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Gról k m i Altó CsitadábaiL 
lirót Apponyi Albert, a függetlenségi 

I^ÍIS Kossuth-párt illusztris vezére f. 
«-:' május 27 én városunkba érkezett, 
l i o W a csíkszeredai választókerület kép-
visL-lojolultjeiick, Kállay Ubul volt főis-
pánnak megválasztása érdekében a párt 
programiujat a válaaztóközöuaég elótt 
ki fejlao. 

Apponyi Albert jövetelét az egész 
viiruiL'iiyébeu érthető érdeklődés előzte 

Vpponyi Albert a magyar névnek 
az egész világ előtt hírnevet és becsü-
ktL't .szerzett. Ha semmi más érdeme 
luni volna, akkor is a legnagyobb isz-
telettel kell meghajolnunk előtte, mert 
IIUMJUIÓ é r d e m m e l 18G7. ó ta n e m dicse-
kelhetik az országban senki sem. De 
niiut politikus és> államférfi,  a magyar 
politikai közéletnek kimagasló alakja, 
ki mély politikai belátását a leghátul-
masabb fegyverrel,  a szónak erejével 
hirdeti s Magyarország politikai küzdel-
meiben mindig megtalálja azt a helyes 
utat, mely a nemzet osztatlan becsülé-
sét biztosítja számára. 

Közéleti tevékenységében tisztán 
erős liazalisága vezeti, mely ót mindig 
a küzdök első sorába emeli. A küszö-
bön állu vúlusztások elótt apostolként 
járta az országút, hogy pártjának méltó 
helyett biztosítson a magyar parlament-
ben. Magas állása, európai műveltsége 
és kitünö szónoki képessége eleve prae-
desztináltu, hogy Magyarország vezér-
politikusa legyen. Nagy és eredmények-
ben gazdag múltjával rászolgált a ma' 
gyar nemzet legnagyobb elismerésére. 

Örömmel konstatáljuk, hogy várme-
gyénk székely népe sietett gróf  Appo-
nyi Alberttel szemben az elismerés adó-
ját leróni. — Oly impozáns népgyűlés 
nem vult vármegyénkben, mint a mely 
Appouyit a legnagyobb méltósággal és lel-

kesedéssel végighallgatta. A népgyűlések 
szokásos sallangjai elmaradtak ez úttal, 
merta népgy ülésa magaimpozánskomoly-
ságával fényes  tanújelét adta, hogy gróf 
Apponyioak a székelység örömmel nyúj-
totta át a legőszintébb elismerés pálmáját. 

A fogadtatás  részleteiről tudósításunk 
a következő: 

TusnádfUrdön  : 
(iróf  Apponyi Aliiért f.  hó 'JT-en :i Brassó 

felöl  jóvá reggeli személyvonattal közeledett 
Csíkszereda leié. Csíkszeredából a hajnali vo 
uatlal Bálint Lajos lóesperes és dr. Imecs Já-
nos iigţveil vezetése mellett küldöttség ment 
Appon) i elé. Tusnádlunlóu Csutak Heh, a 
fürdő  agilis igazgatója lenyes fogadtatást  ren-
dezett. Appouyit elsúnek Halint Lajos lóespe-
rés üdvözölte a vármegye közönsége nevében, 
majd Vischer Konrád 4rt-as honvedszázados, 
ki jelenleg 8(i éves, egy nagy élű virágcsok-
rot meghatva nyújtott át Apponjinak, liu^y 
fogadja  azt tiile, niiiit a nagy időknek testben 
megiürl, de léleklien lántoritlialallan harcosá-
tól. Virágcsokrokat nyujtotlak át még Márton 
Bálintné Tusnádrürdő birtokosai szövetkezeté-
nek nevében, Kristó Béláné a 48-as függet-
lenségi Kossuth-párt nevében és Bors Ilonka 
(Csikszentkirály) a csikvármegyei hölgyek ne-
vében. Apponyi meleg köszönetet mondva Csu-
tak Béla íiirdóigazgatónak és Tusnádl'iirilú kö-
zönségének, gyorsan közeledett < 'sikszeredához. 

Csíkszeredában: 
A csíkszeredai vasúti állomáson már reggel 

8 órakor óriási közönség várta gról' Apponyi 
Albertet Gyönyörűen felvirágzott  kocsisor, a 
választókerületnek minden egyes községéből 
Kállay-zászlók alalt bevonult polgársága, a 
papság, a vármegye tauíiói-knrii, Csíkszereda 
választúköz'inségu és liülgj kosíoruja ritka szép 
látványt nyújtottak a szemlélőnek. A közönség 
türelemmel várta a vonat érkezését, mely !l 
óra 7 perckor óriási éljenzés mellett robogott 
be. Nyomban utáuna feltüut  gróf  Apponyi Al-

Megjelenik minden s z e r d á n . 
Eloflietesi  ár: Egész érre 8 kor. (Külföldre)  19 kot 

Félévre 4 kor. Negyedévre 2 kor. 
Hirdetési dijak • l e g o l c s ó b b a n számíttatnak 

Késiratok nem adatnak visesa. 

Iiert magas imponáló alakja, kit az egybegyűlt 
választó közönség liatartalan lelkesedéssel és 
a cigány zenekar Kákóczy-indulóval fogadott. 
Appouyit. ki egy fejjel  kiemelkedett a tömeg-
ből, .• város nevében dr. l'jl'alussy Jeuö pol-
gármester üdvözölte. Apponyi egy pár szíves 
szóval megköszönve a fogadtatást,  l'ál liábor 
kir tanácsossal Kállay l'bul gyönyörűen fel-
díszített kocsilába ült s körülötte egy egész 
zaszlótahorral. luisszu kocsisorral és a válasz-
luk szazaival Kallay l'bul képviselőjelölt laká-
sára hajtatott, Imi villásieggelizett. Alig egy 
l'élóra elteltéül megkezdődött a Kazakns-
piaeon a népgyűlés. Csak ekkor látszott az a 
halaim.is tömeg, mely a Kazakas-piaeot és az 
egymásba futó  három utcát a szépen feldíszí-
tett fenyöualysátor  körül teljesen ellepte. Az 
egybegyűlt közönségei, kik közölt a hölgyek 
is teljes számmal jelentek meg, legkevesebb 
;il)OU főre  lehetett becsülni. Nem volt olyan 
csíki község, mely küldöttségileg ne képvisel-
tette volna magát. Ott volt a csíkszeredai vá-
laszlókeriilel összes választópolgárainak színe-
java. Igy például Csikszeiitimi'éról 17 kocsi, 
Csikszentsimonról ló kocsi, Csikszeutkiralyról 
l'J kocsi, a szomszédos községekből pedig gya-
logosan zászlók alatt jöttékbe a választók a nép-
gyűlésre. Igen sokan részt vettek a népgyűlé-
sen a karcralvi választókerületből, sót még a 
gyurgyói részekből is. Így (íyergyóujfaluból 
Nagy Albert vezetése mellett nyolc választó-
polgár jött be. 

A népgyűlést kevéssel 10 óra elótt l'ál liá-
bor kir. tanácsos szép szavakkal nyitotta meg, 
majd Kállay l'bul Kossuth-párti képviselőjelölt 
lépeti a diszes emelvényre, hogy Csíkszeredá-
ban, a kerület székhelyén is megtartsa prog-
raminbeszédét. Kállay l'bul prograiumbeszéde 
ötnegyed órát tartott. Kelölelte a politikai vi-
szony ok, minden árnyalatát, általában ugy, mint 
részleteiben. Magas színvonalon álló, gyönyö-
rűen kidolgozott beszédét a közönség tetszés-
nyilvánítása siirün félbeszakította.  Alig hallot-
tunk kerületünkben olyan tartalmas, gondola-
tokban és é r v e k b e n g a z d a g prog-

ram ni b e s z é d e t , m i n t K á l l a y U b u l 
szájából. 

