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Kéziratok nem adatnak TÍSSM» 

Jelszavak. 
A közelmúlt tapasztalatai .„egiuutiit 

iák a nsmzetnek, hogy a jelszópolitiku 
oh citi zavart támasztott az országban, 

IMI tovább tart, helyrehozhatatlan 
karokat okozott volna az országnak, 
amelyek kiheverésével évtizedek inun 
kája sem lenne elegendő. 

Az a politika nem számolt u fejlődés 
kri leihetelen törvényével, hunéin ész-
szerű és logikus törvények ellenére oly 
ker.leseket akart átugrani, olyan intéz-
menyeket szétrombolni és ujukat állítani 
a regiek helyére, umelyek uiegrefor 
málasa fokozatos  niuukával, lépésről-
lépésre történő haladással ugyan lehet-
séges, sót szükséges, de lerombolni 
ezeket nz intézményeket addig, míg a 
a célszerűbbek és jobbak alapjuk fel 
nem építettük; esztelenség. 

A jelszópolitika olyan liurcokbun ker-
gette a nemzetet, amelyek veszteségei 
felértek  egy veszteit ütközettel. A politi-
kai pártharcok következtebi 11 az állam 
szervezet tevékenységében zavarok all-
tak be, amelyek bénító hatással voltak 
egész közéletünkre. A belső harcok kö-
vetkeztében olyan fontos  feladatok 
maradlak megoldatlanul, amelyek nem 
csak erkölcsi károkat okoztak, liunem 
milliókra menő anyagi kárt szenvedett 
.omttuk uz egész orsz-'g. 

A je'.szóp jlitikáuak egyenes követ 
kezmen̂ e volt a gazdasági zavar, mely 
a keiekedelmi szerződések lejáratával 
állott be, melyeket a belső politikai vál-
ság miatt netu lehetett ujakkal helyet-
tesíteni, sein a meglevőket meghosszab-
bítani, mert a törvényhozó testület ki-

csinyes, személyes és pártérdekekért 
vívott harcokbau emésztette fel  az erejét 
és a hoiMiisien közjogi hurcaiért az 
ország vitális érdekeit dobta kockára 
A kocka fordul,  a fordulat  uj politikai 
alakulás hajnalát jelentette, amelyet 
várva-várt uz egész ország közvélemé-
nye, mert beleunt a kicsinyes szőrszál-
hasogató béka-egér harcba és olyau 
törvényhozó testületet akar látni az 
ország házában, amely félredob  minden 
közjogi doktrínát és amely reális kér-
dések megoldására használja a rábízott 
hatalmat. 

Az ország megelégelte a jelszópo-
litikát. Komoly inuukát követel azoktól, 
akiknek a kezére a jövőjét buza. A 
jövó parlamentje nagyfontosságú  fel-
adatok előtt áll. Az ország politikai és 
gazdusági jövóje attól függ,  hogy miként 
fogják  ezeket u kérdéseket megoldani 
Ezen kérdések közül a legfontosabb  és 
a legnehezebb, amely a legmesszebb 
menő megfontolást  és a legtárgyilagosabb 
kritikát igényli, természetesen a választói 
jog kérdése- A mostani conzusos rend 
szer elavult. Ez tény. A választói jog 
megreformálására  feltétlenül  szükség 
van. Ez elől még a legkonzervatívabb 
politikus sem zárkozhatik el. De már a 
reform  mikéntje nehéz kérdés 

A választói jog általánosítása volna 
természetesen a legmodernebb és leg-
radikálisabb mód. Csakhogy a mi hely-
zetünk olyun speciális ós számos olya'i 
mellékszempontot kell figyelembe  venni, 
hogy a választói jog általánosítása min-
den kautéla nélkül olyun merész kísér-
let volna, olyun nagy kockázattal járna, 
hogy a ceuzusos szllkkörü választói 
jogról minden átmenet nélkül nem lép-
hetünk egyenesen uz általános választói 
jóg útjára. 

Harminc év ulatt egész osztályok 
értek meg arra, hogy politikai jogaikat 
gyukorolhussak es az áliam kormány-
zásába beleszólhassanak. Ezeknek fel-
tétlenül meg kell udni az aktív es 
passzív választói jogot. 

De vannak viszont olyan népességi 
rétegek is — és pedig elég tekintélyes 
száminál — amelyeknek u kezében u 
politikai jog kételü fegyver,  amelyet 
iiasználhutnnk saját osztályérdekeik ki-
vívására, de épen éretlenségük miatt 
könnyen befolyásolhatók,  ítélőképes-
ségük fejletleu,  ugy hogy ezzel a fegy-
verrel a kezükben a nemzet vitális ér-
dekeiu sebet ejthetuck. 

Speciális helyzetbea van Magyar-
ország azért is, mert népességi tekiu-
telheti nem egységes állam, huncut 
különböző nemzetiségek és fajok  kong-
lomerátuma, amelyek centrifugális  törek-
véseit csakis u magyar faj  államalkotó 
képessége és kulturcreju tudta féken 
tartani és egy egységes állam keretéhe 
szorítani. 

Ha fenn  akarjuk tartani a magyar 
integritását, meg kell örizuttuk a magyar 
faj  szupremációját is, nehogy a széthúzó 
törekvések aunyira erősödjenek, hogy 
túlhaladják a magyar fuj  erejét, és ve-
szélyesztessék az állum egységét. Ezeket 
a szeuipotokat figyelmen  kivül hagyni 
nem szabad. Legyüuk igazságosak! ne 
hagyjuk figyelmeu  kívül egyetlen olyun 
momentumot sein, amely a jog megadása 
mellet szól, nehogy igazságtalanság és 
önzés vádját vágják szemüuk közé. De 
ne hagyjuk figyelmen  kívül a jogmeg-
adás ellen szóló urgumentáuiokat sem, 
mert ezzel öngyilkosságot követnénk el. 

A magyar nép ezeréves múltjával 
bizonyította, hogy az ittlakó nemzeti-
ségekkel mindig igazságosan és libe-
rálisuu bánt; meghagyta nyelvüket, 
vallásukat, szokásaikat, csuk azt kö 
velelte tőlük, hogy hü polgárai legye 
nek a magyar államnak. 

Ezt a politikát folytalja  u magyar 
ma is. Szívesen megadjuk « jogot aunak, 
akit illet, de a bomlasztó törekvések-
kel szembeu védekezünk. Ez köteles-
ségünk, azért ügyeljünk arra, hogy mit 
hozhat a jövó és ne éljünk jelszavak-
kal — és kü'önösen viszsza ne éljünk 
jelszavakkal! 

Valasztási mozgalmak. Vármegyénk 
Hegy választókerületében napról-napra erösebb 
li'-./ a választási mozdulom. A csikszentmár-
•oni válaszlókeriilclhen dl". Nagy (iyörgy Justh-
|iárti képviselőjelölttel szemben Incze Domo-
kos csikszentgy örgyi plébános lépett fel  pár-
tonkívüli programmal. K kerületben igen erős 
küzdelem varliaió. 

