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Politika. 
A nagy világban nem sok újság. 

Azaz, hogy olyan távol esünk — BUJDOS 
— a nagy világ forgatagától,  kereske-
delmi, szociális mozgalmaitól, hogy a 
esiki embert nem érdekli a német, szerb 
román kereskedelmi szerződés, a bolgár 
liatái konfliktus,  avagy Koseveit afrikai 
utju. Kisebb a mi körünk. 

Az országos események is kévéssé 
érintenek. — Távol vagyunk az ország 
központjától (egy-két éve csak, hogy 
oda közeledünk, eddig t á v o l o d t u n k . ) 
Az ököritói katasztrófa  is hidegen hagy. 
Csak akkor fogjuk  fel  a veszteség nagy-
sagát, amikor olvassuk, hogy Berlin, 
Ikes, Pária stb. részvétüket fejezik  ki, 
sot Bécs városa 10,000 K-i adományoz 
a szerencsétlenül jártak családjaiuak. 
Igazán szép. Épen Bécstől. Ugy látszik 
Luegerrel együtt a magyar gyűlöletet is 
eltemették. Bár észretéraének a n a g y 
ö r ö k ö s ö k . De bizony: Timeo Danaos... 

Amerikai-szerű volt az egész szeren-
csétlenség. Méreteiben és részleteiben 
is. Az okozat azonban nem. Nádfedelü 
csűrben alig egy szoba nagyságú terem-
ben lüzlialált bal 3tM) ember. Nem vas-
úti , villamos-, bányaszerencsétlenség ölt 
meg 300 sziun agyar embert, hanem a 
uádfedelü  csür. A bornírt felfogás,  hogy 
fizetetlen  senki be ne jöjjön. Tipikus 
magyar gondolkozás. — Engedélyt adui 
400—öOO ember számára szűk, egészség-
telen helyen bált rendezni. Fájdalmasan 
lioszulta meg magát. Az igaz, hogy rög-
tön, hirtelen, de legalább merítsünk ta-
nulságot ebitől. Egyéb nem modern fel-
fogásunk  is megfogja  bőszülni magát. 
Igen, hogy nem mindjárt és talán nem 
ily szemmel láthatóan. de liát nem csak 
a hirtelen halál késztet gyászra, nem-
csak máról hónapra lehet az ok és oko-
zati különbséget kimutatni. — Legyünk 
esak dologtalanok, fényűzők,  maradiak, 
rövidlátók, pártoskodók, nézzünk sze-
mélyi politikát, vagy frázisos  honszerel-
met: mind megfogják  hozni keserű gyü-
mölcsüket. 

Országos politikánk vajúdik. Készül-
nek a választásokra. Tisza, Kossuth és 
Justh egyaránt versenyeznek a válasz-
tók bizalmáért. — A hét szenzációja 
Kossuth választási szózata és Apponyi 
választási brosúrája. Igazolják a koalí-
ció politikáját. Pikáns érdekessége a 
hétnek, hogy kipattant a nyilt titok, 
hogy a Justh-párt paktált Khuennal. Ta-
gadják, tehát igaz. Mindent feladtak  3 
ininisztezi tárcáért. — Az igaz, hogy 
Khuenék nem adták, nekik is kell, ér-
dekeltséget kell összehozni. Justhék pe-
dig, hogy állítanák az önálló bankot! 
Az igaz most is állítják, de most egész 
komolyan és bátran, hisz t ugy se lehet 
meg. — Általános választói jog is kell 
Justhéknak, mert nincs pénzük válasz-
tási célokra és a nép voksa kell. Ej 
pedig nem jól ismerik a magyart, vagy 
a székely embert. Dehogy adna az más 

nak is választói jogot, örül a kinek van 
és elvenné attól, a kinek vau, hogy 
csak neki egyedül legyen ! Hova tovább 
annál mezítelenebb és utálatosabb lesz 
a politika uagy és kis vouásaiban egy-
aránt, mert látszik a fő  mozgató elem, 
a lóláb, az egyéni önzés, személyi és 
családi politika. Az lesz (elül, ki több 
emb.r t ki tud elégíteni, aki több érde-
ket tud a magáéhoz kapcsolni. Ököritói 
gondolkodás! 

Helyi politikánk is vau. Megjött az 
uj lóispáti. Készülnek a beiktatásra. A 
helyzet, helyesen a hangulat tisztázása 
céljából e hó 1-én a vármegyeház ter-
mében előkészítő értekezletre gyűltek 
össze a törvényhatósági bizottság tagjai. 
Ott aztán tisztázódtak. A ti főispánotok 
nem :t mi főispánunk,  a ti főispánotok 
uem főispán,  az kiküldött, csak ugy lett 
volna fóispáu  a kormány kiküldöttje, 
ha az én emberedet küldi ki. Kiküldött, 
kiküldött, csak azért is kiküldött, mert 
uekein nem fog  semmit adui. 

Nem főispán,  mert nem mi neveztük 
ki, mert ők uevezték ki és még nem 
is ajánlottuk volna, pedig meg sein kér-
deztek. És nem is támogatjuk, mert ók 
támogatják Azután tovább tisztázódtak. 
Én nem támadom a főispánt,  ha békét 
hagy 1 De ugy teszek mintha támadnám, 
hogy féljen  tóiéin, hauem nem kapok 
semmit, pedig én is, társaim is miudig 
fiiggetleaek  voltunk  és  leszünk  is! 
Azután elhangzott egy-két őszinte szó 
is. Rövid, értelmes: te hazudsz, ti ha 
zudtok, en ,nem hazudok, mi nem fogunk 
hazudni! Es mindezek után elhatároz-
ták, hogy a főispánt  ünnepieseu iktat 
ják be, az ellentálló határozat az, az 
Korai volt, mert nein tudtuk, hogy ki 
lesz a főispán,  mert azért hoztuk, hogy 
más legyen a fóispáu  és nzért hoztuk, 
mert nem volt főispán. 

• 

Készüljünk csak urak ! Ozzllk kisded 
játékainkat. Ököritó jönni fog.  Csuk mi 
nél valószínűbbet hazudni. Egymást Ili 
tetgessük, ócsároljuk. Szóljuk le, a ki 
takarékos, a ki dolgozik. Higyjűk el, 
hogy jobban fájna  az ököritói nemzeti 
gyász is, ha áldozatait nem mulatozás 
közben, nem egyesek szükkeblüsége és 
lelkiismerotlensége miatt szedte volna, 
hanem a kultusz, a haladás szolgálatá 
ban éri végzetük. Így a külföld  rész-
véte kelt részvétet szivünkbeu, Lueger 
örököseinek adománya emlékeztet gyá-
szunkra. 

Vigyázzunk, hogy a másik Ököritó-
nál is ne idegenek, ellenségeink rész 
véte ébresszen öntudatra. — Magunkat 
nyugtatjuk meg vele, ha a köz és a 
társadalom szolgálatában ér végzetünk, 
nem a személyes érvényesülés kultu 
szában. 

Torveoyhatosaai tagok értekezlete. 
Fejér Sándor alispan fulyu  hú l-én a vár-

megye törvényhatósági bizottságának tagjait 
értekezletre hívta össze, hogy Gyalókay San-
dur loispannak folyó  ho 14-re kitűzött iinne 
Myes beiktatásat előkészítsek. A beiktatás 
általános érdeklődést keltett, inert az értekez-
leten mintegy UJO-liW törvényhatósági tag 
jelent meg. Képviselve lattnk a különböző pár-
tokat tekintélyes szamlian. 