Kijelentette, hogy a képviselőjelöltséget a 
kerületben csupán a köteles párthiiség és el-
veihez való szilárd ragaszkodás okából vállalta. 
Beszédet a történelem tanúságaival kezdette, 
melyben széleskörű történettudományát az igaz-
ság meggyózó erejével érvényesítette. A cél-
tudatos,  H nemzet érdekeivel,  kívánságai-
val, de  erejével  is számoló politikának  kör-
vonalait rajzolta meg mesteri kézzel, hogy egy 
nagy, hatalmas Magyarország jövóje nem jel-
szavakkal,  dc tényleg tettekkel legyen meg-
valósítható. Hz pedig a 48-as eszmék fokoza-
tos megvalósításával érhető el, mely megkö-
veteli a lehetőség  határain belől  az összhan-
got, megértést, kölcsönös egyetértést a Habs-
burgok uralkodó házával, koronás magyar ki-
rályunkkal. — Majd kifejtette  a Kossuth-párt 
programmját, mely három részből áll: egy 
közjogi, egy közgazdasági és agy társadalmi 
részből. Közjogi téren végső cél a personal 
unió önálló magyar hadsereggel, önálló kül-
ügyi képviselettel. Közgazdasági téren pedig 
szintén a teljes önállóság, az önálló vámterü-
lettel, az önálló magyar bankkal. Itt kitért és 
védte a Kossuth-párt álláspontját a bankkér-
désben a hangban bővelkedő Justh-párttal 
szemben, mely azzal vádolja a Kossuth-pártot, 
hogy a hatalomért adták fel  a bankot Ennek 
megcáfolására  felhívta  a választóközönséget, 
hogy láttak e olyan bolondot, ki eladja löld-
jét, hogy a vételárt más dugja zsebre, láttak-« 
olyan őrültet, ki kiadja a fokost  saját kezéből, 
hogy saját fokosával  veresse magát agyon, 
képzelnek-e olyan agyalágyult politikust, mi-
nisztert, ki elveit eldobja csak azért, hogy a 
hatalmat is ott kelljen hagynia és örökébe po-
gányok üljenek. 

Harmadik programmja a Kossuth-pártnak 
társadalmi részből áll. Követeli e téren a nem-
zeti demokrácia megvalósítását, hogy mindenki, 
tekintet nélkül születésére, vagyonára, rang-
jára a teljesített  nemzeti muota arányiban 
vegye ki, vehesse ki részét a tekintélyből, 

A „CSÍKI L A P O K " T Á R C Z Á J A . 
Luire-clair. 

Budapest. 1910, május 22. 
Színhely az égbolt. Személyek : a csil-

lagok. 
Két harmadrendű csillag beszélget. 
Az egyik:  Te hallottad ugy-e, hogy azon 

a sápadt földön  emberek vannak. 
A második  : Benne van az újságban. 
Az első  : Igen. A mióta megindult ez a 

mi ujságunk,, azóta sokat olvasok és sokat ta-
nultam is. Én utóvégre belátom, hogy nem 
elég csak ragyogni és világítani — inasoknak. 

A második:  Azoknak az embereknek, a 
kik a földön  vannak. 

Az első:  Nekllok valami öncélunk is kell, 
hogy legyen, hogy mi is gyönyörködjünk ma-
gunkban feuyünkbeu  és ragyogásnkban. 

A második:  Természetesen mi azért is va-
gyunk, hogy gyönyörködjünk, hogy résztve-
gyUnk a nagy harmóniában, nem pedig csu-
pán, hogy a hármon, i egyik kerekének, az 
embernek szemeit, k-délyét szolgáljuk. 

Az első:  Mi »16 csillagok épen olyan 
szerves tagjai vagyunk az égboltnak, mint a 

Véuiis. a Hold, a Jupiter, vagy épen az a 
hires Föld. 

A második  : Igen. Nekünk olyan a fé-
nyünk, mint a Napé ini is épen olyanok va-
gyunk, csak kisebbek. 

Az első:  Láttad azt az ujj tövevényt, azt 
a bolygó üstököst? 

A második:  Igen, én is épen kérdezni 
akartalak, l'gy-e be furcsa'? 

Az első:  Furcsa, furcsa  de nem szép. 
A második:  l'edig ő azt hiszi magáról. 

Ugy hordja maga után a farkát,  mint valami 
páva. Azt hiszi, hogy mi majd pukkadunk. 

Az első:  Szépen pukkadunk Tán azért a 
sápadt féuyért,  azért igazán nem érdemes ugy 
hencegni. 

A második  : Te én egyebet is hallottam. 
Az első:  Mit? 
A második:  Tegnap reggel mikor a többi 

csillagok már lefeküdtek,  a Hold és a Vénus 
beszélgettek és én hallgatóztam, mert nem 
tudtam elaludni és azt mondta a Vénus, hogy 
ő nem érti ezt a llalleyt. — Mért hord olyan 
nagy uszályt, hisz a fénye  sem az övé. Azt a 
Naptól lopta. Tudod, mert egy kissé a Hold 
elsáppadt, 6 is találva érezte magát. 

Az első:  Hogy hát a hold isi? 

A második:  l'lzt te nem tudtad? Bizony 
az is nagy svindler. Csak aiuolyau nagy képű. 
(') is páva tollakkal dicsekszik. Neki sincs sa-
ját fénye! 

Az elsti:  Na ezt már nem hittem voluu. 
Arról a Halleyről, arról elhiszem az sehonnai 
lióbor lélek, de ez a tejl'ölösképü Hold is ? 
azt nem hittem volna. Hát akkor miért pöf-
feszkedik,  hogy a magunk fajta  csillagok ne 
is ragyoghassanak V! 

A második  iszomorúani: Bizony kevesen 
is vagyunk, akik saját köntösünkben járunk 
és mégis, hogy leszorítanak minket. Nem ér 
ma semmit a származás. Most is az a jöve-
vény mindent lefoglalt  magának, az emberek 
róla beszélnek és csak öt lesik. Újságjaik la-
pokou át tárgyalják, pedig fényét  is a Naptól 
kapja. Igaz még egyebet is hallottam. 

Az első:  Mit? 
.4 második  ? Azt. hogy ez a kobor ezelőtt 

más naprendszerben volt és hogy összeférhe-
tetlen volt és összeveszett mindenkivel, el-
küldte a Napja és azóta kóborol folytonosan 
és nem t»lál helyet. 

Az első:  Kn el is hiszem. Ha nem a sa-
ját fenyében  ragyog, azt is lopta és a ki lop, 
az már olyan rossz mint az ember. 

.4 második:  Hát nem ugy van-e a Hold 

is. Arról is azt mondják, hogy hazudik, ó is 
csak a fényen  kezdte ! 

Az első:  Bizouy, bizony bezzeg ha mi ki-
csinyek lopnánk, nem volna maradásunk, ugy 
elveszítenének minket. 

A második  : Vetted észre, hogy most az 
a Halley jött, hát a Ven Mosolygó is konkur-
rált neki. 0 is csinált valamit. Attrakció ! Az 
egész udvarát kivilágította. 

Az első:  Hogy beszéljenek róla is az em-
berek ! 

A második:  Kn nem tudom miért olyan 
hiuk ezek a kétes egzisztenciák. 

Az első:  Hát máskép nem tudnak megélni! 
És hazudnak és lopnak minden felé. 