A csíkszeredai k -tüu-ihc-n az országos mun-
kapart nem allitott jelöltet s bir szerint nem 
is fog  állítani. Igy a küzdelem Kallay l'liul 
Kos>utli-paiti és Hajnód lgnácz Juslli-párti je-
löltek kii/ott fug  eldőlni. A jelöltek különben 
a kcrüict minden községében megtartották 
programul beszédeiket. 

A karclalvi kerületben munkapárti program-
mal dr. Suranyi Miklós budapesti orvos, Su-
ranyi Józsefnek.  a l'csti Napló szerkesztéjé-
nek testvére lep fel.  A dustíl-pártnak jelöltje 
dr. liyürll'y (Ívnia, ki mar a kerületbe érke-
zett es megkezdette körútját. Kellép továbbá 
Uecze Antal pártonkívüli és Huszár Kálmán 
Justh-párii programmal. 

A gyergyószentniiklősi kerületben Kazy .16-
f  földmivelesügyi  államtitkár a munkapárt 

jelöltje, kit ileputáció kér fel  a jelöltség elfo-
gadására. A depuiáciút most szervezik. Kazy-
nak jilölése május l-én log megtörténni, mi-
kor tiyergyószentmiklóson a munkapárt ala-
kuló gyűlést tart. K kerületben szintén erős 
küzdelem lesz Sümegi Vilmos Ju-th-párti je-
lölt es Kazy Jjzsef  államtitkár között. 

Justh Gyula Csikszeredaban. F. 
hó át) án délután érkezett Justh (íyuta váro-
sunkba. Kíséretében voltak Nagy (iyörgy és 
Zakariás dános. A vasúti állomáson dr. l'jfa-
lasy Jenó polgármester fogadta.  Fogadására 
mintegy KUNI ember jelent meg a v.iros háza 
előtti téren, hol Justh (iyula kifejtette  politi-
kai állásfoglalásai.  — Ueszédében erősen tá-
madta Kossuth Ferencet, ki oka volt a füg-
getlenségi part kettészakadásának. Hangsú-
lyozta az önálló bank felállításának  sürgős 
szükségét s ezzel kapcsolatosan Tisza Istvánt 
taniadta. Majd Hajnód Ignácot ajánlotta a vá-
lasztóközöuségnck. 

Hajuód lgnácz rövid prograuuubeszédet tar 
tott. melyben foglalkozott  a képviselőházban 
és azon kivül kifejtett  munkásságával. Kijelen-
tette, hogy a jelöltséget mindeu körülmények 
között megtartja. 

Kzután dr. -Nagy (Jyörgy beszélt a tőle 
megszokott modorban. A megjelent nagy számú 
közönség egy jó része beszéde közben ott 
hagyta a szavait nem válogató szónokot. 

Heszéllek még dr. Zakariás János és Csedó 
István A népgyűlés 5 órakor ért véget, líste 
fáklyás  zene, az Kurópában pedig 140 terítékű 
vacsora volt. Másnap Justh (iyula Csikszeni-
martonbn utazott. Itt megjegyezzük, hogy Justh 
(iyula nagyobb és jobban szervezett fogadta-
tást érdemelt volna, mert a fogadtatás  nem 
elégítette ki a hozzáfűzött  várakozást. 

nék. — nem volna ok annyi panaszra, nem 
volna társadalmi életünk annyira egyhangú, 
rideg es petyhüdt. 

Kz sajnos — a legtöbb szociális intézmé-
nyünk csak papíron van meg, nem működik és 

Ébredezzünk! 
Ha mindazok az intézmények, melyek az 

idók folyamán  Csíkszeredában abból a célból 
létesültek, hogy a város társadalmi életét szol-
gálják — a valóságban is mind fennállanának 
és jótékony hatásukat minden téren éreztet-

igy alig ludunk létezésükről valamit. (Mvastam, 
vagy hallottam valahol, hogy volna itt Tűzoltó-
egylet. Székely aszialtársaság, Football-club, 
Múkedveló-egy esület stb. stb., de nyilvános 
szereplésükről teljességgel nem tudok semmit, 
pedig ide s tova vagy három esztendeje, hogy 
csíkszeredai lakos vagyok. 

Ili leliet az oka. hogy az a sok szép in-
tézmény csak papíron van meg, a valóságban 
pedig niiK'.-? Talán a közönség nemtörődöm-
ségé. ell'asultsaga avagy elmaradottsága? Ta-
lan nem volna e közönségnek a szép és ne-
mes iránt fogékonysága  vagy tán nem érzi 
szükséget a testei-leiket egyaránt nemesiló 
kultur- szociális egyesületek-, társulatok 
fenntartásának  ? ! 

Csíkszereda közönsége minden szini idény 
alalt kétségbevonhatatlan bizonyságát szolgál-
tatja annak, hogy igenis tud lelkesedni a jó-
ért. a szépért, a nemesért Aránylag van-e va-
lahol nagyobb, lelkesebb műpártoló közönség, 
mint Csíkszeredában? Van-e a közeli városok 
valamelyikében nagyobb intelligencia, — mint 
epen Csíkszeredában ? Bízvást mondhatjuk : 
nincs. 

Ha ez igy van, annyi téren mégis miért a 
nemtörődömség, a nembánomság, miért a le-
lárgia ? ! 

Szerény vélemény em szerint két oka van. 
Az egyik a vezeiésre hivatottak legtöbbjének 
lanyhasaga. korán elkövetkező rezignáció.... 
Klki'dvelleneilnek a legkisebb akadály láttál), 
meghátrálnak a nehézségek elótt, pedig hát 
sohasem dűlt egy csapásra a fa.  Labor om-
ilia vincit improbus! 

A másik, nem kevésbé fontos  és számot-
tevő ok. hogy sajnos, de extravágánsok, kü-
löncködök vagyunk. Nem tudunk összetartani, 
nem tudjuk vagy nem akarjuk megérteni a 
XX-ik század egyik legszebb és legnagyobb 
varázse.-zmejét: a demokrácia szolgálatát min-
denkor. mindenhol és mindenben. 

A kereskedő lenézi az iparost; a tisztvi-
selő a kereskedőt, az iparost; a gazdag a sze-
gény t. a tanultabb a kevésbé tanultat, az erős 
gyöngét és igy tovább. 

A visszavonás, a széthúzás, a nagyzolás az 
oka, hogy Csíkszereda társadalmi viszonyai 
szégyeiiietcsau rosszak. Ez az oka, hogy itt 
ugy szólv: n, semmi sem életképes, hogy itt 
minden felbuzdulás  csak szalmatüz. 

Üssünk a szeg fejére!  Szólítsuk nevén a 
gy ermeket! Nem köpenyeg, hogy magára ve-
gye az, akire nem talál... Hát igenis különc-
ködők, önzők, büszkék, gőgösök, irigyek va-
gyunk és ezert nem tudunk haladni, ezért nem 
allhatnak feun  oly sokra hivatott szép intéz-
ményeink. 