Az értekezletet Fejér Saudor átgondolt rö 
viil beszéddel nyitotta meg, melyben kifeje-
zést aduit azon óliajanak, hogy az ertekezlet 
minden disszonancia nélkül, egyöntetű meg-
állapodásra jnsson, nehogy a szenvedélyek 
telkaval tassanak. Felhívta a megjelenteket ué-
zeleik előadására. 

Az alispán intencióinak megfelelöleg  indult 
meg a targyalas. Kinőnek T. Nagy Imre bi-
zottsági tag emelkedett szólásra. Ismert hig-
gadtságával meggyőző szavakban terjesztette 
eló. hogy Gyalókay Sándor főispán  köztiszte-
letben allé szemelyet, ki hosszú pályáját tér-
vény könyvvel kezeben töltötte be, a törvény-
hatósági bizottság Ünnepélyesen iktassa be s 
ót az eskü bevételere a törvényhatóság kül-
döttségileg hívja meg, eskübevétel után pedig 
a vármegye első ti iztviselóje üdvözölje. 

Az indítvány megtétele után Uajnód Ignác, 
a csíkszeredai választókerület Justh-párti kép-
viselőjelöltje szólalt fel,  ki bár Gyalókay Sán-
dor loispaii személyét tiszteli, hivatkozással a 
varmegye tör» én) hatósági bizottságának folyó 
evi február  hó •24->-n hozott bizalmatlansági 
halározatara. azon elleiiinditványt tette, hogy 
a főispánt  esupau egy fóbli  tisztviselő hívja 
meg es a törvényhatóság minden ünnepélyes 
aktus mellőzésével töle az esküt vegye be. 
Kilejezest adott ujliól a kormány iránti bizal-
míilausagának. Beszédét siirü es heves kifa-
kadások kisérték, melyek a esendesen meg' 
indult ertekezletet zajossá es lármássá tették 
különösen akkor, mikor Hajnód egy T. Nagy 
Imre privát házáual lefolyt  magánbeszélgetést 
szólt beszédébe, melyet T. Nagy Imre kevés-
sel ia mcgeáfo.t  Beszédét a legnagyobb zaj-
ban fejezte  be. 

A T. Nagy Imre előterjesztett indítványá-
nak támogatására dr. Bocskor Béla állott fel, 
ki kijelentette, hogy tiyalókay Sándor főispán 
kinevezését törvényesnek ismeri el, aminthogy 
ezt az ország egy törvényhatósága sem vonta 
ketseglie. Az ünnepélyes beiktatast nyugodt 
lelkiismerettel kívánja, inert nem lát fennfo-
rogni semiui olyan zavaró körülményt, mely 
azl gátolna. Mikor nemzeti ellenállásról volt 
9zii a darabont-kormánnyal szemben, ó volt az 
első, ki annak kifejezést  adott és ahhoz sziv-
vel-lelekkel csatlakozott, az adott viszonyok 
között azonban inojt a törvényhatóság esak 
Uunepelyesen installálhat. Tartalmas közjogi 
fejtegetésé  és meggyőző érvelese szemmel lát-
hatólag hatolt a megjelent törvényhatósági ta-
gokra. Az ezutáni felszólalások  a kérdés lé-
nyegét már nem érinthették. 

A felszólalások  pedig ezután következtek 
pro és kontra sürü egymásutánban. Oláh Ala-
jos és C'sedó István a Hajnód indítványa, Sán-
dor Gergely a T. Nagy Imre indítványa mel-
lett érveltek. Csedó István kétségbe vonván 
a főispán  kinevezésének törvényességét, dr 
Györgypál Domokos tiszti főügyész  meggyőző 
ervelessel mutatta ki, hogy Gyalókay Sándor 
főispán  kinevezése teljesen törvényes. Dr. Nó-
vák Albert szintén ily iráuybau szólalt fel.  — 
Rövid megokolása teljesen elegendő volt arra, 
hogy minden kételyt eloszlasson. 

Hajnód Ignác elleuinditványa mellett fel-
szólalt még dr. Darad es Félix, kinek beszédét 
surli közbeszólások zavarták. A hangulatot tu-
lajdonképpen Vakár 1'. Arthur felszólalása 
mérgesítette el, ki egész beszedet kifejezetten 
-mondják'-ra alapítván, olyan óriási zajt pro-

vokált, hogy hangja a nagy forgatagban  elve-
szett. Kz a felkavarodás  pedig történt azért, 
mert Gyalókay Sándor kinevezését név meg-
nevezese nélkül egy néhány törvényhatósági 
tag erőszakos közbenjárásának tulajdonította, 
kik ezen közbenjárásukat a törvényhatóság 
cégére alatt tették volna meg. E kijelentésére 
a reprodukálhatatlan kifejezések  egész özöne 
röpködött feléje  s jó darabig megakadt a tár-
gyalás. 

A \ ákár I\ Arthur által felhozott  vádakat 
dr. Nagy Kéui rövid felszólalásban  utasította 
vissza. A T. Nagy linre indítványa mellett 
felszólaltak  még Márton Lajos, Ferenczi István 
és Csiszer Imre s ezzel a hosszadalmas vita 
véget ért. 

Elnöklő alispán a többség megállapítását 
ugy kívánván elérni, hogy a bizottsági tagok 
jobbra és balra csoportosuljanak, ezen indít-
ványát az értekezlet elfogadta  és a kettéosz-
tás nyomban megtörtént. A jobboldaliak, kik 
T. Nagy Imre indítványát fogadták  el, szembe-
tűnő nagy többségben voltak, mielőtt azonban 
Fejér Sándor elnök enunciálta volna a hatá-
rozatot. a kisebbségben maradt Hajnód-párt 
névszerinti szavazást kért, mit Fejér Sándor 
esetleges kétségek eloszlatása végett elrendelt. 
A megejtett névszerinti szavazás eredménye 
az volt, hogy a megjelent bizottsági tagok 
leadtak (13 szavazatot, ebből 40 elfogadta  T. 
N-igy Imre indítványát és 23 Hajnód Ignác 
elleninditványához csatlakozott. Elnök az in-
dítványt határozattá emelte. E szerint az ér-
tekezlet elhatározta, hogy Gyalókay Sándor 
főispánt  ünnepélyesen iktatja be, őt az eskü-
bevételre küldöttségileg hivja meg, a várme-
gye alispánja és a törvényhatóság részéről T. 
Nagy liure törvényhatósági bizottsági tag pe-
dig üdvözölni fogja. 

A határozat kihirdetése után ismét szólásra 
emelkedett Yákár 1'. Arthur, ki a kisebbség-
ben maradt párt nevében és megbízásából til-
tukazusát fejezte  ki a beiktatás ellen a beje-
lentette, hogy a harcot és háborút megkezdik. 

Mi ehhez csak annyit füzünk  hozzá, hogy 
a vármegyének ez idő szerint semmi szüksége 
sincsen a harcra és háborúra, ennek adott ki-
fejezést  az értekezleten a törvényhatéság min-
denki által respektálandó többsége is. A foly-
tonos harc és háborúval csak a köznek ár-
tunk, ez pedig józanul gondolkozó embernek 
nem lehet érdeke. Nem főleg  akkor, mikor a 
liare és háború merőben indokolatlan, mert 
egy törvény esen kinevezett főispán  ünnepélyes 
beiktatásáról van szó. 