A második  : Csodálom, hogy a Nap meg-
tűri őket. Kemélem azt a jött-mentet nem 
fogja  befogadni. 

Az első:  Hát tudod én a Napban sem bí-
zom. Rzek tőle veszik a fényüket  és gseftet 
csinálnak neki, azért protegálja I 

A második  Nagy panamista ő kelme is 1 
(E közben hajnalodik. A közelgő Nap egyre 

oltja ki a csillagokat. A beszélgetők meg-
lapulnak és szépen epgedelmeskednek Nap 
parancsoló szavának. Es elkezdődik az egész 
égbolton éB Földön is a Nap hatalmas mun-
kája: az Élet, mely a csillagoktól esak ke-
vésben különbözik.) (—p.) 

ÜJ ÜZLET! ÜZLET! Van szerencsém a n. é. közönség szíves figyelmét  felhívni  az újonnan nyílt BUDAPESTI yr ţ 

F É R F I - , N Ő I - É S á Y E R M E K R U H A N A G Y Á R U H Á Z Á R A U J 
mely Csíkszeredában az újonnan épült Grünwald Albert-féle  házban létezik. — Nagy választékban vannak férfi-  és fiuöltönyök,  felöltők,  gallérok és sport 
öltönyök stb. Gyermek felöltőkben  és k̂osztümökben óriási választék, női osztályunkban fekete  és szines felöltők,  kaglánok, kimonok, leánygallérok stb. 
Moddlekben mindig különlegesség. Elvünk! Pontos és szolid kiszolgálás. A nagyérdemű közönség szives pártfogását  kérve, maradunk kiváló tisztelettel: 

A B U D A P E S T I K Ö Z P O N T I F É R F I - N Ő I - É S C Y E R M E K R U N A N A C Y Á R U H Á Z C S Í K S Z E R E D Á B A N . 
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beceülésból, a hatalomból, hogy a teljesített 
nemzeti munka legyen mindea melléktekintet 
nélklil az egyéniség egyedüli fokmérője,  hogy 
a teljesített kötelességek mértékével szabjuk 
ki a jogokat is, melyek mindenkit a társada-
lomban megillesenek. Ellenben Justhék Bze-
rint feje  vétetnék mindenkinek, ki a tömegből 
egy fejjel  kimagaslik, mert ezen elv az ész-
nek, szellemnek jelentené .capitis deminutió"-
ját és példának okáért éppen vezérkari fő-
nöke, gróf  Apponyi Albert tartozua első sor-
ban azok  közé, ki — akár szellemi, akár testi 
tulajdonságait tekintsük — ezen elv megva-
lósítása esetén legrosszabbul járna. Majd be-
szélt a valasztójog reformjáról  a Kossuth-párt 
ismert programmjával. 

Foglalkozott külön-külön a nemzeti mun-
kapárt és a Justh-pártlal, a tárgyilagos-
ság leghiggadtabb hangján. Részletesen be-
szélt továbbá a Kossutb-párt művelődési és 
közgazdasági programmjáról. A beszédet a 
hallgatóság óriási éljenzéssel fogadta. 

l'lánna mikor Apponyi lépett az emelvényre, 
n feszült  várakozás szűnni nein akaró óvá-
ciókbun tört ki. Hatalmas szónoki tehetségé-
vel valósággal meggyőzte és elragadta a kö-
zönséget. Beszédét kézirat hiányában sajnála 
luukra csak lenyegében tudjuk közölni. 

Apponyi azt fejtegette,  hogy a független-
ségi és negyvennyolcas Kossuth-párt ugy elvi 
álláspontjánál, mint vezérének nevénél fogva 
is a negyvennyolcadik nagy alkotásoknak, a 
negyvennyolcadik! nagy törvényhozásnak, a 
negyvennyolcadiki kormányzatnak egyenes le 
származója, örököse. Ez pedig olyan örökség, 
amely nemcsak megbecsülhetetlen erkölcsi 
vagyon, hanem emberfölöttien  súlyos, ámbár 
magnsztos erkölcsi kötelességekkel is jár. — 
Két ilyen kötelesség van, az egyik az állami 
függetlenség  kivívása, a másik a nemzet mil-
lióinak fölszabadítása  és boldogilása Ezt per-
sze nem lehet egyszere megcsinálni. A párt 
mig kormányon volt, mindkét célra becsület-
tel törekedett. Hiába lobbantják szemünkre, 
— mondotta Apponyi — hogy cserbenhagytuk 
u negyvennyolcas függetleuségi  elveket, hiába 
vádolnak meg azok, kik Kossuth Ferenctől 
elszakadtak; mi, n kik a kormányon láttuk a 
nehézségeket, amelyek utuukba gördülnek, 
nem mintha magunkat okosabbnak tartanák, 
de mert a kormányon betekintést nyertünk 
azokba az erőkbe, a melyeket 1-» kell győz-
nünk, helyesebb ítéletet alkothaltunk magunk-
nuk. És valóban uem érdemelte meg Kossuth 
Lajos lia, hogy az ó egyénisége és elvliüsége 
iránti bizalmatlanságból elhagyják azok, a kik 
tulajdonképpen ugyanazt a célt akarják elérui, 
mint ók. A legeróssebb meggyőződéssel, a 
leghazaliisabb szándékkal muukálkodik Kos-
suth Ferenc és csak az a baja, bogy okosan 
dolgozik, észszerűen dolgozik azokuak a nagy 
elveknek a megvalósításán, a melyeknek ó n 
leghivatottabb örököse. Vannak, a kik mégis 
Kossuth uimbuszát letépni akarják. Ez a párt-
viszály oly eltévelyedés, a melyet csak azért 
nem jellemez erősebb szavakkal, mert nem 
akarja még iukább kiélesiteni az elleutttteket. 
Arra kéri a választópolgárokat, hogy mellőzve 
minden szenvedelmességet, higgadt férfiasság-
gal tartsanak ki a negyvennyolcas pártnak 
zászlaja mellett, a melyet Kossuth kezében 
látnak. Ez egyedüli módja annak, hogy ehhez 
viszatérjea mindenki, hogy a függetlenségi 
törekvésekben egyesüljön a magyarság, mert 
az egyesülést csakis ugy akarja, ha e zászlót 
azok tartják kezükben, a kik arra illetékesek, 
a kik a győzelem sikerét biztosithatják, nem 
pépig azok, a kiknek kezében annak kudar-
cát és vereségét mély fájdalommal  bár, de 
teljes bizonysággal előreláthatjuk. 

Apponyi Albert végül a legmelegebb sza-
vakkal ajánlotta a Kossuth-párt hivatalos je-
löltét, Kállay Lbult, a vármegye volt agUin 
és tebetseges főispánját  a csíkszeredai választó-
kerület figyelmébe,  melyet a választópolgár-
ság hatalmas éljenzéssel fogadott 

A népgyűlést Pál Oábor kir. tanácsos aárta 
be, köszönetet mondva gróf  Apponyi Albert-
nek és a nagyszámú választó közönségnek 
megjelenéseért. Beszédét azzal a reménnyel 
és óhajtással fejezte  be, hogy Kállay Ubult 
tartalmas ás nagyszabású programmbeazéde. 
valamint gróf  Appoayi Albert meggyőző érve-
lése után a csíkszeredai választókerület or-
szággyűlési képviselőnek választja meg. 

A népgyűlés a legnagyobb rendben osz-
lott azét. 