A helyeit, hogy uapi élményeink egyhan-
gúságát megszakítva, néhány órácskát lelkünk 
nemesítésére, önművelődésünkre fordítanánk, 
beülünk a bűzhödt levegőjű kávéházak-, bor-
gőzzel telitett korcsmák asztalaihoz és szívjuk 
magunkba az egyedül üdvözítő és boldogító 
alkoholt, akar csak olt lent a balkániak az 
ópiumot, csapkodjuk a vagyonúnkból, nem rit-
kán becsületünkből is kiforgató  bibliát, viga-
dunk, ha kell tivornyázunk, mert hát az ifjú 
Hegeliánusok szerint: edite, bibite, post mor-
teni nihil voluptos!! 

Kzelőtt :20 esztendővel városunkban egy 
Dal- és Zeneegylet is alakult. Egy jó ideig 
kínlódott, vergődött, inig végre 1905-ben a 
visszavonás, a nemtörődömség megadta neki a 
kegyelemdöfést  és kiszenvedett. — Megszűnt 
Csíkszereda társadalmi életének az a fontos 
szerve, vagyonát széthordták, elrongálták, el-
harácsolták és ma ugy látszik ninCB semmije. 

A KASZONI „BOLDIZSÁR-FORRÁS" KIZÁRÓLAGOS FŐRAKTÁRA. Egy literes palackokban 10 fillérért kaphatók. 
Van szerencsém az igen tisztelt vevőimet értesíteni, hogy az őszi és téli szezonra megérkeztek a legfrissebb  és legkiválóbb kávé fajok,  theák, thea-
sűtemények, angol és belföldi  rumok, likörök, legfinomabb  cukorkák, csokoládék és déli gyümölcsök. — Kávé, cukor, rizs, szappan és minden-
nemű fűszerek.  — Mindennap friss  hideg f e lvágo t t ak  és prágai sonka kapható a legszolidabb árak mellett. — Gyors és pontos kiszolgálás. 

lönség szives pártfogását  _ _ J.  A - E S - p A T f ~ S < = i  «^SZER- ÉS CSEMEGE-KERESKEDÉSE 
vagyok kiváló tisztelettel L Ü J O S — — C S I K S Z E R E D A B A N . 

A nagyérdemű 
kérve, 
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Ei ai egylet támadt most fel  halottaiból. 
Nem lehet kétség a felől,  bogy ei az éb-

redés nem lesx szalmatűz... Biztosíték erre dr. 
Ujfalusi  Jenő lelkes egyénisége, biitositék Or-
bán Hibály karnagy önzetlen, fáradságot  nem 
ismerő, kitárté munkássága és biztosíték a jobb 
érzésű nemes táreadalom támogatása. 

Nem hallgathatom el, bog}' nagyon nehéz 
volt a feltámadás.  Nehéz volt, mert múr az 
ébredés fisé  pillanatában jelentkezett a szét-
húzás, iu irigység, a vétkes nemtörődömség és 
nembánomság, közéletünknek eme fattyuhaj-
tásai, miuden jóravaló törekvésndk esküdt el-

Igen sokan, közttlk tisztviselők, ugy látszik 
egyéniségükkel összeférhetlennek  tekintették 
oly egyesület támogatását, melyben kereske-
dők, iparosok is működnek s természetesen 
távolmaradásukkal mintegy tüntettek. 

Ugyan mi oka van egy tisztviselőnek, egy 
ogyonnyomorgatott XX-ik századbeli tisztvise-
lőnek tartózkodni, szinte irtózni az iparostól, » 
kereskedőtől; mi okti van a magyar haza t 
becsületes, munkás Kait lenézni í . . . Azért 
talán, mert intelligenciájuk szerényebb, mert 
nem doktorok? 

Necsak akkor ismerjük az iparosi, a ke-
reskedőt, mikor hitelre van szükségünk, hanem 
ismerjük meg a társadalmi éleiben is. Ha a 
tisztviselőket arra praedestinálta a sors, hogy 
az életben vezető, irányító szerepekhez juthat-
nak, használják ki e helyzetet a társadalmi 
állapotok javítására, használják fel  a társa 
dalmi válaszfalak  lerombolására, hogy szűnjön 
meg az Isten és ember elótt egyaránt fordí-
tott és szégyenletes .helyzet, mely a magyar 
társadalmi életet már-már jellemezui kezdte. 

Vonza magához az intelligencia r.z alsóbb 
rétegeket és teljesítsen kulturmissziót. Teklutse 
az iparost, n kereskedőt elsó tényezóuek vagy 
legalább is egyenrangú tényezőnek inimleu tár-
sadalmi mozgalomban és vállalkozásban, mert 
ezeké a jövő, az ó munkájukan épül föl  a 
jövő Magyarország. 

Nem sajátíthatja ki egy társadalmi osztály 
sem magának nzt a jogot, hogy önmuvelódé-
Bét csak kizárólag munkálhassa. Épen ezért 
osztály-, rang-, valláskülömbség nélkül vegyen 
reszt Csíkszereda város társadalma az újjá-
szervezett dalegylet erősítése- és fejlesztésé 
benl Akit az Isten tehetseggel megáldott, az 
legyen működő, a más meg anyagi viszonyai-
hoz képest — pártoló- vagy alapitó tug. 

Nem lesz hálátlan intézmény a csikszere 
dai Dal és Zenegylet! Hiszen tudjuk, hogy 
dal nélkül minden ünnepély sivár, rideg; ének 
nélkül a legszebb műsor is színtelen. Ez a dal-
egylet pedig részt kér minden Ünnep rendezé-
séből, gondoskodik szórakoztató dalestelyekról, 
koncertekről, sót időnkint közreműködik az egy-
házi ünnepek, istentiszteletdk fényének  eme-
lésénél is. 

Támogassuk, erősítsük tehát e sokra hiva-
tott, eddig annyira nélkü.iizött intézményt, hogy 
nemsokára Csíkszereda nemes közönsége büsz-
kén vallhassa magáénak. Kováin  Jenő. 

Válasz utón. 
Nemzeti életünk, politikánk, gazdasági be-

rendezésünk egész mozgó szervezete, állami 
létünk a haladás kényszerítő erejétől hajtva, 
válasz útra ért. 

Olyan pontra értünk, ahol életbevágó kér-
désektől kell dÖDtenie a nemzetnek. Ettől a 
döntéstől az egész ország jövője függ. 

Közel egy évtized zilált politikai viszonyai 
már-már alapjaikban renditették meg társa-
dalmi és közgazdasági berendezéseiket. 

A nagy abslrukcó és a nemzeti küzdelem 
lezajlása után a jóhiszemű nemzet azt re-
mélte, bogy az ország nyugodt fejlődése  ugy 
politikai, mint gazdasági és knlturális szem 
pontból hosszú időre biztosítva van. A remé-
nyek, sajnos, nem valósultak meg. Ennek a 
csalódásnak szükségképen, szinte törvénysze-
rűen be kellett következni. Ennek a kiábrán-
dulásnak bekövetkezését azok, kik a dolgokat 
nemcsak felületesen  szemlélik, hanem mélyeb-
ben tekintenek beléjük, már a koalíció mega-
lakulásakor világosan láthatták. 

a világtörténelem számtalan példája bizo-
nyítja, bogy ha különböző politikai tényezők 
egyesülnek egy közöo cél elérésére ezekben 
a politikai pártokban a közös cél elérése után 
mindig fellép  a széthúzás. 