Le kell szögeznünk itt még annyit, bogy 
a rendezőség részérói végtelen elhibázott do-
lognak tartottuk mind a két eddig lefolyt  elő-
késziló értekezlet egy behívását. Lapunk zár-
takor értesülünk, hogy még egy harmadik is 
tarlatik f.  hó lián délután. Hogy ezeknek mi 
célja, azt egyenesen nem értjük. Ha ezekkel a 
vármegye békéjét akarták biztosítani, akkor 
épen az ellenkezőt érték el. Mert tény az, 
hogy a sok meddő vitatkozás, a szeuvedélyek 
önkéntelen kitörése és a megtörtént szemé-
lyeskedések a kérdést nem oldották meg, a 
vármegye békéjét nem biztosították, sőt ala-
posan megzavarták, l'edig az installációt sem 
vittük előbbre mert az még I. hó 14-én fog 
lefolyni,  mikor megismétlődhetnek a f.  hó l-én 
lefoly  t jelenetek, holott ma pár az installá-
ción is régen tul lehetnénk. Értesülésünk sze-
rint ez esetben a függetlenségi  pártok tisztán 
a bizalmatlansági határozat fenntartására  szo-
rítkoztak volna. 

Vízvezetéket kérünk. 
(P.) Ürömmel olvastuk a „Csíki Lapok* 

mult számában, hogy a csíkszeredai villamos 
villágitás kérdése dűlőre jutott. Kulturígényeink-
nek megfelel  a villamosvilágitás, hasznos is, 
szükséges is, de ezzel kielégítve nem vagyunk. 

A KÁSZONI „BOLDIZSÁR-FORRÁS" KIZÁRÓLAGOS FŐRAKTÁRA. Eqy 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-
sütemények, angol és belföldi  rumok, likőrök, legfinomabb  cukorkák, csokoládék és déli gyümölcsök. - Kávé, cukor, rizs, szappan és minden-
nemű fűszerek  — Mindennap friss  hideg fe lvágo t t ak  és prágai sonka kapható a legszolidabb árak mellett. — Gyors és pontos kiszolgálás. 
A o a g y é r d e m ü ' k ö z ö n s é g szíves pártfogását  - - A A ^ X - A . T O S & T s ^ s I e S a S Í n 
kérve, v a g y 0 k kiváló tisztelettel = ^ ^ « W i = > = = = = = C S Í K S Z E R E D Á B A N . 
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Fontosabb és közegészségileg indokoltabb égető 
kérdés a vízvezeték kérdése. Jelenleg váro-
sunkban minden két-három háznak van egy 
kútja ée az a kut o 4 évi szárazság alatt 
annyira elvesztette vizét, hogy ivásra majd-
nem élvezhetetlenné vált A talajvíz nívója 
alászállott és összes kutaink mélyítésre szo-
rulnak. Isten mentsen egy tűzvésztől, de még 
inkább tífusz  Járványtól. Egy hét nlatt összes 
kutaink inficiálódnának. 

Ezért kétjllk a városi tanácsot és főleg 
polgármester urat, hogy ne csak próbálják meg 
a városi vizvezeték kérdését megoldani, ha-
nem oldják is meg. A kormány támogatást is 
nyújt Debrecen, Győr Btb. gazdag városok 
igénybe veszik a kormány támogatását, miért 
ne tehetné ezt Csíkszereda, a szegény 4öO'/o-os 
pótadóval — legtöbb az országban — sújtott 
vánw? Ingjen készítteti el a vizvezeték és 
lecsapolásnak tervét egyidejűleg és kivitel ese-
tén pénzbeli támogatást ia ad. Ugy tudjuk vá-
rosunk kérése bent is van az illetékes főld-
mivelési minisztérium közegészségi osztályánál. 
Ezt kell felújítani  és szorgalmazni minden le-
hető módon. 

Eszmei tervet is ajánlanánk. Csíkszereda, 
Zsögöd és Taploca egyesilése — bárkik kapá-
lóznak is, — befejezett  dolog. A bárom köz-
Bég legmagasabb helyén lehetne a rezervoir. 
Zsögödi határban a Keresztes-begy (kőbánya) 
tetején Ide a vizet az nlig 1000 m.-re levő 
Olt mentén ásandó kutakból kellene felszivat-
tynzni. Ott lenne tékát a szivattyu-telep és a 
hegyen az elosztó. 

A főelosztó  csatorna a hegygerinc mentén 
a Vármegyeház háta mögött, 'majd a katonai 
gyakorlótéren, Mindszenti uton át a Gálovics-
tetőtől a gimnáziumig és innen Taplocára uz 
állami ut alatt volna építhető. A többi elosztó 
innen a Vigadó, Oálovics, Kossuth stb. utcá-
kon vezetne. A csatornázás a most rendezett 
patakba, illetve annak mentén és a vármi-gye-
háztól délre eső városrészé a zsögödi patakba 
torkollanék. Mindkét csatornaát egyesítve Zsö-
göd fllrdón  alól lehetne az Oltba derítés után 
levezetni. 

Azért adtuk ezt a bizonyára elfogadható 
és aránylag kevés költséggel létesíthető eszmei 
tervet, hogy IntézőségUnk megbarátkozzék c 
fontos  közérdek!) dologgal. Evvel kapcsolatban 
aztán megvalósítható volna, sót meg kellene 
valósítani az utcakövezés tervét is. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
- - Személyi hir . Gyalókay Sándor főis-

pán Budapestre utazott, bol gróf  Khuen-Hé 
der.áry Károly miniszterelnöknek jelentést 
tesz a helyzetről. 

— Főispáni beiktatás. Gyalókay Sán-
dor főispán  ünnepélyes beiktatása közbejött 
akadályok miatt folyó  hó 9-ról folyó  hó 14-nek 
délelőtti 10 órájára halasztatott, illetőleg tűze-
tett ki, melyre a meghívók most küldetnek szét. 

— Kinevezés. Nagy Miklós marosvásár-
helyi kir. törvényszéki joggyakotnok jelenlegi 
állomáshelyén kir. törvényszéki jegyzőnek ne-
veztetett ki. Nagy Miklós társadalmunknak 
hosszabb ideig rokonBzenveB tagja volt. 

— Keddi buoauk Csiksomlyón. * Pá-
duai Szent Antal tiszteletére, ősi időktől logvi 
taitatni Bzokott s ájtatosságukról híres keddi 
bucsuk, folyó  évi április 12-én veszik kezde-
tüket. Mind a 9 kedden a szent beszédet P. 
Koródy Berárd, a szent Ferenc-rendi szerzetes 
atyáknak e kedvelt ée kiváló szónoka fogja 
tartani. 

— A főispáni  beiktatás tudvalevőleg 
folyó  hó 14-én lesz, melyen Fejér Sándor 
alispán rendelkezése Bzerint csakis meghívot-
tak vagy karzati jeggyel bírók vehetnek részt. 
A meghívók mir szétküldettek, a karzati be-
lépőjegyek pedig Szász Lajos vármegyei fő 
jegyzőnél a hivatalos órák alatt kaphatók. 

— Eljegyzések. Bíró Árpád csíkszeredai 
lakos mult hó 27-én jegyezte el Kovács Klá-
rikát Nagykárolyból. 

— Nagy Vendel m. kir. csendőrörsvezető 
folyó  évi március hó 28-án tartotta eljegyzését 
Zudor Rózsikával, MezórQcsön. 

