 3-3 

Csil-szi'ri'tlábaii, 11 Vitos ute/áliiut egy 
l : : i J ÜLICTICS HKLSÖM1CG 
Kitekezlietni Feieuez Károly postással. 

Tűzifa a Központi takarék-
pénztárnál kapható. 

m—m 

F I H n Ő 2 f t t h á z -  g a z d a s á g i 
L L M I / U épületekkel, telkestől 
a Kossuth Lajos-utcában. Cim: 

A k i a d ó h i v a t a l b a ! ! . 

121—1910. 2 - 2 

Eladó jutányos áron Háromszékvár-
niegye Köpecz községében nagyobb meny-
nyiséjjü kitűnő minőségű réti széna. 

Értekezhetni Baczoni István kir. 
ügyészségi Írnoknál Gyulafehérvárt. 

Haszonbérbeadási hirdetmény. 
Szenfpéler  egyházmegye elöljárósága 

ezennel közhírré teszi, hogy az egyház-
tanács 1910. évi január hó 10-én kelt 
határozata alapján Rakotyás - Nagyhavas 
bütiijét mintegy 150 hold területü, eddig 
a Nyágujok által bírt kaszáló és legelőt 
három évre árverezés utján haszonbérbe 
adja évi 400 korona kikiáltási árral. 

Az árverezést folyó  évi április 4-én 
délelőtt 10 órakor Csiksomlyón, az 
egyházmegye tanácstermében tartjuk meg. 

Árverezni szándékozók 10"/« bánat-
pénzt tartoznak előre lefizetni. 

Csiksomlyó, 1910, március 21. 
Bálint Lajos s. k., Csiszér Pál s. k., 

(ili'liáiuis, clniik. gondnok. 

BOR! BOR! BOR! 
H á t o i " v n n y o U a z i g e n t i s z t e l t f o g y a s z t ó  é s i s -
m é t e l . ' i c l ó U ö z ö n s é g s î î i v e s f i g y e l m é t  f e l l i i v n i 

NA a BOR-PINCÉMRE 
miuUin boraimat a legjobb forrásból  szereztem be. — Raktáron van 
különféle  borokból mintegy 150 hektóliter s igy abban a szerencsés 
helyzetben vagyok, hogy igen jó fehér  asztali bort adhatok az 
1909. évi termésből 50 literen felüli  vételnél literenkint 44 fillérért 
1908. „ „ „ 48 

Egész hordó vé te lné l külön á r a j á n l a t . 
Kisebb mennyiségben 64 fillértől  feljebb. 

Hogy boraim — olcsósága dacára — mily kitűnő zamaluak, bizo-
nyítja az, hogy rövid időn belül több mint 100 hektólitert adtam el. 
Ajánlom igen finom  likőreimet és az annyira kedvelt Andrényi Sec pezsgőt. 
A n. é. közönség szíves pártfogásai  kérve, maradok kiváló tisztelettel 

Özv. Karda Lajosné, Csíkszeredában. 
2 A m a g y a r k i r á l y i T ö r v é n y h á z me l l e t t . 10 
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Jó gyomon jó egészség! j 

N O V I C U M ' 

Világhírű orvosok elismerik, hogy a legtöbb rosszullét a 
rendetlen gyomor működéstől származik. Igyekezzünk 

ennek elejét venni. — Ezen célra szolgáj a 
székely havasi gyo-
morkeserű háziszer. 

Ha valami kellemetlen érzés lépik fel  2 0 - 3 0 cseppet cu-
korra csepegtetve beveszünk s a kellemetlenségek azonnal 

megszűnnek. — Fóraklároá Magyarország részére : 

Balázsovich Sándor gyógyszerész, Sepsiszentgyörgy. 
Kapható C s í k s z e r e d á b a n : Miclinu Rezsó és veje. Orünw.iM Albert, 
Fekete Vilmos, Szopós Klek és Knrda Gyula üzletében. 2 korona és 

1 korona ál) filléres  Üvegekben. Próba (Heg <><> fillér. 

K é s z í t i : K á r p á l i J ó z s e f .  S e p s i s z e n l & v i i r & v — Á r k o s . 

r L e g ú j a b b tavasz i és nyár i d i s z k a l a p o k ! " H 

O 
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2 
2 

T. C. 
Van szerencsénk a nagyérdemű hölgyközönség igen becses 

figyelmét  felhívni,  miszerint budapesti és bécsi utunkból vissza 
térve az idei szezonnak megfelelő  l e g d i v a t o s a b b 

KALAPOKAT ÉS NÖI-DIVAT CIKKEKET 
szereztünk be és azon szerencsés helyzetbe vagyunk, hogy bár-
mely kényes igénynek megfelelhetünk.  — Midőn az igen tisztelt 
hölgyközönség becses figyelmét  felhivni  bátorkodtunk egyultal 
kérjük esetleges átalakításokat és javításokat minél hamarább 
elhozni, hogy annál szebben és jobban kitudjuk állítani. 