A koalíció három olyan különböző cél felé 
törekvő pártból alakult, hogy már ennélfogva 
is lehetetlen volt a hosszasabb együttműkö-
dés. A három párt alapja, törekvése, politikai 
jelfogása  annyira összeférhetetlen,  hogy a kóa-
lició megalakulása szükségképen magában 
hordta már a bomlás csiráit. A bomlás be is 
következet, az ország ujabb nehéa megpróbál 
tatásokon ment kerefztül.  Most megint ott ál-
look, ahol öt év előtt. Megint nincs olyon eyy-
Béges, eróe politikai pártunk amely hivatva 
volna aiTa, hogy ai országot kormányozza és 
biztosítsa a fejlődéshez,  haladáshoz annyira 
szükséges belső békét 

Megült ott állunk a választáson I 

KÜLÖNFÉLÉK. 
Esküvő. Szentgyörgyi és Uyalókai 

Gyalókay Sándor Csikvármegye főispánja  folyó 
hó 21-én vezette oltárhoz özv. ifj.  Torok An-
talié született Móric Vilma úrasszonyt Buda-
pesten. „ , , 

— Kinevezés. Dr. Csiky Denes ügyvéd-
jelöltet Csikvármegye főispánja  díjtalan kozi 
gazgatási gyakornokká nevezte ki s a var-
megye alispánja szolgálattételre a gyergyo 
szetmiklósi fószólgahirósághoz  osztotta Ue. 

Kirendelés. Az igazságügyminiszter 
Kovács Károly joggyukoruokat a kezdivasar-
hely kir. ügyészség kerületébe ügyeszegi meg-
bízottá rendelte ki. 

— A király éa a valasatasok. Politi-
kai körökben nagy érdeklódest keltett az n 
hir, hogy a király igen különél modon haj-
landó reszt venni az idei választasi kuzdelem-
beu A régi szabadelvű kormányok idejeben 
hagvományos szokás volt, hogy a király a 
magánpénztárából háromszázezer f o r i n t o t , 
iu íjd ujabb sz.uuilás szerint hatszázezer koronát 
adott miuden általános választáskor a kor-
mánypart választasi kasszajáink. A koalieios 
kormány ezt a támogatást nem vette igenybe 
es ezért a király most kijelentette azt a kész-
ségét, hogy az idei valasztásuk alkalmával 
megd'uplazza szokásos hozzájárulását és egy-
milliókutszázezer k o r o n a v a I erósi'i meg a 
Kimen part kasszáját. 

— Tanítok öröme. A m. kir. kereske-
delmi minisztérium kiadóhivatalában — mint ertesűlüuk — expediálásra készen áll az a 
miniszteri rendelet, mely a felekezeti  és köz-
ségi tanítóknak a vasúti feláru  menuljegy val-
lására jugositó igazolványok elnyerheteseuek 
kedvezuiéuyet im-gadja. Az igazolványuk má-
jus 1 tói fognak  kiadatni. 

— Tisztelges. A csíki állami es községi 
iskolai tanitók László IVter élnék vezetése 
ulalt folyó  hó '24-en tisztelegtek L-ngyel K >-
bert kir. tanfelügyelőnél.  Kínok a testület tisz-
teletét és ragaszkodásai tolmácsolva Üdvö-
zölte a vezért s azon reményének adott ki-
fejezést,  hogy vas szigor helyett sz"ivtettel 
és atyai gondoskodással vezeii a tanítok tá-
borát, a csüggedóket felemeli  s akkor a se-
reg lelkesedessel és odaadással követi vezé-
rét, kitart a munkában « a legnagyobb buz 
gósággal törekszik teljes megelégedését ki -r 
demelni Iliiként u múltban nagyérdemű elődei 
nek elismerését kivívnia sikerült. Be véd'-
során vázolta, hogy ezen jóakaratú láinoga 
tásra sokszor nagy szüksége v,m a ta; itónak. 
hisz e pulya uagy küzdéssel és faradsag;.il 
vau összekötve, melynek jutalma legtöbbször 
a Ili ven es lelkiismeretesen teljesített munka, 
az elért eredmény s annak tudata, liozy : „A 
tanító szerepe hasonló u harmat szerepéhez, 
melyet ember és állat gázol egyaránt mégis 
nyomában virág kél.' Ez n tudat felemeli  és 
tetre buzdítja. Királyi tanfelügyelő  atanit ikat 
igen szívesen fogadta  és jó indulatáról bizto-
sította, kérve, hogy mindenkor, mindenben 
forduljanak  bizalommal hozzá. 

Felakasztotta magát Z ild István 
csikrákosi lakost f.  hó 15-én saját laká-ián a 
padláson halva találtak. A hulla nyakán a 
kötél vágásának nyomai látszottak s minden 
jel arra mutatott, hogy Zúlil István saj itke-
züleg akasztotta fel  magát. 

— Felhívás. Felsófalva  virágzó Síékely-
község nagyobb része u túz martaléka lett; 
mintegy 200 székely gazda vesztette el haj-
lékát, bútorát, gazdasági felszerelését,  állatait, 
mindenét. Ezeu lesújtó kutosztrúlaval szemben 
államnak és társadalomnak, szóval mindenki-
nek kötelessége n károsult derék székely gaz-
daknak segítségére sietni. Intézetünk — |>a-
rajdi liókinté/.i te utján — ott volt az elsók 
között, kik a károsullaknak segédkezet nyúj-
tottak. Az érdekeltek tudomására hozzuk ez 
uton is, hogy a károsultnknuk intézetünknél 
fenuálló  tartozásuk fenntartása,  törlesztése és 
a legolcsóbb kamattételek tekintetében leg-
meszehb menó indulatot tanusitunk. Kijelent 
jűk továbbá, hogy mindazon székelygazdák, 
kik nagyobb kölcsönre szorulnak, azokat gyor-
san lehető legmagasabb összegben a legol-
csóbb visszafizetési  fellételek  és olcsó kamat 
mellett megkaphatják. Forduljanak tehát bi-
zalommal parsjdi tiókintézeiünkhöz — (.mely-
nek választmányi elnök Benedek Kálmán u<-
kir. főmérnök,  a bányubivutal főnöke)  — a hol 
hol az szüséges útbaigazítást megkapják és 
sürgős esetekben a kölcsönt akár rögtöu is 
kézhez kapják. Ezen actiénkban ősziute em-
berbaráti Bzeretet és nem a rideg üzleti el-
vek vezetnek bennünket. Megjegyezzük végre, 
bogy a maga kárán megtanulhatt i a székely! 
hogy házát ég mindénétjószágát tűzkár ellen 
biztosítani kell. I'arajdi flókintézelünk  e tekin-
tetben is rendelkezésére áll mindazoknak, kik 
oda fordulnak.  Marosvásárhelyt, 1910. április 
20-án. Agrár Takarékpénztár Részvénytársaság 
Marosvásárhelyt. Igazgatósága: Báró Kemény 
Akos elnök. Tauszik B. Hugó kir. tanácsos 
vezérigazgató. 