— Áthelyezés. Ferenczy Dénes nagyig-
mándl m. kir. adóhivatali pénztárnok a gyergyó-
uentmiklósi adóhivatalhoz hasonló minőségben 
áthelyezték. 

— Orbán János Jelöltsége. Orbán 
János gyógszerész, csíkszeredai lakost, az 
országgyűlési néppárt, amelynek 6 régi 
tagja, a zirci kerflietben  kívánja felléptetni 
0 azonban a jelölést nem fogadta  eL 

— Jelölések és programmbeszédek 
F. hó 3-án d. u. 8 órakor a Justh-párt a vá-
rosháza tanácskozási termében jelölő gyUlést 
tartott. A gyűlésen mintegy 100-an jelentek 
meg, köztUk a közeli községekből is. A gyU 
lést dr. Györgypál Domokos, a függetlenségi 
48-as párt elnöke nyitotta meg, ki jelezve a 
gyUlés célját, felhivta  megjelenteket, hogy a 
jelölést tartsák meg. .Gál József  építész, pál-
falvi  lakos emelkedett szólásra és indítványozta, 
hogy a kerület eddigi képviselőjét, Hajnód Ig-
nácot egyhangúlag jelöljék. A gyUlés ezt el-
fogadván,  Hnjnód lgnáczot küldöttségileg hívták 
meg, ki programmjának elmondását fenntnr-
tartotta magának f.  hó 19-re, mikor pártjának 
elnöke, Justh Gyula személyesen jelenik meg 
a csíkszeredai kerület választó közönsége elóit. 
Rövid beszéde után dr. (iái József  ügyvédje-
lölt indítványára a gyUlés táviratilag Üdvözölte 
Justh Gyulát, mire elnök a gyillést bezárta. 

- Ugyanezen n:ipon és órában tartotta 
Csiktaplocán progrnmmbeszédét Kállay Ubul, 
a függetlenségi  és 48-ns Kossuth-párt képvi 
selójelöltje. Kálluyt megél kezesekor nagy kö-
zönség fogadta.  Márko9 Endre plébános indít-
ványára a választó közönség egyhangúlag je-
lölte, mire Kállay L'bul nagyszabású programm-
beszédet tartJti. A gyűlésen felszólalt  mégdr 
Csedö András. Itt emiitjük meg, hogy Kállay 
l'bult » kurcfulvi  választó kerületből egy kül-
döttség kereste fel,  hogy a kerület mandátu-
mát részére Kossuth-párti programmal fel-
ajánlja. Kállay azonban kijelentette, hogy ú u 
csíkszeredai választókerületben a Kossulh-pnrt 
részéről már jelölve van, mi okból a jelöltsé-
get más kerUlotbcn nem vállalhatja. 

A programmbeszédek és jelölések különben 
megkezdődtek minden községben. Hogy azon-
ban a választás Kállay Ubul és Hajuóil Iguác 
között fog-e  eldőlni, egyelőre még uem tud-
ható, mert a nemzeti munkapárt még sehol 
sem állított hivatalos jelöltet az országban. — 
Értesülésünk szeiint az ország mindi-u kerüle-
tében jelöltet állit. A jelöltek f.  hó 20—25 én 
leszuek ismeretesek. 

- Apponyi Albert gróf  Csíkszeredá-
ban. Apponyi Albert grót táviratilag értesí-
tette Kállay Ubult, a csíkszeredai választóke-
rület Kossuth-párti képviselőjelöltjét, hogy a 
párt támogatására május első felében  szemé-
lyesen jön a kerületbe. Appouyit agitácionali/ 
kőrútjában igeu sokan fogják  kisérni a Kossuth-
pártból, köztUk Gál Sándor a képviselőház 
volt elnöke, gróf  Bethlen Istváu, Nagy Emil, 
Deesy Zoltán volt államtitkár, ifj.  Ugrón Gá-
bor, lrsay József,  Urmánczy Nándor, Brázay 
Zoltán, Ugrón Ákos és mások. 

- Meghívó. A csiksomlyói róiu. kath' 
tanitóképzó-intézet a „legnagyobb magyal" 
halálának 50-ik évfordulója  alkuimával 1910. 
évi április hó 8-án .Széchenyi-Unuepet" reu-
dez a következő műsorral: 1. Délelőtt 8 óra-
kor szentmise. Utánna a gyakorló-iskolában: 
2. „Hymnus* Kölcseytól; énekli az intézeti if-
júság. 3. „Széchenyi emlékezete" Aranytól; 
szavalja Szántó Adám IV. éves növ. 4. Ünnepi 
beszéd; tartja Szabó Istvt.n tanár. 5 „Él a ma-
gyar" Ábrányi Emiltől ; szavalja Krizsevszky 
Albin III. éves növ. 6 Szózat; énekli az inté-
zeti iljuság. Az érdeklődőket ez uton is'haza-
fias  tisztelettel hívja meg az igazgatóság. 

- Dr. Balló látván kir. tanfelügyelő 
távozás a. Azon alkalomból, hogy dr. Balló 
István hir. tanfelügyelő  Tordára helyeztetett 
át, tisztelói és barátai folyó  hó 2 án este az 
Európa vendéglő éttermében nagyszabású bu-
csuestélyt rendeztek. A bucsuestélyen mintegy 
100—120-an jelentek meg, köztUk igen sokan 
vidéki tanítók. A bucsuestélyen ott láttuk Gya 
lókay Sándor főispánt  és Kállay Ubul ny. fő-
ispánt. Elsőnek Kállay Ubul emelkedett szó-
lásra és szép szavakkal búcsúztatta el az Ün-
nepeltet. — Dr. Balló István a személye iránt 
megnyilvánuló bizalmat hálás köszönettel vi-
szonozta. A tanítói kar nevében László Péter 
delnei tanító, a tanfelUgyelőségi  hivatal nevé-
ben Császár Nándor segódtanfelUgyelő,  volt 
tanítványai nevében dr. Pál Gábor ügyvéd, volt 
tanártársai nevében Szlávlk Ferenc főgimná-
ziumi tanár köszöntötte. Beszéltek még Takács 
Károly, dr. Végh Elemér, Hajnód Ignácz, Szacs-
vay Imre, Élthes János, Benedek Ágoston, stb. Itt 
kttlön meg kell említsük, hogy az Európa bér-
lője, Miklós János vendéglős ez alkalomra 
ugyancsak kitett magáért, mert az ételek ÓB 
italok kitűnőek, a kiszolgálás pontos és kifo-
gástalan, az árak pedig mérsékeltek voltak. 

— Saéohenyl-ünnepség. A csiksomlyói 
r6m. kath. lőgimnásium tanártestülete és ifjú-

sága gróf  Széchenyi István halálának 50-ik 
évfordulója  alkalmából folyó  évi április 8-án 
a Szent Ferenc-rendiek kegytemplomában dél 
előtt 10 órakor kezdődő szent-mise után nz 
intézet emeleti nagytermében ünnepséget ren-
dez, melyre az érdeklődőket ez uton is meg-
hívja az igazgatóság. Műsor: 1. Hunyadi nyi-
tány Erkeltől, elóadj<t az iljusági zenakar. — 
2. Alkalmi beszédet mond Kassay Lajos tanár. 
3 Az én hazám, kettős, Mátruytól, harmónium 
kísérettel, énekli Gáspár Jenő és Tankó Ká-
roly VI. o. t 4. Arany János: Széchenyi em-
lékezete, szavalja Élthes Endre VIII. o. tan. 
5. Adjon Isién a magyarnak..., énekli a férfi-
kar. 6. S:ijó Sándor: Magyarnak lenni, sza-
valja Karda Ferenc VII. o. t 7. Két hazafias 
iliil, énekli az ifjúsági  vegyeskar, zenekiséret-
Lel. 8. Bartók Lujos: Az ifjú  Magyarország, 
szavalja Baky József  VI. o. t. 9. Üunepí in-
duló, előadja az ifjúsági  zenekar. 