Bankett. 
Déli 1 órakor a Vigadó nagytermében 300 

teritékU bankett volt. Érdekes megemlíteni azt 
a figyelmet  hogy Appoayi teklatettel a pén-
teki napra, az ebéd megtartására gróf  Majlátb 
Gusztáv erdélyi pUspöktől dispenzációt kért. 
melyet meg is kapott Az ebédre Apponyi pont 
I órakor Kállay Ubul kíséretében a közönség 
lelkes éljenzése között érkezett meg. Ekkor 
már a karzat szorongásig megtelt Csíkszereda 
és vidéke hölgyközönségének szine-javával. 
Az ebéden elsőnek Tál Gábor kir. tanácsos 
köszöntötte fel  Kossuth Ferencet, majd Fejér 
Sándor alispán gróf  Apprnyi Albertet Mind-
két tartalmus felköszöntőt  a jelenvoltak lelkes 
éljenzése követte. Ezután Apponyi emelkedett 
szólásra n lehető legfeszUltehk  csendben. Be-
szédében az észhez, a lélekhez, a hazafias  ma-
gyar lélekhez oly közvetlen hatással szólt, 
hogy a közönség kivétel nélkül hosszasan 
tapsolt, éljeuzett és valósággal tombolt. Be-
szédéből érdekes folemliteui,  hogy a székely 
népet hogy jellemezte. Hogy szórói-szóra sa-
ját szavaival éljünk: a székelyek  uem taloz 
nak, de  le sem mondanak,  hnnem a tapasz-
talás,  a Józan  ész belátásét  követik.  Alig 
végezte szavait, nyomban rá magas szinvoi^i-
lon álló beszédben a jeleab-vő bölgyközönsé 
get kúszöntötle fel.  Apponyi kiséretében levő. 
névleg általunk sem ismert amerikai vendéget 
Élthes Zsigmond nyuj. kir. táblabíró, ügyvéd 
köszöntötte fel  élénk hasonlatosságot vonva 

szabadságszerető amerikaiak és magyar neiu 
zet közölt. - Apponyit pedig mint Magyar-
ország első állampo'gárát emelte ki. 

Végül dr. Sándor Gábor ügyvéd emelke-
dett szólásra és hazafias  lelkesedéssel és meg-
győző igazsággal fejtette  ki, hogy Kállay Ubul 
érdemeivel rászolgált arra. bogy a csíkszere-
dai kerülőt Kossuth-párti képviselőjének vá-
lassza uieg. Poharát lelkes éljenzés között 
Kállay Ubul megválasztására ürítette Kállay 
meleg szavakkal köszönte meg u neki előle 
gezett bizalmat R poharát — Apponji érde 
meii külöuöseo kiemelve — Apponyi családi 
boldogságára emelte. Ezzel az ebed véget ert. 
Apponyit hívei lelkes tábora a délulau 4 óra 
20 perckor induló vonathoz kikiserte es igen 
sokan közülök Gyergyószeutmiklósig kísértek 
el, ki Marosvásárhelyen át folytatta  útját to-
vább. 

Kossuth a valaaato polgársághoz. 
A aépgyUlés Kossuth Ferenczet a párt el-

nökét táviratilag üdvözölvén, a csíkszeredai 
függetlenségi  Kossuth párthoz a következő táv-
iratot intézte: 

Függetlenségi  Kossuth-párt 
Csíkszereda. 

Távirati  üdvözletüket  melegen köszö-
nöm, kérem  kövessenek  el minden  lehetőt 
pártank  érdemes  jetöltje  Kállay  Ubul  győ-
zelme érdekében. 

KOSSUTH. 

— És együtt fogjuk  élni életünket, egy-
más oldalán, én veled és te velem.. . 

— Kéz a kézben... 
— Egymás mellett... 
— Együtt. . . 
— Örökké... 
— Sőt még azon tul is . . . 
Itt megszűnt a szöveg, mert a jegyesek 

néma csókba fojtották  a többit. De most már 
nem birtain a kíváncsiságommal. Elvégre is 
az ember nincs fából.  Elhatároztam, Jiogy el-
sétálok előttük, megnézem őket — Érdekelt, 
liogy milyen két ember az. aki igy szereti 
egyipást. 

Érdekes, hogy az ember milyen csalódá-
soknak van néha kitéve. 

Elsétáltam előttük. 
Lukács László ült ott Justh Gyulával. 

A Pesti Hírlap írja: A gyönyörű májusi 
napsugarat élvezem, sétálok a ligetben. Arra-
fele  veszem utamat, ahol kevesen járuuk. — 
A gyulogutat, amelyen lépdelek, uiugus bok-
rok szegelyezik dus zöld ralkéut — mint 
a költő mondaná, ha 6 is erre járna. 

Egyszerre csuk ,a bokor mögül suttogás 
üti meg fülemet.  Édes, szerelmes suttogás. 

Ejnye. 
Nem vagyok kíváncsi ember, de az vesse 

ram haragjaban uz elsó epekövet, aki az én 
helyemben nem ugy cselekedett volna, mint 
én. Megálltam és végighallguitum a szerelme-
sek suttogását. Szóról szóra közlöm, umit hal-
lottam : 

— Szeretsz V 
— Szeretlek. 
— Xagyon? 
— Nagyon. 
— Az enyém leszel V 
— A tiéd. 
— Ilikor? 
— Talán már ősszel. Talán csuk később. 

De addig várjunk bizalommal, mert hogy egy-
máséi leazUnk, az bizonyos. Családom ellen 
kezését le fogom  küzdeni. 

— Én már megpuhítottam aa én családo-
mat. Eleinte hallani sem akartak arról, hogy 
a tied legyek, angyalom, de aztán belátták, 
hogy az akaratom ellen úgyis hiába küzdenek 
éa beleegyeztek. 

— Aa enyéim még ellenzik, ragyogóm. És 
•a fáj  nekem, mert tudod, ugy-e, hogy az ő 
beleegyezésük nélkül nem lehetek a tied. 

- Tudom, tudom. Engedni fognak,  azt is 
tudom, mert az Igaz szerelemnek nem állhat-
ják útját 

— A tiéd leszek, jegyesem. 
— Es én a tiéd, Jegyesem. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Felmentés . Gyalókay Sándor, Csikvár-

megyu főispánja,  Csergő Gábor díjtalan köz-
igazgatási gyakornokot áltálától felmentette. 

— Áthelyezés. Csiuvármegye főispánja 
dr. Sándor Gyula gyergyótölgyesi és Gábor 
János csikszvutmártoni szolgabirákat kölcsö 
liösen áthelyezte. 

— Kinevezés Értesülésünk szerint Za-
rcczky Pál kir. crdőtanácsos fóerdótanácsossá 
neveztetett ki és ezen minőségében Kolozs-
várra helyeztetett. Helyébe Bodor Gyula er-
dótanácsos lett áthelyezve. 