— Magyar kir. aaab. Ositályaorajaték. 
26- sorsjáték nj sorsjegyeit immár kibocsá-

tották s azokat mint eddig is régi tulajdono-
saik lefoglalják.  A külföldön  már több évszá-
zad óta bevált rendszere az osztálysorsjáték-
nak nálunk is kitűnően bevált s a szerfölött 
reálig éa körültekintő vezetés folytán  közön-
ségünk évről-évre mind nagyobb bizalomnfal 
viseltetik aa outályBorsjáték iránt 

— Augnaata asanatótinm. József  Kir 
Ilerezeg Szanatórium Egyesület Gyulai József 
szanatóriuma állandóan zsúfolva  van tüdőbete-
gekkel Ez ii túlzsúfoltság  arra indította a 
József  Kir. Herczeg Szauatórium Egyesületet, 
hogy egy második szanatóriumot létesítsen, 
amelyet az egyesület védnöknójének Auguszta 
fóherezegnőnek  nevéről Auguszto-Szanatori-
umnak fognak  liivui. Az Auguszta szauatórium 
Ir-tesithetése érdekében az egyesület a. | é z 
üiymidszter engedélyezésével tárgv sorsj. t 
köt rendez, az úgynevezett Augunzla-Sors-
játékot. amelynek gyönyörű nagyértekü nyere-
mény tárgyaival szemben csak egy korouás 
sorsjegyeket bocsátolt ki az egyesület. A 
nyeremény-tárgyak már ki vannak állítva a 
régi Neaizeti színház elótt e célra épült ki-
állítási pavillonban, amely káprázatos látni 
valóival külön érdekessége és látványossága 

fóvárus  utcai életének. X iponin átlag ö'.ven-
r emb.ir bámulja meg az érdekes és p izar 

fényű  kiállítást, mely éjszaka is teljes villa 
mos megvilágításban látható. A jótékonycélu 
tárgysorsjaték huzás.i május 24-én lesz. 

— Meghívó. A csikiuegyei altalános ta-
nító egyesület csíki köre Í'JIO. évi május hó 
7-en deleléii fél  11 órakor C-ákszentdoinoko-
9011 az állami iskolánál gyűlést tart, melyre n 
t. la^tár-ak és a tanügy iránt érdeklődök 
ezúton is meghívatnak. A gy űlés tárgyai : 1 
lililöki megnyitó beszéd, i . Elnöki előterjesz-
tések. ;l. Á mult gyűlés jegyzőkönyvének fel-
olvasása és hitelesítése. 4. Bátori Olga sza-
valata. 5. Benedek Ago.-ton felolvasasa.  ü. 
I'enztárnok jeleutésc. 7. Blénesi Károly sza-
v.il.ita. A gyakorlati tanítások inegliirálása. 
!). Igazolások. 10. Indítványok, üytilés előtt 

helybeli tanitók (lanitóiióki gyakoilati taní-
tást tnrtauak. 

— 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 kiséri 
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 tőllik-e az időt Kolozszvárt 
Egy másik célszerű újítása a jogi szemi-
náriumnak az, hogy azon jogszigorlók ér-
dekében, akik szigorlatuk letétele előtt 
Kolozsváron csak rövid ideig tartózkod-
hatnak, olyan rendszert honositolt 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 
hogy a tankönyveket helyettesilik, az ösz 
szes szigorlati kérdéseket felölelik  és í 
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 részi 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, Malom-utca 14. sz.) 

Palyázati hirdetés. A nagyszebeni 
tanitóképzóíulézet I-só osztályába a következő 
1U10—11 tanévre felvételért  folyamodhatnak 
14 életévüket betöltött olyan leányok, kik 
felső  leányuépiskolát, a polgári- v igy felsőbb 
leány iskola, vagy a gimnázium négy alsó osz 
tályát sikerrel végezték. Félvételi vizsgálat 
nélkül, de pályázati kérvények alapján történik 
a fölvétel,  A fölvételi  kérvényhez a következő 
okináuy ok csatolandók : 1. Keresztlevél. 2. Isko-
lai bizonyítvány a megelőző tanévről s az 
idei elsó félévi  értesítő. Az évvégi bizonyít-
vány junius hó 30-án feltétlenül  beküldeudő. 
3 Orvosi bizonyítvány a folyamodónak  a ta-
nítói pályára alkalmas voltáról. A kérvényben 
kiteendő, hogy bennlakó vugy bejáró akar-e 
lenni a növendék. Bennlakási havidíj 36 kor. 
(18 forint).  A kérvényeket nz intézeti igazga-
tósághoz junius hó 14-éig kell benyújtani. A 
fölvétel  julius hő első napjaiban lesz elintézve, 
miről az érdekeltek azonnal értesítést nyernek. 
A II., III. és IV. osztályba vehetők fel  uj ta-
nulók, ha kimaradás folytán  hely üresedik 
A 111. o^ztálybu felvihetők  olyanok is, akik 
kisdedóvónői oklevelet szereztek vagy a fel-
sőbb leányiskola, esetleg a gimnázium hat 
osztályát végezték. Az ilyen tanulók az I. és 
II. évfolyam  különbözeti tárgyaiból vizsgálatot 
tesznek. A bennlakásról prospektust szívesen 
kul az igazgatóság. 

NYILTTÉR.*) 
Tisztelt Szerkesztőség! 

Legújabban ellenségeim nagy kárörömmel 
azon hírt terjesztik rólam, hogy megbizottaim 
az én tudtommal és beleegyezésemmel 15000 
koronát ajánlottak fel  ellenjelöltemnek, arra az 
esetre, ha visszalép, és különösen hangsúlyoz-
zák, hogy e hir igaz, mert párlom nem meri 
megcáfolni. 

A sírt, a piszkot mindég utáltam. Most is 
csak undorral foglalkozom  e híreszteléssel és 
csakis azért, hogy jó embereimet fedezzem  e 
vénasszonyi pletykával szemben. 

Épen ezért ünnepélyesen kijelentem, hogy 
az én tudtommal és beleegyezésemmel senki 
sem volt feljogosítva  akár 15 fillért  is fel-
ajánlani és hogy a ki e hírt továbbra is ter-
jeszti, alávaló hazug rágalmazó. 

Csíkszereda, 1910. április 24-én. 
Hazafias  tisztelettel: 

Kállay Ubul. 
*) E rovatban közlöttckért ueiu vállal felelős-

séget a szerk. 

Városi  hirdetések. 
Szám 783—910 ki. 

Hirdetmény. 
A közös hadsereg katonai nevelő és képző 

intézeteiben magyar honos ifjak  részére fenn-
tartott és az 1910— 11-ik tanév kezdetén be-
töltendő kincstári magyar állami alapítványi, 
magány alapítványi és fizetéses  helyekre vo-
natkozó és a -Budapesti közlöny hivatalos 
részében is megjelenendő pályázati hirdetmény 
adatott ki. 

E szerint a hadsereg katonai akadémiában 
és reáliskoláiban a jövő 1910— 11-ik iskolai 
év kezdetén magyar honos ifjak  részére ösz-
szesen 226 hely fog  rendelkezésre állani és ezek 
a Kőszegen és Marosvásái helyen létező kato-
nai alreáliskolák I. II és VI. évfolyamaiban, 
a kismartoni katonai főreáliskola  III. évfolya-
mában, végre a bécsújhelyi Terézia katonai 
akadémia és mödlingi katonai műszaki aka-
démia l-sö évfolyamában  lesznek betöltendők. 