— A közigazgatási t isztviselők es a 
Választások. A küszöböli levő általános kép-
viselő választások alkalmából Fejér Sándor 
felhívást  intézett a törvényhatóság összes tiszt-
viselőihez, melyben jó előre figyelmezteti  az 
1899. évi XV. tc. rendelkezéseire. A felhívást 
a mng4 egeszében közöljük: Az országgyűlés 
feloszlatását  követő általános képviselő válasz-
tás vármegyénkben is előre láthatólag nagy 
hullámokat fog  felverni,  melyek a közigazga-
tási alkalmazottakat — már a választásukkal 
kapcsolatos hivatalos teendőik miatt is — igen 
közelről fogják  ériuteni Hogy tehát u kiéle-
sedő pán harcok és azzal karöltve járó elfo-
gultságok, a közigazgatási alkalmazottak meg-
hurcoltatását és közállapotaink felzavarásál 
lelu'töli'g ne idézhesse elő, kötelességemnek 
tartom már eleve nz összes közigazgatási al 
kalmazottakat figyelmeztetni  a törvényből ki-
folyó  szigorú eljárás és magatartásra. Különö-
sen hangsúlyozni kívánom, hogy miután az 
1899. évi XV. tc kétségtelen célja és köve-
telniéuye az, hogy n választói jog szabad ér-
vényesülésének Imtályosubb biztosítása, u hi-
vatali hatalommal való esetleges visszaéléB 
megakadályozása és a hivatali mél'óság meg-
óvása érdekében is a közhivatalnokok n kép-
viselő választások és a politikai pártelet küz-
delmeitől, azoknak közvetlen irányításától, a 
vezető szerepléstől távol tartassanak; ennél-
fogva  az idézett törvény 167. §-ábau foglaltak 
szigorúan betartandók, hogy igy a 108. §-ban 
irt megtorló eljárás folyamatba  tételére ok ne 
adassék. Nem érintvén természetesen ez a 
közigazgatási alkalmazottaknak is azon jogát, 
hogy szavazatukkal politikai jogaikat szaba-
don gyakorolhassák. Csíkszereda, 1910. évi 
április hó 3-án Fejér Sáudor, alispán. 

— Az i p a r k a m a r a köréből . A maros-
vásárhelyi kereskedelmi és iparkamara az újjá-
alakítandó ipartanácsba Csik\ármegye terüle-
tére Petracsius Emil, Darvas Béla, Ávéd 
Joachiin és Merza Rezsó tagokat küldötte ki. 

— A bíróságnál nem lesznek díjtalan 
állások. Az igazságügyminiszter véglegesen 
szakítani kiváu a régi reudszerrel, mely a birói 
pályára lépő fiatalemberek  több évi szolgála-
lat ingyenesen vette igénybe. Idejo volna a 
közszolgálat minden terén törülui az ingyenes 
szolgálatot. Ha az államnak, vagy törvényha-
tóságnak szükségé van munkaerőre, fizesse 
meg a munkát; ha pedig nincs iizüksége, ne 
vegye igénybe. Az igazságügymiuiszter igen 
helyeseu cselekszik, ha kiküszöböli a díjtalan 
állásokat. 

— Követendő példa. Csikvárdotfalva 
képviselő testülete a f.  bó 5-én tartott gyűlé-
sében az ököritói égettek részére 200 koronát 
Bzavozott meg éB részvétét fejezte  ki az oly 
pótolhatatlan nagy csapás felett.  Igazán derék 
képviselő testület és dicséretet érdemel annak 
minden egyes tagja, mert a hol segítségről 
van szó, mindig elől jár. 

— Tűs. Folyó hó 5-én reggel 9 órakor 
Kalaiuár Eleknek a Rákóci-utcában levő csűre 
eddig ismeretlen okból kigyúlt és teljesen 
leégett. Szerencsére szélcsend volt és igy a 
tUz terjedését meg lehetett akadályozni. A tUz 
valószínűleg gondatlanságból keletkezett. 

— Bő áldás. Ifj.  Antal József  csikdánfalví 
lakosnak egy juha a mult héten ötöt fiadzott, 
mire példa eddig nem volt. Ugyan ezen juh a 
megelőző évékben is mindig 2-3-at fiadzott, 
mi gazdájának ugyancsak bő áldást jelent. 

— A féltékenység  áldozata. Folyó bó 
4-én este 11—12 óra közölt Csikdánfalváu, 
Lukács János Péteré, Albert Józsefet  revolve-
rével ugy meglőtte, hogy nyomban meghalt. 
Mint értesültünk, mindkét legény egy leány 
után járt s ez este is oda indultak, de az 
utcán összeszólalkoztak, melynek hevében Lu-
kács János revolvert rántott* elő és ellenfelét 
megölte. A vizsgálat folyik. 

— Halássatitársaság megalakulása. 
A halászati társaságnak 1910. évi március hó 
6 án tartott gyűlésében keletkezett határozat 
alapján Kiss Ernő m. kir. fóerdómérnök,  ki-
rendeltségi vezető meghívása folytan  folyó  hó 
5-én megtartott gyűlésen megjelent Végh Já-
nos a földművelésügyi  miuiszterium halászati 
osztálya által kiküldött kir. mérnök, a ki a 
halászati társaság megalakítására vonatkozó-
lag a kellő útbaigazításokat adta meg, s fel-
olvasott egy alapszabály tervezetet, melyet a 
gyűlés több tag hozzászólása után ellogadott, 
B ennek kormáuyliatósá^i jóváhagyás aláter-
jesztésével az igazgatóságot bizta meg. A ha-
lászati társaság tagjainak maximális létszáma 
100 főben  állapíttatott meg. Évi tagsági dij 
5 korona, mely még nem végleges. A tisztikar 
a következő: Elnök: Becze Antal. Alelnök: 
Fejér Sáudor. Igazgató: Báldi Aurél. Titkár : 
Butát- Béla 

Hét igazgatósági tag: Kiss Eruó, Csu'ak 
Béla, Merza János, Kovács János, Vilályos 
György, Bartalis Ágoston, Bejae Imre. 

Nemsokára kezdetét veszi az Olt folyónak 
és mellék patakainak hallal leendő benépesí-
tése költüházuknak létesítése. Ezekhez a tá-
mogatást Végh János a földmivelésügy  i mi-
uiszterium a halászati felügyelőségnek  agilis 
mérnöke megígérte s a társaságot leginesz-
szebb menő jóindulatáról biztosiiotta. A köl-
tőház Szentpáli Gábor helybeli állumás pa-
rancsnok szíves ajáulata folytan  a lövöldénél 
levó „Szécseny" patakon fog  felépülni  ahol a 
kellő felügyeletet  az őrség miudig gyakorolni 
fogja. 