— Intézkedések kerü le tünkben a vá-
lusztasokra. Dr Fejér Antal a csíkszeredai 
választókerület választási elnöke a folyó  hó 
3-án megtartandó választásra a következő ren-
deletet udta ki: A junius hó 3-án Csíkszere-
dában tartandó országgyűlési képviselőválasz-
tás alkalmára, a választójog háboritliatatlan 
gyakorolhaiasa és a szükséges rend fenntar-
tása érdekében a következőket rendelem: I. 
A szavazatfzedó  küldöttség az „Óvoda" épU 
leiben fog  működni. 2. A Kossuth Lajos-utcá 
nnk az özv. Nagy Sándorné házától a Nagy 
Gyula-féle,üzlet  sarkáig terjedő része, v.-ila 
mint az .Óvoda' teleknek a rétfelól  levő ol-
dala katoua kordonnal záratik el. Énen belül 
csak választóknak szabad tartózkoduiok s u 
térre fogatokkal  behajtani nem sz tbad. Ezen 
rendelkezésemnek a katonai kirendeltség kö-
teles érvényt szerezni 3. A szavazási igazol 
ványokat a községi elöljáróságok állítják ki 
és kézbesitik, miért minden választónak saját 
érdekeben áll a választást megelőző napon 
igazolványa átvétele végett saját községe elöl-
járóságánál jelentkezni. Az igazolvány hiánya 
ugyan sem ;i szuvazutszedő küldöttségnél való 
megjelenésnek, sein pedig a szavazat beadá-
sának és érvényességének akadályul nem szol-
gál, de a közrend érdekében annak kéznél tar-
tása szükséges. 4. Az Alcsik felől  jövő Haj-
nód-párti választók az Erzsébet-utón; a Fel-
csik-lelól jövők pedig a Höi házzal szemben 
levő Márkus-utcán, a Mindszent és Szentlélek-
felől  jövők pedig a Vigadó-utcán át vonulnak 
be a Kossuth Lajos-utcába fogataikkal  együtt. 
Az A'csik felől  jövő Kállay-párti, választók az 
Apafii  Mihály- és a Felcsik-felól'  jövők a Rá-
kóczi-utcában helyeztetnek el logutaikkul együtt. 
5. A szavazási épület homlok-terén az egyes 
községek választói a megbatározott sorrend-
ben pártok szerint jelentkeznek s ezen téren 
egyszerre csak egy község s ebből ÍB csak 
ugyanazon pártnak választói lehetnek jelen. A 
leszavazott választók a kordonon belüli tért 
nyomban elhagyni kötelesek. A szavazás le-
folyása  alatt idegen községek vagy más párt-
nak választói e téren nem tartózkodhatnak. 
Az ez ellen vétőket a rend fenntartására  ren-
delt közegek nyomban letartóztathatják, ü. A 
szavazatszedó helyiségekben, azok ki- és be-
járatainál, valamint a szükséghez képest álta-
lam kijelölendő pontokou a kir. csendőrség 
teljesíti a szolgálatot, valamint ő ügyel fel  a 
választók tanyáin is. 7. A rendfenntartására 
hivatott közigazgatási, valamint katonai köze-
gek felhívására,  mindenki köteles választási 
igazolványát nyomban előmutatni. 8. A vá-
lasztókerület községeinek elöljáróságai közsé-
gUk lakosságát oktassák ki, hogy a választásra 
csak igazolvánnyal biró választók jöjjenek be, 
mert a nem választók a nyomban való letar-
tóztatás veszélyének teszik ki magukat. 9. A 
választás nupján egyéb nelán szükségessé váló 
rendelkezéseimet Bzemélyesen fogom  megtenni, 
avngy eziránt megblzáanimot a járási fő-  és 
szolgabirák és a városi rendőrkapitány fogják 
közvetíteni, kiknek e rendelkezéseim érvéaye-
sitése körül, mindenki engedelmeskedni tar-
tozik. 

A maroatordai felfüggesztések.  Ma-
rosvásárhelyi tudósítónk jelenti: Erósdy Sán-
dor főispán  Relcher Aladár száazrégeai és 
Jenei Kálmán marosi felső  járási főszolgabí-
rókat állásuktól felfüggesztette,  Patrubány Ist-
ván szolgabírót pedig Marosvásárhelyről Ma-
roshévizre, helyébe QergelyfTy  Sándort Maros^ 
vásárhelyre helyezte át. Már korábban felfüg-
geszttettek Kőrössy József  nyárádszeredai fó-
szolgubiró és dr Szenner Józ<ef  11. aljegyző 
s igy a felfüggesztett  tisztviselők azáma 4, 
Kórössy Jézsef  helyettesítésére Nagy Elemér 
volt főszolgabírót  rendelte be, aki a nemzeti 
küzdelem idején Erósdy pártja mellett végig 
kitartott éa nyugdíjaztatott 

— Vizagálatok rendje a oslkaomlyól 
r. kath. tanítóképzőben aa 1909—910. 
t anév végén. A IV. évf.  előadásai megszűn-
nek május 19-én d. u. Május 23-:' n a IV. év-
folyam  osztály vizsgálata. Május 20. 2l-én a 
IV. évf.  magántanulók irásb. vizsgálata. Má-
jus 23-án a IV. évf.  magántanulók osztály-
vizsg. Beiratkozások a tanképesitőre május 
28. Május 30, 31. junius 1. írásbeli tanképe-
sitők. Szóbeli tanképesitő (tervezet)junius 16, 
17. Kántorképesités: junius 17-én délután. — 
Előadások megszűnnek; junius 11. I. II. III. 
évf.  magántanulói irásb. vizsg junius 11, 12. 
I. II. III. évf.  magántanulói szóbeli vizsg. ju-
nius 17. I. II. III. oszt osztályvízsg. juit. 13. 
14. 18. 20. 21. Gyak. iak. vizsgálata junius 17. 
Junius 21-én osztályozás. Junius 29-én d. e. 
8 órakor Te Deum, 9 órakor u tanév ünne-
pélyes bezáráBU. 

— Életvesié lyea kődobás. Május 29-én 
Várdotfulva  érdemes bírája, Márkos Dénes a 
községháza előtt összeszólalkozott egyik vár-
dotfalvi  legénnyel a miatt, hogy nevezettnek 
a kért szegénységi bizonyítvány kiállítását 
megtagadta. Az üsszeszólnlkozás hevében a 
legény egy hat Imns kődarabbal a község 
testileg robustus bíráját sziie táján ugy meg-
dobta, hogy Márkos Dénes nehéz sérülésében 
a halállal vívódik. Tettes ellen az eljárás 
folyik. 

— Pénzhamisí tás . Május 26-án Nagy 
Galaczi János és Berszán I'éter gyiinesliükki 
lakosokat a csikszenlsiinoni csendórörs hu 
mis pénz forgalomba  hozatala miatt elfogta. 
Nevezettek ugyanis 1(1 drli. hamis 5 koronást 
hoztak Alcsikon forgalomba,  mikor őket a 
csendőrök tettenérték. Gyanúsítottak azt val-
lották, hogy a 1(1 drb. hamis 2 koronást Ro-
mániában, a palánkai állomásou két uriasan 
öltözött, románul beszélő és előttük' névleg 
ismeretleu férfi  50 korona valódi pénzért 
adta Nagy Galaczi János és Berszán Péter 
átadattak a marosvásárhelyi kir. törvényszék 
vizsgálóbírójának Utóbb kiderült, hogy neve-
zettnek Nagy Galaczi Miklós gyiinesbükki la-
kos cinkostársuk, ki mint bűnrészes, a csík-
szeredai kir. ügyészségnek feljeleiitetctt. 

— Köszönetnyi lvání tás . T. Nagy lm-
réné ó nagyságú a esikszeutkirályi kápolna 
restaurációjának költségeihez 100 korona ado-
mánnyal járult. A nemes lelkű urnó az ado-
mányt gyermeke emlékezetére tette Legyen 
e jó cselekedete kegyeletes emlék és lelje 
benne megsebzett szive gyógybalzsamát. — 
A kápolna elöljárósága. 

— Katonaság városunkban . Az anar-
chia, a duhajság a választások izgalmai miatt 
teljes mértékben fellépett.  A napokban Gyergyó-
tölgyesen, Ditróhan, Jenőfalván,  Dánfalváu 
más helyekeu több ház ablakát verték be, ugy 
hogy u vármegye fó-  és alispánjának előter-
jesztéseire igen sok községben katonaságot 
kellett hozatni. Már eleddig Kászonujfaluban 
1 század gyalogság és 1 század huszárság, 
Tusnádon fél  század huszárság, Csicsóbau fél 
század gyalogság. Jenófalván  félszázad  huszár-
ság, Szenttamáson fél  század gyalogság, Gyer-
gyószentmiklóson egy Bzázad gyalogság. Szár-
hegyen egy század gyalogság van a rendfun-
tartására kirendelve s a fegyveres  erő többi 
része is megérkezett és a csendőrség öszevo-
natott. 