Miről az érdekeltek oly hozzáadással ér-
tesíttetnek, hogy az általános felvételre  nézve 
megállapított feltételek,  igény jogosultság és 
a folyamodványok  benyújtása iránti tudni-
valók a városi jegyzőnél a hivatalos órák 
alatt megtudhatók. 

Csíkszereda, 1910 április hó 15. 
A városi tanács. 

Ad. 9632-1909. 
árv. 

Tárgy: László Péter gyimesközéploki 
lakos h. ügyében a kiskorú örökösök és 
társtulajdonosok tulajdonát képező Ugra-
pataki erdőeladásának engedélyezése. 

Határozat. 
Csikvármegye árvaszéke Gyimesközép-

lok község elöljáróságának 9632—1909. 
számú jelentése és a helybeli m. kir. 
erdőhivatal 916- 1909. számú szakvéle-
ménye alapján engedélyt ad arra, hogy 
néhai László Péler kiskorú örökösei és a 
Baconi György örökösei tulajdonát ké-
pező a csikszentmihályi 1371, sz. tjkvben 
foglalt  a m. kir. erdőhivatal állal megkül-
dött becslési bizonyítványban I. alatt ki-
tüntetett Ugrapatakra hajló részen levő 
erdő nyilvános magán árverésen eladassék. 

Az árverésnek folyó  évi május 10-én 
d. e. 10 órakor Gyimesfelsőlok  község 
hivatalos helyiségében leendő keresztül 
vitelével Botár Béla árvaszéki ülnök bizatik 
meg oly felhívással,  hogy eljárása ered-
ményét az árverést követő 3 nap alatt 
utiszámlája előterjesztése mellett jelentse. 

Az árverési feltételeket  magában fog-
laló hirdetményt oly felhívással  adja ki az 
árvaszék Gyimesfelsőlok,  Gyimesközéplok 
és Gyimesbükk község elöljáróságainak, 
hogy azt szokásos módon tétessék köz-
hírré, s a hirdetési bizonylatot folyó  évi 
május 6-ig küldjék be. 

Az árverés kedvező eredményének 
biztosítása szempontjából az árvaszék az 
árverési hirdetményt közhirrététele céljá-
ból a .Csíki Lapoknak" is megküldeni 
rendeli. 

Csikvármegye árvaszéke ülése. 
Csíkszereda, 1910. április hó 18-án 

Birtha József, 
elnOk. 



1 . C S Í K I L A P O K 3-ik oldal. 
Sz. ad. 9632/1909. 

árv. 
Hirdetmény. 

Alattirt gyámhatóság ezennel közhirré 
leszi, hogy néhai László Péter ésBaconi 
l'uörgy örökösei tulajdonát képezó a 
îkszentmihályi 1371. számú tjkvben fog-

lalt Ugrapatakra hajló részen levő erdő, 
melyben a helybeli m. kir. erdóhivatal 
illní megejtett becslés szerint 1618-60 
köbméter fatömeg  foglaltatik  folyó  évi 
május hó 10-én d. e. 10 órakor Gyimes-
kisülök község hivatalos helyiségében 
megtartandó szó- és zárt Írásbeli ajánla-
tokkal egybekötött nyilvános magán ár-
verésen el fog  adatni. 

Kikiáltási ár 6598 korona 22 fillér. 
Az árverezni szándékozók az árverés 

megkezdése előtt a kikiáltási ár lOVának 
megfelelő  bánatpénzt készpénzben vagy 
óvadékképes értékpapírokban kötelesek 
; 1 / árverési bizottság kezeihez letenni. 

\ ( egy koronás bélyeggel ellátott 
írásbeli zárt ajánlatok a megajánlott ár 
|i) -.inak megfelelő  összeggel, vagyóva-
ilckképes értékpapírral látandók el és 
.ilibiin kijelentendő, hogy ajánlattevő az 
árverési és szerződési feltételeket  ismeri 
es nzoknak magát aláveti. 

Legtöbbet ígérő tartozik az egész vé-
lelárat az árverésnek gyámhatósági jóvá 
hagyása után az erről szóló értesítés vé-
telétől számítandó 15 nap alatt gyám 
közbejöttével a községi pénztárnok kezei-
hez lefizetni. 

Ha ezen idő alatt a vételárat le nem 
fizeti,  vagy a vásárlói egyébként eláll 
bánatpénze elvesz s azt árvereztető a maga 
részére minden birói beavatkozás nélkül 
jogosult megtartani s ezen kivül legtöb-
bet ígérő költségére és veszélyére uj ár 
verés tartására megnyílik a jog, mely eset-
ben a régebbi és ujabbi árverés ered-
ménye közötti különbözet megtérítéséért 
vagyoni felelősséggel  tartozik. Legtöbbet 
igéríit ajánlata megtételével a vásár azon-
túl. árvereztetöt pedig csak az árverés 
gváinhalósági jóváhagyása után kötelezi, 

("síkvármegye árvaszéke. 
Csíkszereda, 1910. április hó 18-án. 

Birtha József, 
elnök. 

Faeladási hirdetmény. 
Közhirré tétetik, hogy a szépvizi köz-

birtokosság „Barospatak" nevü erdejében 
3013—1909. számú közig. erd. bizottság 
határozata folytán  megadott engedéllyel 
a mult év őszén megperzselt 7 külön 
álló csoportban előforduló  fenyőfa  kész-
let értékesítése céljából folyó  évi május 
hó 18-án d. e. 10 órakor, Szépviz köz-
ségházánál nyilvános szó- és zárt írásbeli 
versenytárgyalás fog  tartatni. 

A perzselt fa  készlet 7 külön álló 
csoportja együttesen és külön-külön is 
bocsájtatik árverés alá. 

I. Csoport kikiáltási ára 2206 korona. 
II. . 474 
III. 976 
IV. 287 
V. 1529 
VI. . 60 
VII. . . 188 . 

Egy tételben való ajánlat esetére a 
24905 drb fenyőfa  kikiáltási ára 5783 
korona. 

Utóajánlatok nem fogadtatnak  cl. 
Bánatpénz a kikiáltási ár 10"»-a az 

árverési bizottság kezéhez teendő le, va-
lamint a zárt írásbeli ajánlatok is. 

A perzselt erdörészlelek használható 
erdei ut közelében van és a középloki 
állomástól a távolság mintegy 6 klnilr. 

Az árverési, szerződési fellélelek  és a 
becslési kimutatás a szépvizi jegyzői iro-
dában a hivatalos órák alatt megtekint 
hetök. 