— Elszámolás. A csíkszeredai iparos if-
júsági önképzőkör műkedvelői által március 
15-én rendezett estélyen l'elülfizeltek  : Dr. Ko-
lonics DéneBné, dr. Fodor Antal, Búzás József, 
Péter M., Vender Dávid, Takács Károly, özv. 
Romfeid  Félixné, Gros/ Fereucz, Hoffmnnu  N., 
Orbán János, Csedő István, dr. Csiky Józsefné, 
Dájbukát Jakabué, László Lóriocz 2—2 kor., 
Nurulsány Kálmán 1 kor. 60 f,  Beek fakeres-
kedű 1 kor. 60 f,  X. X. 1 kor 40 f,  Kátuoki 
János, Pál Gábor, Péter Miklós, Simon Ede, 
Czáka Béla, Klein Zsigmond, Száva Antal, Ba-
ranyaiué, Bajer Ferenc, Kis Ernő, Fekete Ira-
réné, Gál Ferenc 1—1 kor., X X. és X. X 
60-60 fill.,  Erős Domokos, Grüovald Albert 
50—50 f,  Szilasy János, Beke Balázs, Rácz 
Bálint, Xáfládi  Balázs, Demeter Balázs 20—20 
fillér.  Összes bevétel 498 kor. Kiadás 165 kor. 
26 f.  Tiszta haszon 332 kor. 74 fill.  - Ugy 
a szives felülfizetőkuuk,  valamint az estélyen 
közreműködőit szereplőknek ez uton is hálás 
köszönetét fejezi  ki uz egylet válusztmáuyu. 

— Veszett kutya garazdalkodasa va-
rosunkban . A lefolyt  télen mindennapi volt 
az eset, hogy a vármegye minden részében 
nagy pusztítást okoztak a veszett kutyák. E 
miatt a hatóságok a legmesszebb menő óvin-
tézkedéseket tették meg: hosszú ebzárlutokat 
rendeltek el, sőt megtörtént, hogy Ditróbau és 
Gyergyóremetén az összes kutyákat ki kellett 
irtani. Városunk szintén ebzárlat alatt volt, de 
ugy látszik eredménytelenül, mert most vész-
szűk a liirt, hogy f.  hó 3-in d-lután egy ve-
szett kutya Báldi Aurél kir. törvényszéki bíró 
kis fiát  megmarta. A kutyát lelőni nem sike-
rült B az végig rohanva a városon, több ku-
tyát, köztük — hir szerint — a dr. Szántó 
Samu ügyvéd Ali nevü nagy kutyáját is meg-
marta. Báldi Aurél kis fiát  a legközelebbi vo-
nattal elvitte a budapesti Pasteur-intézetbe. 
Felhívjuk rendórkabitány ur figyelmét  gyors és 
erélyes intézkedésre annyival is inkább, tnivel 
ez városunkban már a második eset. 

— Az első magyar öntöltő toll a ma-
gyar elme életrevalóságáról tesz tauuságot, 
hogy egy derék iparos, Darvas Vilmos, deve-
cseri lakos vállalkozott elmés találmányával, 
az idegenből behozott öntöltő-tollak kiszorítá-
sára. A Darvas féle  öntöltó-toll működése a 
hajcsövesség törvényének alkalmazásán alap-
szik. A tinta nem folyik  ki belőle semmifele 
helyzetben sem, mindeu időben jól működik, 
szóval hogy mindenkép megérdemli ez a hasz-
nos kis jószág, hogy kedveltté váljon a ma-
gyar közönség körében. Az arany-toílal felsze-
relt Darvas-féle  öntöltó-toll az ország minden 
papirkereskedésében kapható. (Ismertetést in-
gyenkűld a feltaláló:  Darvas Vilmos, Devncser). 

— Rablás a tekerőpataki u ton . Vajdos 
Tamás vaslábi lakost márczius 29-éu az estéli 
órákban ismeretlen tettesek kicsalták a Te-
kerópatak felé  vezető útra s ott 50 koronát 
tartalmazó pénzes erszényét tőle erőszakkal 
elvették. A rendőrség a tetteseket Ve-zkán 
Miklós és Kovács Adolf  lakatos segédek sze-
mélyében kinyomozta s miután a város terü-
letéről 15 évre kitiltotta át kisértette a hely-
beli kir. járásbírósághoz. 



14. aám. C S Í K I L A P O K 3-ik oldal. 

— Reform  a jogszigorlók szüleinek 
érdekében. A jogszigorlók szüleinek ér-
dekében azt az QdvOs rendszert hozta 
be a Kolozsvárt számos éve sikeresen 
működő jogi szeminárium (Malom-utca 
14.) hogy állandóan szemmel kiséri a 
Kolozsvári készülő vidéki jogszigorlókat 

ós azon szülőket, akik a szeminárium 
vezetőségét e végből levélileg felkérik, 
helenkint — 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 rendmert 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 kivül oly jegyzeteket is ké-
szített, amelyek teljes rendszerességgel az 
egész anyagot olyként foglalják  magukba, 
hogv a tankönyveket helyettesitik, az ösz-
s/xs  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 
hetig. Továbbá naponta próbaszigorlato-
kat tart, melyeken az intézeten kivül ké-
szültek is díjmentesen részt vehetnek. — 
üzen 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, Malom-utca 14. sz.) 

KÖZGAZDASÁG. 
A .Naram" ÜNy*' AltalásM ValtMilet Réu-
vtayttrsaslg, M a . n t , Inti Jeleotéaa a t tu ia -

fé r | IISTÓI  é s pMiphci ré i . 
Budapest, 1910. iprlllü I. 

Az értékpapírpiac a lefolyt  héten a szilárd 
«áR jegyében állott és csaknem az öaszeS for-
galomba került értékek ki-sebb-n: gyobb ár-
folyam  emelkedéseket értek el. Kedvező ha 
lássál volt az üzlet alakulására azon körül-
mény, houy az angol liankknmatláb felemelé-
séből kifolyólag  a többi országok pénzviszo-
nyaira várt kedvezőtlen hatás elmaradt, sót n 
legutóbbi napokban némi megkönnyebbülés 
volt észlelhető. Az osztrák-magyar bnnknak 
ultimókor történt igénybevétele ugyan rend 
kivül nagy arányokat öltött, ugy, hosy uz adó-
mentes tartalék lényege^ csökkenést szenve-
dett. mindazonáltal általánosságban azon véle 
meny alakul ki, hogy egyelőre nem kell a 
kamatlábaknak nagyobb megfesztllésével  szá-
molni. 

A pénzpiacnak ezen barátságosabb képe 
valószínűvé teszi, hogy a magyar kormány ré-
szérói legutóbb a Magyar Altalános Hitelbank 
által képviselt Rothschild konzorciumnál elhe-
lyezett 112 5 millió korona n. é 4 százalékos 
magyar koronajáradék kötvények a közel jö-
vőben fognak  piacra bocsáttatni és ezen kibo-
csátás kedvező kilátásait megerósiti azon kö-
rülmény, hogy a járadék a legutóbbi napok-
ban számottevő árjarnlást ért el. 

A részvénypiacon a lefolyt  héten leginkább 
mutatkozott az érdeklődés a magyar hitel, ma 
inur kereskedelmi r t. részvények, továbbá 
a biztosító társasági részvények különböző 
m-mel iránt, úgyszintén látszólag beavatott 
oldalról nagyobbmérvtl vásárlások eszközöltet-
tek a Balgótaijáni kószénbánya, Adria tenger-
hajózási ea Budapesti villamos városi vasút 
részvényekben, mely utóbbi ériékek további 
emelkedését tőzsdei körökben valószínűnek 
tartják. A favorizált  értékek közé sorozhatok 
továbbá az István tégla. Magyar vasnti forgalmi 
és danubius hajógyári részvények is, mig a 
Budapesti közúti vaspálya és Déli vasúti rész-
vények el voltak hanyagolva. 