— A központi választmány ülése. A 
vármegye közpouti választmánya folyó  hó 30-án 
ülést tartott, a melyen a csikkarczfalvi  vá-
lasztókerületbe kiküldött Szász Gyula kűldött-
Bégi elnök helyett dr. Sándor Gábort s az 
időközben a csikszeutmártooi választókerület-
ben a jegyzői funkcióra  alkulmatlaaná vált 
Ferenczi Bela helyett Gyergyai Bélát kül-
dötte ki. 

— Halley-üstőkös. A Halley-üatökös, a 
mely a csillagászok által előre megjósolt idő-
ben nem engedte láttatni-magát, inégÍB a mult 
héten mutatkozott Különösen folyó  hó 2G-án 
és 27-én este 8 és 9 Ara között volt a nyu-
gati égbolton B z é p e n látható. Gyenge fényű 
magja után, mintegy 3—4 méter hosszú fé-
nyes ködszerU uszálya volt, amely beleolvadt 
aa égbolt sötét kék színébe. 

— A községi, kör és aegédjegyzők-
nek örvendetes hírt közölhetünk. Ugyanis la-
punk zártakor vett értesítés szerint Csikvár-
megye alispánja 4331/1910. ai. szám alatt 
már intézkedett, hogy a községi, kör- ÓB se-
gédjegyzők visszamenőleg 1910. január 1-tól 
kezdve, összes fizetés-  és lakbér-illetményeiket 
az illetékes kir. adóhivataloknál vehetik fel. 
Ezzel ennek a derék jegyzői karnak egy ré-
gen várt óhaja lépett teljesülésbe. 

— Éjjeli távlro es telefon  uolgálat. 
A vármegye főispáqjának  előterjesztésére a 
postaigazgatóság a folyó  hó 29-től kezdve a 
választások befejeztéig  Csíkszeredában, Gyer-
gyószentmiklóssn, Csikszentmártouban, Karez-
falván  és Kászonaltizen egész napi, tehát 
nappali és éjjeli távíró, illetve telefon  szolgá-
latot rendelt eL 
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kiváló iró folyó  M 
-íji mi meghalt. 

Lefoglalt  röpirat Tusnád le Őségébe 
folt»  hó 27-én egy nagy csomó röpirat érke-
íd't odavaló Gyarraathy Károly korcsmáros 
ciniere, amely a kathollkus papság ellen iz-
gató tartalma. A vármegye főispánjának  fel-
jelentésére — aki a röpirat érkeztéről még 
iih-jében értesült — a kir. Ügyész Gecző Béla 
h. vizsgálóbíróval a röpiratokat lefoglalta,  azo 
Lat elolvasta, a minthogy megállapította, hogy 
abban egy társadalmi osztály — • katb. pap 
sag — elleni izgatás van, a bűnvádi eljárást 
megiuditotta. 

— Orvtamadáa. Gyalázatos támadásnak 
a sebeiben fekszik  Ferenczi Béla tusnádi jegyző 
i s lelesége. Nevezettek folyó  hó 27-én Csík-
szeredából, ahol az Appooyi fogad  tatá&áo vol-
iak az estéli vonattal hazamentek. As állomás 
es a falu  közötti réten a sötét éjszakában is 
meretlen tettesek megtámadták s ugy őt, mint 
feleségét  megverték. Ferenczi Béla súlyos se-
iM-süléseket kapott kUlönöwn bicska szúrások 
miatt, feleeégéiek  pedig a kezét törték el. A 
e-, ndőrség a ayomozáat megindította. 

Kyilvánoa ainámolaa. A csiktaplo-
, .1 i l j u - . u április 31-én Bikerült táncmulatsá-
gut rendezett, amely 120 (Egyszázbusz) ko 
rúna ri.̂ ta jövedelemmel gazdagította a .to-
ron \ ura" alapot Felülfaettek  : Kállay Ubul U7 
km', Hajnód Ignác 17 kor, Dr. Csedó András 
17 kur., Spreocz Hugó 4 kor.. Markos Endre 
:l kor.. Dr. Élttaes Zoltán, Dr. Sándor Gábor 
lloltz János, Jakab Sándor, Vágási József, 
Imre Balint 1—1 kor., Müller Andrásáé 40 
rill., Hajdú Sándor 10 fillér.  Hálás köszöooL 

— Sajtóhiba. A csiksoinlyói r. kath. tő-
giuin. Mária Társulatának Ünnepségéről szóló 
tudósításban a második teljes hasábban alul-
ról a 22. sorban: t e s s z ü k után beszúrandó: 
nincs jogunk hozzá; és aminő mértékbeu 
tesszük, — B a 25. sorban tornya helyett tár-
gya olvasandó. 

— • budapesti repülőversenyek A 
junius 5-én kezdődé nemzetközi repülőverse-
nyek utazási programjának célpontját ínég 
mindig nem állapította meg az igazgatóság. 
Mind a magyar, mind az osztrák városokból 
egyre tömegesebben érkeznek megkeresések, 
melyekbeu azt kérik, hogy a végállomást az 
o varosukban tűzze ki a versenyek elnöksége. 
Természetesen az elnökségnek figyelemmel 
kell lenni arra. hogy az állomáshoz vezető 
ut ne vezesseu túlságosán hegyes vagy viz 
dus vidéken keresztül, mivel ez ruudkivül 
megnehezíti és veszelyessé leszi magát u ver-
M>II>L. Legutóbb Gyöngyös város polgármes-
tereiül érkezett átirat, melyben azt mondja 
hogy a Mátra alján elterülő városuk, amely 
su kilométernyire vau a fővárostól,  igen al-
kalmas lenne az utazás végcéljául, már csuk 
azért is, mert a Mátra hegység, mely az Al-
földet  északról határolja, kitüuó iránypout a 
légi utasnak és a hegység védelmet nyújt az 
északi oagyobe légáramlat ellen. 

A vidéki iskolák igazgatósága és tanári 
kara lehetővé óhajtja tenui azt, hogy a tanuló 
ifjúság  tuiuél nagyobb számban tekinthesse 
meg a repülóversenyeket, amelyek az ifjúság-
nak igen lauulságos szórakozásul foguak  szol-
gálni. 

E hét végén megkezdődik o*y a vieékről, 
valamint a külföldről  benevezett aviatiknsok 
ideutazása. Latliam május 27-éo, Paulhau és 
Uougier május 30-án. Illetőleg 81-én érkeztek 
pilotaikkal és mechanikusaikkal együtt A kül-
földi  aviatikusok főképpen  azért jönnek egy 
par nappal előbb, mert az utazási verseny út-
irányát nekik először alaposan tanulmányozni 
kell, nehogy verseny közben irányt tévesszenek 
és ilyképpen veszítsék el a versenyt. 

F e t c s i k i k o r t e s - d a i o k . 
Éljen dr. Qyörtty  Gyula. 

Győrffy  Gynla székely vérünk, 
Vele megyünk, amíg élünk, 
Ö lesz a mi gondviselőnk 
ü lesz a mi képviselőnk I 
Oyörffy  Gyula székely fajta. 
Népét szive hozzá hţjţja. 