Szépvizen, 191». évi április hó 25-én 
Gagyi István, Antal Gyula, 

. . ji-pv/n. k 1 • íI 
Deák Elek, 

li. i liKik. i-:i 

J a n o s y J é n o s gyergyoujfalvl 
kézmű- és vegyesara üzletében 

E<sy FIATAL SE6ÉD 
ló bizonyítványokkal azonnal felvétetik. 
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§ Kertészeti újdonságok! S 

® 

Van szerencsém a virágkedvelő 
közönséggel tudatni, hogy 
mintegy 2000 darab nemesí-
tett rózsafa  eladó. Továbbá 
mindenféle  cserép - növények, 
parkírozáshoz való szőnyeg-
növények, virág- és zöldség-
pahinlok. Elvállalok diszpar-
kirozásl, csokor- és koszorú-
kötéseket szolid árak melleit 
a legizlésesebb kivitelben. — 

Szives pártfogást  kér 
HELVIG 6. JÁNOS KERTÉSZETE 
Ctikstsredaban, a vasút állomásnál. 

Csikcsekefalván  a Fó ut mentén 
ECY ÉPÜLETES BELTELEK 

szabadkézből eladó. Bővebbet a kiadóhivatalba. 

Egy teljes üzleti berendezés 
mérlegekkel, stelázsikkal együtt 
nagyon jutányos árban eladé. 
Hol? Megmondja a k i adóh iva t a l . 

2 3 

TENGERI LISZT 
a csikszentmihályí 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 
Szepviz-Csikszentmih&ly (állomás). 

Hirdetmény. 
Alutiirl gyámhatóság ezeunel köz-

hirré leszi, hogy csikszépvizi néhai L)o 
mokos Károlyné szili. Eszenyei Lina 
örököse tulajdonát képe/.ő a csikszép 
vizi 187 száuiu tjkvben foglult  épületes 
belsőség nyilvános magán árverésen 
Csikszépviz község hivatalos helyiségé 
ben f.  evi május hó 3-án délelőtt 
10 órakor el fog  adatni. 

Kikiáltási á r : 6000 korona 
Árverezői száudékozók az árverés 

megkezdése elölt a kikiáltási ár 10 szá-
zalékának megfelelő  bánatpénzt kész-
pénzben, vagy óvadékképes értékpapí-
rokban kötelesek az árverési bizottság 
kezeihez letenni. 

írásbeli ajánlat tételnek hi lye nincs. 
Legtöbbet igérő tnrtozik nz ígért vétel 
árat az árverésnek gyámhatósági jeva-
hagyása után, az erről szóló értesítés 
vételétől számítandó 15 nap alatt gyám 
közhenjöttével a községi pénztárnok ke 
zéhez lefizetni. 

Ha ezen idő alatt a vételárat le nem 
fizeti  vagy a vásártól egyébként eláll 
bánatpénze elvesz, s azt árvereztető a 
maga részére minden birói beavatkozás 
nélkül jogosult megtartani, s ezen kívül 
legtöbbet ígérő költségére és veszélyére 
uj árverés tartására megnyílik a jog, 
mely esetben a régebbi és ujabbi árve 
rés eredménye közötti különbözet meg-
térítéséért vagyoni felelősséggel  tar-
tozik. 

Legtöbbet ígérőt ajánlata roegtéte-
i'vrl a vásár azonnal, árvereztetöt 
jiedig csak az árverés gyámhatósági 
jóváhagyása után kötelezi 

Csikvármegye árvaszéke. 
Csíkszereda, 1010. április hó 18-án. 

Bir tha Jóssef, 
2-2 elnök. 

A csikiitmiklósl éi uépviil egyhúak tan.iciától. 
57. szám. i-2 
1910. eln. 

Faeladási hirdetmény. 
A csikszentmiklósi és a szépvizi róni. 

kath. egyházak közös tulajdonát képező 
„Aranyos" nevü erdőben mult év őszén 
megperzselődött fenyőfa  készlet értékesi 
tése céljából folyó  évi május hó 17-én, 
kedden délután 3 órakor Csikszent-
mlklóson, a plébánián nyilvános szóbeli 
és zárt írásbeli versenytárgyalás fog  tar-
tatni. 

Kikiáltási ár 4684 korona. 
Bánatpénz 470 korona. 
Utóajánlatok nem fogadtatnak  el. Ár-

verési és szerződési feltételek  megtekint-
hetők a csikszentmiklósi plébánián. 

A perzselt erdörész a gyimesközéploki 
vasúti állomástól 12 kilométer távolságra 
fekszik  a Hidegség völgyében. 

Róm. kath. egyházlanács. 
Csikszenliniklóson, 1910. évi április 

hó 24-én. 
Szakács Balázs, 

goiulnok. 
Kóródy Mihály, 

elnök. 

Kiadó l a k á s ! F & Î . T S 
konyha, egy üveges verenda, egy 
nyitóit vereiulából álló lakás, tel-
jesen kiilön udvarral kiadó folyó 
évi augusztus hó l-re. Bővebbet 
RUDICS ISTVÁN ÉPÍTÉSZNÉL 
C S I K S Z 1 - ; 1-4101 ) A l S A N . 
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A n. é. közönség figyelmébe. 
Ajánloa a aai koriak teljesen M|falalé 

temetkezési raktáromat. 
Koporsó, szemfödél  és koszorúk 

dus választékban, valamint 
MENYASSZONYI BÚTOROK. 

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

megjelenünk. Kiváló tisztelettel: 
BARDÓCZ, QSIKCSATÓSZE6. 

ELADÓ 
O f ^ i j R  K S 1 8 T Á L Ó 

l t í l l ö l l - l c í l l ö l 1 i s . 
Feltételek megtudhatók 

SZEBENY ANTALNÁL CSICSÓN. 

3 -3 E l s u d - ó 
5 darab jól kihizlalt s e r t é s 

p á r j a á l l a » - » ' 5 2 0 — 8 5 0 ki»; . 

Cim: Csíkszereda, Szentlélek-utca 12. szám. 

H1RDETESEK 
olcsó árszámitás mellett 
közöltetnek s felvétetnek 

A KIADÓHIVATALBAN. 

Árverési hirdetmény. 
Csobolfalva  közbirtokossága részéről 

közhirré tétetik, hogy nevezett közbirto-
kosság tulajdonát képező és a község kö 
zelében fekvő  „Közebü':k" nevű erdörész 
18-25 k. h. területén levő és 3320 m'-re 
becsült lucfenyő  haszonfa  16335 (Tízen 
hatezerháromszázharmincöt) korona kiki 
áltási ár mellett Csobotfalva  községházá-
nál 1910. évi május hó 12-én délután 
2 órakor tartandó zárt írásbeli ajánlattal 
egybekötött nyilt szóbeli árverésen el fog 
adatni. 

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

Az egy koronás bélyeggel ellátott zárt 
írásbeli ajánlatok szintén lO'/o bánatpénz-
zel vagy megfelelő  óvadékképes értékpa-
pírral látandók el. Az ajánlatban kijelen-
tendő, hogy ajánlattevő az árverési és 
szerződési feltételeket  ismeri és magát 
azoknak aláveti. 

Utóajánlatok nem fogadtatnak  el. 
Az árverési feltételek  és a becslésre 

vonatkozó adatok Csobotfalva  község bi-
rájánál megtekinthetők. 1-2 

Csobotfalva,  1910. március 9. 
Pálffy  András, Csiszér Pál, 

jqgyii. elnOk. 