A sorsjegypiacon a lefolyt  héten a közelgő 
húzásra való tekintettel íőleg Tisza sorsjegyek-
ben volt élénkebb forgalom,  úgyszintén Ma-
gyar jelzáloghitelbanki konvezionális sorsje-
gyekben, melyeknek legközelebbi húzása folyó 
in) 25-én tartatik meg és melyek egy idő óta 
újra fokozottabb  kelendőségnek örvendenek. 

A hét nevezetesebb árfolyamváltozásai  a 
következők: 

mire. 22. ápr. 1. 
hitel részvény . 82-4.26 831.25 

U -V II kereskedelmi r. t résiv. 716.80 733.— 
I i n,»Ky. Alt. bizt tán. résav. 12400,—13460.— 
VMI/.-II '.ileset biztosító részv. 327.50 345,— 

j.ini köazénbánya részv. 614.50 629.50 
Aeiia tengerhajózási részvény 436.50 452.— 
llii líi|ii-iiti Kiiznti vaspálya részv. 711.50 712.75 
Üuilupesti TÜlamos városi vasat r. 338.26 343.75 

C S A R N O K . 
Karc. 

Kgyetfiletet  alakltok. 
Nem gondolná az ember, hogy egy 2900 

lélekkel birő város mekkora társadalmi tevé-
ken\Béget fe|t  ki. Van nekünk: 

Ollár-egyletünk. 
Szanatórium-egyletünk, 
Patronázsunk, 
Kath. Népszövetségünk, 
Gyermekvédő Liga bizottságunk, 
Magyar Védőegylet TulipánszÖvetségünk, 
3 drb Székelytársaságnnk, 
Szinpártoló egyesületünk, 
Koreaolya-egyletUnk, 
Szabad Lyceumunk, 
TOzoltó-egy létünk, 
Izr. NóegylelUnk, 
Vadász lársaságuuk, 
Halász-társaságnak, 
Tenuis-tiirsiiságunk, 
labdarugó-egyletünk, 
Rodii pariink, 
I) ilárdánk, 
Uuu'jon a ló söröző társaságunk, 
M ailen kedden borozó társaságuuk. 
S . rencse, hogy ezek közül mindenik nem 

miiknilik és n .'in kell tagsági dijat tizetni, nu-rt 
akkor igaz in tönkre mennénk. De szerencse, 
hogy van izek közölt, amelyik működik, mert 
hány embernek i légiti ki a hiúságát a sok el 
nöki, társeluöki, diszelnöki, nlelnoki, liikári, 
jegyzői stb. állás. Ks én vugyok az egyetleii, 
a kinek nem jutott mindebből egy sem. Elha-
tároztam, hogy kárpótolom magamat és alaki 
tok eţyesilletet, melyben én leszek nz elnök, 
egyet, melyben diszelnök, egyet, hol alelnök 
leszek, egynél titkár stb. 

Mindenki beléphet egyesületeimbe és hogy 
könuyebb legyen a beiratás, elég lm egybe 
jelentkezik valaki, az érvényes Ksz a többire 
is. De Ugsági dijat, azt külön-külön kell fizetni 
Egyet azonban kikötök: mindenikben én le-
szek a pénztáros. 

Megalakítom a Kerékpárom egyletet, 
az Antomobilozők körét, 
az Aeronauták csoportját, 
a Ski-futók  szövetségét, 
a Leánykiházasitó egyesületet, 
a Fillér-egyletet, miut szövetkezetet, 
a Repviselőjelölók nagy-páholyát, 
a Kiránduló egyletet, 
a Mulatságokat rendezők viszontbiztosító 

intézetét, 
a Bálelnökiik segélyegyletét, 
a Iiákászatot kedvelők és űzők mujálisozó 

társaságát, 
a Színésznőket pártolásban tönkrementek 

részvénytársaságát. 
a Tarokkozok asztalát, 
a Dominózók körét, 
a Sakkozók egyletét, 
a Knlabriászozók egyesületét. 
Azután egy tisztán politikai klubot: az 

Elvhüek klubját, ebbe csak az elvfenntartók 
léphetnek be és egyet a Húsvéti locsolók va-
sárnapi pálinkáaó körét, melybo csak felvételi 
vizsga utján lehet jutni. 

Jelentkezni mától kezdve miodennap lehet. 
Fenntartom magamnak, hogy egyleteimet órán-
ként szaporítsam. (—p.) 

Faárverési hirdetmény. 
A csiklázárfalvi  közbirtokosság tulaj-

donát képező .Mohostó" nevü erdőrész-
ben 103.482 907. F. M. számú rendelet 
alapján eladható 55 94 kat. hold terüle-
ten talált 1152 m' luez- és jegenyefenyő 
és 1890 m' erdei fenyő  haszonfára  alkal-
mas fakészlet  folyó  évi április hó 18-án 
délelőtt 10 órakor Lázárfalva  községhá-
zánál nyilt szó- és írásbeli ajálati ver-
senytárgyaláson el fog  adatni. 

Kikiáltási ár 12.198 korona. Bánat-
pénz 1220 korona. 

Utóajánlatok figyelembe  nem vétetnek. 
Az általános árverési és szerződési 

feltételek  a közbirtokossági elnöknél Lá-
zárfalván  és a m. kir. járási erdőgond-
nokságnál Csikszentmártonon hivatalos 
órák alatt megtekinthetők. 

Lázárfalván,  1910. április hó 4-én. 
Ábrahám Béla, Virág András, 

közb. jegyző. közb. eloök. 

Szám: 853/1910. 2 - 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, 
közs. jegyző. 

Bálint Ferencz, 
közs. bíró. 

Szám 217—910. mj. 
Hirdetmény. 

Közhírré tétetik, hogy Csikvármegye 
magántulajdonát képező Csikszentmárton 
község közigazgatási határában fekvő 
Keresztes" és .Solyomtár" havasoknak 

kaszálót, legelőt és részben legeltethető, 
részben csak mérsékelten legeltethető er-
dőt képező területei 3000 korona évi 
liaszonbéri összeg mint kikiáltási áron 
együttesen, esetleg 4 részben u. m.: 
I. Nikuláj-sarki legelő, 11. Keresztes havas 
és a Suliczára hajló erdörészek, 111. So-
lyomtár havas és a Csobányosra hajló 
erdörészek és IV. az alsó fürésztelephe-
lyen levő kaszáló 900, 900, 1200 illetve 
300 korona évi kikiáltási ár alapul vétele 
mellett külön-külön és továbbá folytató-
lagosan Baska havasnak legeltethető és 
kaszálható részei 801 korona kikiáltási 
áron 1910. évi április hó 15-én délelőtt 
9 órakor a megyei magánjavak igazga-
tósága irodájában (Csíkszereda vármegye-
ház) tarlandó nyilvános szóbeli és zárt-
írásbeli versenytárgyaláson az 19,10. évtől 
kezdődőleg 3 egymásután következő évre 
haszonbérbe fognak  adatni. 

Bánatpénz a kikiáltási ár 10 százaléka. 
Utóajánlatok, vagy a kikiáltási áron 

aluli ajánlatok figyelembe  nem fognak 
vélelni. 

Az árverési részletes feltételek  a hi-
vatalos órák alatt a megyei magánjavak 
igazgatóságának irodájában betekinthetők. 

Csikvármegye magánjavainak igaz-
gatósága. 