Szives pártfogásukat  kérve, vagyunk kiváló tisztelettel 
e i2 Özvegy Nagy né és Biró Árpád, 

C e l l c e z e r e d L á / b a n . 

o -

o 
tű, 
sr 

Selyem b lúznak valók és d i s zek ! 

CLAYTON & SHUTTLEWORTH l T O 

v á o n - u u n i t e a , 
állal a legjutlnyósabb árak mellett ajlnltalnah • 

Leeemobllok és caéplógépek, benzlnmotoro. caéplflkéaz-
\ 'é«ék, nwgénjéró g6zg»p.k, azalmakazalozók, lóhere-
\ cséplAk, tlaztltó-roaték, konkolyozók, kaazélóeépek 
\ marokrakó- «a kévek&M-aratögépak, azénagyuiiak'/ 

kszéna- é* azalmasajtók, boronák, sorvatógépek 
k Planet Jr. kapálók, kukorlcza-morziolAk, azecska-
» y é g ó k , répavégók, daralók, őrlőmalmok, egye-

. temea aczélekék, 2- éa 3-vaau ekék és 
minden ágyék mezőgazdasági gépek. 

8 - 2 U 

MM) 

I őrangyal és ártatlanok őrangyala cz. 
| Ima- és énekeskönyv 
Ş uj kiadásban megjelent. — Kapható 
9 Szvoboda József  koryí- és pipirkereskcdésébíD, 
Z C s í k s z e r e d á b a n . 

jMsBsM.'MsM'Bsn>n  ^ .m ^ 

HIRDETÉSEK 
olcsó árszámitás o.ellett 
közöltetnek s felvétetnek 

A K I A D Ó H I V A T A L H A N . 
B7Q ' r i ' r i 'm/m'mrasmrMrm 

J 

| E B B B H H l 

Gzell Frigyes és Fiai 
bortermel: k és bornagykereskedök 

MEDGYES. 
Legjobb beszerzési f o r r á s 

VALÓDI ERDÉLYI TERMÉSZETADTA 

TISZTA HEGYI BOROKBAN. 
Bordókban és palackokban. 

Kitűnő saját termésű és vörös borok. 

5 3 0 H H 0 0 H 0 

Ml/ 
ÍÚ Boda József orgona és hármonium épitö 

C a i K T A F L O C A N . 
Van .-zeienesém a lölisztelendő papság és a m t. 
egyliáztanáes szives tudomására hozni, miszerint 

( ) U ( i O N A É S H A R M Ó N I U M 

K I M T Ő M Ű H E L Y E M E T 
teljesen újonnan rendeztem be, minek utánna 
módomban áll u legnagyobb szabású orgona épi 
lését is elvállalni. Bárminemű javítás és Aluluki-
t ásókat a legjutányosabb árban pontosan eszközlök. 

A nagy érdemil közönség pártfogását  kérve, vagyok kiváló tisztelettel: 
B o d a J ó z s e f ,  orgona és harmónium épitő, Csiktaplocán. 

ERTESITÉS! 
Van szerencséin a nagyérdemű közönség becses figyelmét  felhívni, 
miszerint u Rákóczi-utca 352 sz. alatti saját házamban levó 

NYERGES ÉS KÁRPITOS ÜZLETEMBEN 
niinilen e szakin.iba vágó munkák elkészítését a legnagyobb készség-
gel vállalom és ez! e.-inos kivitelben olcsó áruk mellett pontosan elké-
szíteni. Kuk'áron tartok a mai kornak megfelelő,  mindenfele  nagyságú 

RUGANYOS DIYÁNOKAT ÉS MATRACOKAT 
azért, liugy ilt mindenki beszerezhesse szükségletét ép oly o!csó 
álban, mint bármely nagyobb városban. — Továbbá lud.itum még a 
mélyen tisztelt közönséggel azt is, hogy állandóan raktáron tartok 

KÉSZ URI KOCSIKAT ÉS URI SZÁNKÓKAT. 
Végül a nagyérdemű közönség szives figyelmét  lelliivom azon körül-
ményre, hogy a kocsik, valamint minden e szakba vágó munkák 
javítását elvállalom — Magamot a nagyérdemű közönség jóindu-

latú pártfogásába  ajánlva, maradiam kiváló tisztelettel: 

Bájer Ferencz, nyerges és kárpitos 
C s í k s z e r e d á b a n , R á k ó c z i - u t c a &V2. s z á m . 

Hosszurovó Cement Födélcserépj 
majdnem határtalan tartósságu, igen könnyű födőanyag,  olcsó áron kapható 

Iroda: Hirscher-utca 18. sz. 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 . l r o d a : Hirscher-utca lö ŝz. f 
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Nyomatott S»vobo«U Jóuef  kftnjrayowUiábaa,  Csiksieredibin, 1910 