8 t u d j a a b a j a i n k a t 
v é d i a j o g a i n k a t 

GyOrffy  Gyula olyan magyar, 
Szóba sem áll a kormánynyal, 
Ki a pénzt németül veri, 
S a magyar pénzt mind elveri. 
Önálló banki Azért küzdünk, 
Hogy legyen már magyar pénzünk, 
S legyen egyszer bó a bángó. 
Dúskáljon a székely i csángó. 
Győrffy  Gyula jogot akar, 
Mind válasszon, aki magyar, 
Szegény s gazdag, mind egyformán. 
Ha egy a teher a vállán. 
Választójogot • népnek, 
Ha katonát a adót kérnek. 
Mert jog nélkül semmi sincsen, 
Megverte az öreg Isten. 
Surányinak nincsen pártja, 
Mert ai ember igen drága. 
Pénzért se megy a zsidóhoz, 
Ingyen áll Győrffy  Gvpláhos. 

a hasal 

Kortaa-nóta-
Ad  notam: „Jaj de magas, jaj de magar, 

Ez a vendégfogadó.* 
Már  ezután, már ezután 
Én balpárti  nem lessek, 
Kalapomra,  kalapomra 
Surányi  tollat  teszek: 
A követünk  lesz  majd  doktor  Surányi, 
Ö fog  értünk,  igazunkért  harcolni. 
Jaj  de  magas, jaj de  magas 
Ez a vendég  fogadó. 
Van  ám benne, van ám benne 
Surányira  szavazó, 
Jön  ki onnan sok székely  mind  jó 

magyar 
hazáért  Surányira  leszaval. 

Kortea-nóta. 
Ad  notam: Kossuth Lajos azt üzente. 

Győrffy  Gyula azt üzente 
Választója  nincsen egy se 
Justhoz  szít  6, tentapárti 
Követünk  lesz a Surányi, 
Éljen a magyar szabadság 
Éljen a haza l 

Tentatartóval  dobálnak 
Csúffá  tesznek  meggyaláznak, 
A világ csak rajtunk  nevet 
Bemocskolták  nr. agyar nevet 
Éljen  a magyar szabadság. 
Éljen a haza ! 

Nem  kell  nekünk  tentatartó. 
De kell  a ki  szavatartó 
A Surányit  megválasztjuk 
Győrffy  Gyulát  megbuktatjuk. 
Éljen a magyar szabadság 
Élj  én a haza! 

Györffynek  fájjon  a feje, 
Nincs  az országházban helye, 
Jó  orvos doktor  Surányi 
Kifogja  őt  még kúrálni. 
Éljen a magyar szabadság 
Éljen  a haza! 

Szerkesztői üzenetek. 
P Kolos*vár. Tegnapi postával levelet 

inunk nz egyetemre. 

Árverési hirdetmény. 
Csikszentgyörgy közbirtokossága ré-

széről közhírré teszem, hogy nevezett 
közbirtokosság tulajdonát képező s a köz-
ség közvetlen közelében fekvő  „Benesd" 
nevQ erdőrész 65*4 k. hold kiterjedésű 
területen levő és 52615 m'-re becsült 
lucfenyő  haszonfa  27410 (huszonhétezer-
négyszáztiz) korona kikiáltási ár mellett 
Csikszentgyörgyön a községházánál f.ívl 
Junius ho 16-án d. e. 10 órakor tar-
tandó zárt és Írásbeli ajánlattal egybe-
kötett nyílt szóbeli árverésen el fog  adatni. 

A kikiáltási ár 10 százaléka bánat-
pénzképpen az árverési biztos kezéhez 
leteendők. 

Az egy koronás bélyeggel ellátott 
zárt írásbeli ajánlatok szinten 10 százalék 
bánatpénzzel, vagy megfelelő  óvadékké-
pes értékpapírral látandók el. Az aján-
latban kijelentendő, hoey ajánlattevő az 
árverési és szerződési teltételeket ismeri 
és magát azoknak aláveti. 

Becsértéknél kisebb ajánlatok is el-
fogadtatnak. 

Utóajánlatok nem fogadtatnak  el. 
Az árveresi feltételek  és a becslésre 

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

Az erdőben felvétel  csak a csíkszere-
dai m. kir. erdőgondnokság előzetes en-
gedélyével eszközölhető. 

Csíkszereda, 1910. február  20-án 
Ucher, 

m. kir. •rdágondnok. 

TENGERI LISZT 
k o s i l w s e n t m l h á l y i g ő z m a -
l o m b a n 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 . O i m : 

CSIKY JÁNOSNÉ 
Szépviz-Caikaientniihály (állomás). 

TTfeghivâs 
K Cslktusnáűi GjAgyfflrdA  Birtokosai SzB-
fstkezeténsk  Tusoádfflrdta,  1910. évi Junius 

hó 19-én megtartandó 

R E N P E S K Ö Z G Y Ű L É S É R E . 
T/lHGYAI: 

1. Az 1909. évi mérleg, nyereség- és 
veszteség-számla előterjesztése. 

2. A felügyeld  bizottság jelentése s az 
igazgatóságnak és a felügyelő  bizottság-
nak a felmentés  megadása. 

3. Az 1909. évi gyógy- és zenedij-
elszámolás előterjesztése. 

4. Az igazgatóság előterjesztése a meg-
üresedett titkári állásra vonatkozólag. 

5. Esetleges indítványok. 
Tusnádfürdő,  1910. évi május Jió 31. 

Ktuay Obol, eloSk. 

Sz. 370 — 910. 
rki 

Felhívás. 
Csíkszereda város közönségéhez. 

Az országgyűlési képviselő válasz-
tások közeledtével természetszerűen a 
kedélyek hol önkényt hol pedig mes-
terséges izgatások által ingerlékenyeb-
bekké vállnak 6s az ebból, a választó-
jog szabad gyakorlására hátrányos kö-
rülmények szoktak következni. 

Habár Csíkszereda város értelmes 
közönsége — egypár jogosulatlan egyén 
helyteleti cselekményét leszámítva, — 
eddig elismerésre méltó buzgósággal 
igyekezett u közrend megvédésében, 
a meggyőződés szabad nyilvánítását 
célzó törvények tiszteletben tartásában 
közremunkálni, — mégis nem tartom 
szükség felettinek  ez uton w kérni a 
közönséget arra, hogy a törvények, ki-
adott és kiadandó rendeleteket szem 
elótt tartva tartózkodjék minden oly 
természetű ténykedéstől, mely a saját 
mint mások jogos érdekeit sértenék és 
különösen  tartózkodjék  mindenki,  hogy 
a törvény által  szigorúan tiltott  és 
a választókat  szabadelhatározásában 
bármely irányban korlátozó  cselek-
ményt el ne kövessen. 

A törvények ilymódoui sértetlensége 
az által leasz leginkább biztosiiható, ha 
a szülök, iparosok és k< reskedók jogo-
sulatlan  alárendeltjeiket  távol tartják 
a választási  mozgalmaktól  és eleget 
tesznek azon eleugedhetctlen követel-
ményűek, hogy a választási  eljárás 
folyama  alatt  annak színhelyétől  fel-
tétlenül  távul tartsák  azokat. 

Tudatával kell bírnia, a közönség-
nek, hogy a választási  jog szabad-
gyakorlása  ellen elkövetett  bármely 
cselekmény  megtorlása  a közread  fenn-
tartására  hivatott  rendőrség,  csendőr 
ség és katonaság  kötelességét  képezi 
s minden  ilynemű  ténykedés  az eset-
leges letartóztatás  mellett  a fennálló 
törvénynek  szigorú alkalmazás4f  fogja 
maga után vonni. 