Csíkszereda, 1910. évi március 30-án. 
Dr. Csiky József, 

igazgató. 

TENGERI LISZT 
a csikszentmihályi 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 : 
CSIKY JÁNOSNÉ 

Szépviz-Csikszentmihály (állomás). 
9—52 

KÖZÖNSÉG KÖRÉBŐL.*) 
Már többször megtörtéot, hogy a helybeli 

i. kir. földmivesiskola  tulajdonában levő bika 
szabadjára engedve az Erzsébet és Vigadó 
utcák közbiztonságát és a Járó-kelők tcBti ép-
ségét a legnagyobb mértékben veszélyezteti. 
Igy például f.  hó 6-én reggel a feldühödött 
bika két szekeret feldöntött  és a járó kelőket 
gyors futásra  kényszeritelte. Szerencse, hogy 
nagyobb szerencsétlenség nem törtéut, mi tisz-
tán a véletlennek tulajdonitható. Felhívjuk a 
rendőrkapitány ur figyelmét  gyors és erélyes 
Intézkedésre. 

Csíkszereda, 1910. áprillB 6. 
Egy városi polgár. 

•) E rovat miatt kOzlattekért nem felelAs  a 
sxerkesxM). 

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

Qm: a kiadóhivatalba. 2-3 

FI HDíS 2 f l h 4 * '  gazdasági 
épületekkel, telkestói 

a Kossuth Lajos-utcában. Cim: 
A kiadóhivata lban. 

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

Értekezhetni Baczo n i István kir. 
ügyészségi írnoknál Gyulafehérvárt.  2-2 

ö Kiváló gyógyhatású 
erős tápszerttartalmazó 

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

Jalati Ödön ciMszd̂ átiaii, Csíkszereda. 

0 
0 

A n. é. közönség figyelmébe. 
Ajánlom a mai kornak tel|e*en segfsMA 

temetkezési raktáromat 
Koporsó, szemfődéi  és koszorúk 

dus választékban, valamint 
MENYASSZONYI BÚTOROK. 

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

megjelenünk. Kiváló tisztelettel: 
BARPÓCZ, CSIKCSATÓSZEÉ. 

Bérbeadó vendéglői 
Sepsiszentgyörgyön, főhelyen  a .Ko-

rona" vendéglő, kitűnő forgalmú,  1910. 
október 1-től több é re bérbeadó. 1—2 

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

BOR! BOR! BORI 
Bátor v a g y o k a z igen tisztelt fogyasztó  é s is-
m é t e l a d ó k ö z ö n s é g s z í v e s f igyelmét  felhivni 

NA6Y BOR-PINCÉMRE 
miután 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 kfilőn  á r a j á n l a t 
Kisebb mennyiségben 64 fillértől  feljebb. 

Hogy boraim — olcsósága dacára — mily kitűnő zamatuak, 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 pártfogását  kérve, maradok kiváló tisztelettel 

Özv. Karda Lajosné, Csíkszeredában. 
3 A m a g y a r királyi T ö r v é n y h á z mellett. 10 
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j Jó gyomor, jó egészség! 
. Világhírű orvosok elismerik, hogy a legtöbb rosszullét a 
i rendetlen gyomor működéstől származik. — Igyekezzünk 

ennek elejét venni. — Ezen célra szolgál a 
I S i n i / i n i M " székely havasi gyo-

„ 1 1 LV V I V- U / M morkeserú háziszer. 
Ha valami kellemetlen érzés lépik fel  2 0 - 3 0 cseppet cu-
korra csepegtetve beveszünk s a kellemetlenségek azonnal 

megszűnnek. — Förakláros Magyarország részire ; 

Balázsovich Sándor gyógyszerész, Sepsiszentgyörgy. 
Kapható C s i k s z e r e d á h m i : Mielina Rezsó ós veje. GrünwaM Aliiért, 
Fekete Vilmos, Szopos Klek és Kurda Gyula üzletében. 2 korona és 

1 korona 20 filléres  üvegekben. I'róba üveg (>U HIU-r. 

Készíti: Kárpáli József.  Se]>sisztMil̂ vör̂ y--Ark<is. 

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 ! 

jt o 

JC © 

ca 
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  felhívni  bátorkodtunk egyúttal 
kérjük esetleges átalakításokat és javításokat minél hamarább 
elhozni, hogy annál szebben és jobban kitudjuk állítani. 

Szives pártfogásukat  kérve, vagyunk kiváló tisztelettel 
7_i2 Özvegy Nagyné és Biró Árpád, 

C e l k s z e x e d á / b a n . 

a-
o 
BJ-

1 Selyem blúznak valók és d i s zek ! 
ISI 

J 1 

53 0 53 83 53 53 

Gzell Frigyes és Fiai 
bortermelők és bornagykereskedök 

M E D G Y E S . 
Legjobb beszerzési f o r r á s 

VALÓDI ERDÉLYI TERMESZETADTA 

TISZTA HEGYI BOROKBÁN. 
Hordókban és palackokban. 

Kitűnő saját termésű és vörös borok. 

53 53 53 H 53 53 53 

Boda József orgona és hármonium épitö ® 
C S I g T A P L O C Á N . 

fi 

Van szerencsém a fötiszlelendó  papság és a m t. 
egyháztanács szives tudomására hozni, miszerint 

()lî(JONA ÉS IIAHMONIl'M 
KI'ITü M Üli K LY l<] M KT 

teljesen újonnan rendeztem be, minek utánna 
módomban áll u legnagyobb szabású orgona épi 
lését is elvállalni. Bármiuemll javítás és átalaki-
fásokut  a legjutányosabb árban pontosan e3zközlök. 

nagyérdemű közönség pártfogását  kérve, vagyok kiváló tisztelettel • 
o d a J ó z s e f ,  orgona és harmónium épitó, Csiktaplocán. 

r
a N I N I I N M N N | 

Őrangyal és ártatlanok őrangyala cz. S 
Ima- és énekeskönyv g 

| uj kiadásban megjelent. — Kapható 

LSzvoboda József  tónyi- és papirkeresteiléscliD, 

C s í k s z e r e d á b a n . • 
I I H I I I H H S M • 

HIRDETÉSEK 
olcsó árszámitás D.ellett 
közöltetnek s felvétetnek 

A KIA DÓ HIVATALIJA N. 
' v i ' r r i ' i ' v a ' p r » a^m^a 

ÉRTESÍTÉS! 
Van szerencsém a nagyérdemű közönség becses figyelmét  felhívni, 
miszerint » Rákóczi-utca 352. sz. alatti saját házamban levő 

NYERGES ÉS KÁRPITOS ÜZLETEMBEN 
minden e szakmába vágó munkák elkészítését a legnagyobb készség-
gel vállalom és ezt csinos kivitelben olcsó árak melleit pontosan elké-
szítem. Kakiáron tartok ti mai kornak megfelelő,  mindeuféle  nagy ságú 

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

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

lalu pártfogásába  ajánlva, maradtam kiváló lisztelettel: 

Bá j e r Ferencz , nye rges és ká rp i tos 
Csíkszeredában. Rákóczi-utca .'J.VJ, szám. 

Kitűnő minőségű és l egmagasabb sz i lárdságú Port land-Cementet ajánl o l c só aron a 

PORTLAND-CEMENT-íSyÁR BRASSÓBAN. 
Csíkszeredában kapható: - A . r b @ r t B s t l s c z s é s F i a urak kereskedésében. 
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