Hirdetmény. 
Ezennel közhírré lételik, hogy miután a Magyar Királyi Pénzügy-

minisztérium ellenőrző közegei a Magv. Kir. Szabadalm. Osztálysorsjáték 
(XXVI. sorsjáték) 1. osztályára szóló sorsjegyeket felülvizsgállak,  azok a 
föárusitóknak  árusítás végeit kiadattak. 

Az I. osztály luizása 1910. évi május hó 19. és 21-én tartatik 
meg. A húzások a Magyar királyi állami ellenőrző hatóság és királyi 
közjegyző jelenlétében, nyilvánosan történnek, .1 huzási teremben. Sors-
jegyek a Magy. Kir. Szab. Osztálysorsjáték valamennyi árusitóinál kaphatók. 

Budapest, 1910. évi április hó 24-én. 
Magyar Királyi Szabadalm. Osztálysorsjáték Igazgatósága. 

Tolnay. Hazay. 

|j Csikmegyei Székely Bank Részvénytársaság Csíkszeredában. 
Van szerencsénk Csíkszereda város és vidéke közönségét tisztelettel érte-
síteni, hogy folyó  1910. évi április hö 20-ik napján megnyitottuk a 

Csikmegyei Székely Bank Részvénytársaságot. 
Üzleti helyiségünk a Lukács Juliska umö házában Kossulh-ulca), a Köliid mellett. 

Elfogadunk  betéteket betéti könyvecskédre és folyószámlára,  legelőnyösebb 
kamatozás mellett. 

Kölcsönöket adunk betáblázás és váltó fedezet  mellett. 
Leszámítolunk váltókat előnyös kamatfizetés  mellett. 
Lombard kölcsönöket nyujtunk az érték 80 százalékáig, a tőzsdén jegyzett 

mindennemű értékpapírokra, előnyös kamat mellet. 
Értékpapírokat veszünk és eladunk. — Folyószámla hitelt nyujtunk. 
Sorsjegyek húzásainak nyilvántartását díjmentesen ellenőrizzük. 
Idegen pénznek beváltási hJye. 
Minden a bank és takarékpénztári szakmába vonatkozó felvilágosítást  díj-

mentesen adunk. Tisztelettel: 

A Z I G A Z G A T Ó S Á G . 
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4-lk oldal. C S Í K I L A ' P O K 
17. szám. 

NE MULASSZA EL SENK 
megtekinteni dúsan felszerelt 

NŐI PIVATÁRU ÉS KALAP-ÜZLETÜNKET. 
Hol mindenféle  diszes és iliszitetlen nöi-, lányka- és gyerek-
kalapokat, nap- és esöernyöket, harisnyakai, sálakai, arcíálylokot, 
selyem blouznak valókat, "nyakkendőket, cipókéi, nöi gallérokal. 
nyak rüssököt, oldalfiizöket,  kalaptűket, melltükel, virágokat, tol-
lakot, mindenféle  diszselvmeket stb., mesés olcsón sót vételárban 
szerezheti be. Átalakításokat és javításokat szinten valameddig 
üzletünket átadjuk olcsón eszközlünk. — Szives látogatást kérve, 

vagyunk kiváló lisztelettel w-12 

Özvegy I<agyné es Biró Á r p á d , Csíkszeredában. 

BOR! BOR! BOR! 
H i i t o r \ ' í i g y o k Í IZ i g e n t i ^ t e l t f o g y  r i s . x t ö 
11 i é t e l . - i < l ó k ö z ö n s é g s s z i v e s s f i g y e l  11 l é t f e l l i i v n i 

HA6Y BOR-PIHCÉMRE 
miután boraimat a legjobb forrásból  szereztem be. — Raktáron van 
különféle  borokból mintegy 150 hektoliter s igy abban a szerencsés 
helyzetben vagyok, hogy igen jó fehér  aszta l i bort adhatok az 
1909. évi termésből 50 literen felüli  vételnél literenkint 44 fillérért. 
1908. „ 48 

Egész hordó v é t e l n é l k ü l ö n ára ján la t . 
Kisebb mennyiségben 64 fillértől  feljebb. 

Hogy boraim olcsósága dacára — mily kitiinó zamaluak, bizo-
nyítja az, hogy rövid időn belül több mint 100 hektolitert adtani el. 
Ajánlom igen finom  likőreimet és az annyira kedvelt Andrényi Sec pezsgőt. 
A 11. é. közönség szives pártfogását  kérve, maradok kiváló tisztelettel 

Özv. Karda Lajosné. Csíkszeredában. 
ü A 11 i / i j r y . - i r U i r . í l v i T ö r v é n v l u ' i z m e l l e t t . 10 
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Czell Frigyes és Fiai 
bortermelők és bornagykereskedök 

MEDGYES 
Legjobb beszerzési fo r rás 

VALÓDI ERDÉLYI TERMÉSZETADTA 

TISZTA HEGYI BOROKBAN. 
Hordókban és palackokban. 

Kitűnő saját termésű és vörös borok. 

ra K F3 0 0 ra E3 

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

Van szeieiicsém a löliszlelemló papság és a 111 t. 
egy liáztanáes szives tudomására hozni. miszerint 

OINiONA ÚS IlAlîNIONH'M 
KIM TŰ M ÜlIKLYKM KT 

teljesen újonnan rendeztem be, minek titánná 
módomban áll a legnagyobb szabású orgona épi 
lését is elvállalni Bárminemű javítás és átalakí-
tásokat a legjutány osabb árban pontosan eszközlök. 

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

ÉRTESÍTÉS! 
Van szerencsém a nagyérdemű közönség becses figyelmét  felliivni, 
iniizei int a Rákóczi-utca 352 sz. alatti saját házamban levő 

NYERGES ÉS KÁRPITOS ÜZLETEMBEN 
minden e szakmába vág') munkák elkészítését n legnagyobb készség-
gel vállalom és ezl csinos kivitelben olcsó áruk mellen pontosan elké-
szíteni. Kakláion tartok a inai kornak megfelelő,  mindenféle  nagyságú 

RUGANYOS DIVÁN0KAT ÉS MATRACOKAT 
azért, liogy itt mindenki beszerezhesse szükségletet ép oly olcsó 
ál ban, mint bármely nagy old) városban. Továbbá liidatoin még a 
mélyen tisztelt közönséggel ;izt is, liogy állandóan raktáron tartok 

KÉSZ URI KOCSIKAT ÉS URI SZÁNKÓKAT. 
Yeglil a nagy érdemű közönség szives Ügyeimét felhívom  azon körül-
ményre, liogy a kocsik, valamint minden e szakba v.igo munkák 
javítását elvállalom. MaL'aiiiot a nagyérdemű közönség .jóindu-

lata pálifogásába  ajánlva, maradtam kiváló tisztelettel: 

Bájer Ferencz, nyerges és kárpitos 
Csikszemlában. Kákúczi-ulca -'5-VJ. szám. 
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Hosszurovó Cement Födélcserépl 
^mjtmmmjmjmjmmjm majdnem határtalan tartósságu, igen könnyű fődőanyag,  olcsó áron kapható A 
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Nyoaatott Hsroboda Jáiief  kBajviiyoaiUjábaa, CaikneredAban, 1810 