Magúm részéről a közrend fenntar-
tására irányuió intézkedések tiszteletben 
tartását föltétlen  megkövetelem és ebbeli 
kötelességem teljesitésébeu kivételt  ás 
elnézést  ismerni nem fogok.  A köz-
rendet  megzavarókat  a törvények  szi-
gora szerint fogom  büntetni és hatás-
körömön  tulteijedő  ügyet illetékes  bí-
rósághoz áttenni nem togok  késni-

Csíkszereda, 1910. május 29. 
Kovács János, 

r.-kapitány. 
3 - 3 C S E R É L 
Udvarhelymegyéből állami elemi iskolai 

igazgató-tanító Csikmegyébe. 
Gm; E lap kiadóhivatalában. 

egy jó házból való fiu, 
kinek legalább 2 - 3 kö-
zéposztályavan, felvétetik 

l a p u n k n y o m d á j á b a . 

A esftsrtnIMésI  és siépvlzl eţyhâiak «mécséül. 
57. szám. 
1910. eln. 

Faeladási hirdetmény. 
A csikszentmiklósi és a szépvizi róm. 

kath. egyházak közös tulajdonát képező 
.Aranyos" nevü erdőben mult év őszén 
megperzselődött fenyőfa  készlet értékesí-
tése céljából folyó  évi junius hó 4-én, 
szombaton délután 3 órakor Cslkszent-
miklóson, 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 erdőrész a gyimesközéploki 
vasúti állomástól 12 kilóméter távolságra 
fekszik  a Hidegség völgyében. 

Róm. kath. egyháztanács. 
Csikszentmiklóson, 1910. évi május 

hó 17-én. 
Kóródy Mihály, Szakács Balázs, 

eíoök. 2—2 gondnok. 

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

temetkezési raktáromat 
Koporsó, szemfödél  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, CSIKCSATÓSZEC. 

Gőztégla- és fedócserépgyá-
ramat teljesen újra berendez-
tem, gyártok első minőségfi 

MÉSZMENTES FALI-
TÉGLA ÉS HORNYOLT 
F E D Ő C S E R E P E T . 

Gyártmányom bármely más gyárt-
mánynyal ugy ár , mint minő-
ség tekintetében versenyképes. 

K é p v i s e l ő t keresek. 

Özv. Z u l i á n i Péterné 
; tégla- ét csarépgyárot, Mákiátfflrdó. 

5-15 

K u l t u r h a l a d á s . 
A világhíres Savoy-féle  CREME IDEAL 

elismert legjobb arezszépitó és bőrfino-
mitó szer. 

Most már Csíkszeredában is kapható 
FEKETE VILMOS illatszertárában ere-
deti gyári árban. 
1 tégely Creme Ideal, fehér.  K 1*60 
1 » n n rózsa. „ 2-— 
1 doboz „ „ pouder . 3'— 
1 probadoboz „ , „ 1 — 
1 darab „ . szappan . . —*70 

Figyelmeztetem a tisztelt érdeklődő 
közönséget, hogy ezen hirdetés nem szo-
kásos reklám akar lenni, hanem csupán 
b. vevőim vágyait kívánom ezáltal kielé-
gíteni, vagyis tudtára adni, hogy Bikerült 
a felülmúlhatatlan  világhíres CBBKS 
IDKAL szépítőBzernek az egyedüli rak-
tárát drága pénzért és sok fáradság  után 
megszerezni. 

Ennek a csoda világhíres CREME IDEAL 
azépitOszernek jóságát és meglepő hatá-
sát a tisztelt vevőim saját megbirálására 
bizom, mert bátran állithatom, hogy az 
elsó próbatégelynél meglepő lesz a hatása. 

Vidékre is a legcsekélyebb rendelése-
ket utánvét mellett küldi az 2—22 
EM Cstkmegyel Illatszer és Piperéksree-
kadés Csiktursdábu. FEKETE VILMOS. 
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HM VALÓDI 

P A L M A K A U C S U K 
S A R O K 

VANCIPÖiáN 

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. ' 
C'/leti helyiségünk a Lukács Juliska urnö házában (Kossulh-utcai, a Köhid melleit. 
Elfogadunk  betéteket betéti könyvecskékre 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 mellett. 
Értékpapírokat veszünk és eladunk. — Folyószámla Intelt nyújtunk. 
Sorsjegyek búzásainak nyilvántartását díjmentesen ellenőrizzük. 
Idegen pénznek beváltási helye. 
Mimién a bank és takarékpénztári szakmába vonatkozó felvilágosítást  díj-

mentesen adunk. Tisztelettel: 
AZ IGAZGATÓSÁG. 

I 0 0 0 0 0 ' 0 , 0 0 | 

Gzell Frigyes és Fiai 
bortermelck és bornagykereskedök 

M E D G Y E S . 

Legjobb beszerzési forrás 
VALÓDI ERDÉLYI TERMÉSZETADTA 

TISZTA HEGYI BOROKBAN. 
Hordókban és palackokban. 

Kitűnő saját termésű és vörös borok. 

0I!5 
Boda József orgona és hármonium épitö 

c s i k t a f l o c á n . 

Van szerencsém a löiiszlelendö papság és a in t. 
pg>liáztanács szives tudomására hozni, miszerint 

OIUîONA ÉS HARMÓNIUM 
KIM TŐ M Ű H E L Y E M E T 

teljesen újonnan rendeztem be. minek titánná 
módomban áll a legnagyobb szabású orgona ópi 
lését is elvállalni. Bárminemű javítás és átaluki-
tásokat a legjutányosabb árban pontosan e3zközlök. 

« « « ^ r u n u u Kozouség pártfogását  kérve, vagyok kiváló tisztelettel: 
B o d a J ó z s e f ,  orgona és harmónium épitö, Csiktaplocán. 

<k<<U/<U><l|< Mi/ >11/ >it> \11/>11/ <11, >lj/ \lţ/ Ml/,!!/ \lt/ \ll/ ,11/ \ll/ ,11, 

B O R ! B O R I B O R ! 
tJíitor vagyok az igen tisztelt fogyasztó  és is-
niútelndó leözönség szíves figyelmét  felliivni 

N A 6 Y B O R - P I N C É M R E 
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 vételnél kfilön  árajánlat. 
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 szives pártfogását  kérve, maradok kiváló tisztelettel 

Ö z v . K a r d a L a j o s n é , Csíkszeredában. 
10 A magyar királyi Törvényház mellett. io 

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

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

R U G A N Y O S D I V Á N O K A T É S M A T R A C O K A T 
azért, liogy itt mindenki beszerezhesse szükségletét ép oly olcsó 
árban, mint bármely nagyobb városban. — Továbbá tudatom még a 
mélyen tisztelt közöuséggel azt is, hogy állandóan raktáron tartok 

K É S Z URI K O C S I K A T É S URI S Z Á N K Ó K A T . 
Végül a nagyérdemű közönség szives figyelmét  felhívom  azon körül-
ményre, liogy a kocsik, valamint minden u szakba vágó munkák 
juvilását elvállalom. — Ma-ramot a nagyérdemű közönség jóiudu-

lalu pártfogásába  ajánlva, maradtam kiváló tisztelettel: 

Bájer Ferencz, nyerges és kárpitos 
Csíkszeredában. Rákóczi-utca 852. szám. 

Hosszurovó Cement Födélcserép 
majd nem határtalan tartósságu, igen könnyfl  födőanyag,  olcsó áron kapható 

Iroda: Hirscher-utca 18. sz. P O R T L A N D C E M E N T G Y Á R N Á L B R A S S Ó B A N . Iroda: Hirscher-utca 18. sz. 

NyoMtott asT»ho>la JAzaef  könyvnyomdájában, Csíkszeredában, 1910 




