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Kéziratok nem adatnak Tlaen 

Választások után. 
Az egész országban lezajlottak az ál-

i.ilános képviselőválasztások. Alig van még 
egy két kerület hátra. Tiz kerületben le-
mondás folytán  uj választás és 20—25-ben 
pólv.ilasztás lesz. 

A választások általános eredménye, a 
nemzeti akarat megnyilvánulása meglepett 
az országban mindenkit. A munkapárt min-
den soron győzelmet aratva, 250 mandátu-
mot kapott. Ezzel szemben a két független-
ségi párt, valamint a néppárt csúfos  ve-
reséget szenvedett. Arra nem volt és nem 
lehetett senki elkészülve, hogy a nemzeti 
munkapárt ily nagy többséggel vonuljon 
be a parlamentbe. Gróf  Khuen-Héderváry 
Károly miniszterelnök saját szavai szerint 
csak 170 mandátumra számított s igy ért-
hető a kormánypárti körökben az általá-
nos öröm, mely a munkapárti sokaságot, 
a feltámadt  régi szabadelvűek győzelmét 
fogadta. 

A tömeglélek megnyilatkozása igazán 
kiszámíthatatlan. Ugyanaz a nemzet, mely 
1905-ben a 48-as függetlenségi  pártnak 
óriási többséget biztosított, most éppen 
ellenkezőleg, megvonta a függetlenségi 
pártoktól a bizalmat és a kormánypárt-
nak juttatta a többséget. 

Azt kell hangsúlyoznunk, hogy a nem-
zet a koalíciós kormány uralmában alapo-
san csalódott. — Ennek lapunkban már 
többször kifejezést  adtunk. Az egységes 
nagy függetlenségi  pártnak vállalkozása a 
li.itvanhetesekkal talán nem okozott volna 
ilyen alapos csalódást, de hogy alapjában 
elvéteti eszme volt, azt a politikai viszo-
nyok továbbfejlődése  bizonyítja. A három 
és fél  évi uralom és az egység.s függet-
lenségi párt kettészakadása mind olyan 
mozzanatok voltak, melyek a nemzet bi-
zalmát alapjában rendítették meg. 

Az egymással éles teslvérharcot vivó 
kél függetlenségi  párt a választásokba 
vérmes reményekkel ment bele, bár a két 
párt együttvéve seni birt annyi jelöltet 
állítani a kerületekbe, hogy magának több-
séget szerezhessen. Ez a körülmény és a 
két párt egymás elleni harca, mely főleg 
gazdasági kérdések körül forgott,  ered-
ményezte azt, hogy ugyanaz a nemzet, 
mely 1905-ben az önálló bank és vám-
terület hiveit juttatta uralomra, most a 
közös bank és közös vámterület hiveit 
juttatta a parlamentbe. Ezt pedig a koalí-
ciós uralom tette! 

Mindenesetre sajnálatos körülmény, 
hogy az ellenzéki pártok a választásokon 
annyira letörtek, hogy a munkapártnak 
tekintélyes, egységes ellenzéke a parla-
mentben nem lesz, hacsak a pártok egyes 
kérdésekre nem koalizálnak. Ez pedig az 
ellenzéki pártok között fennálló  éles el-
lentétek miatt alig lesz eredményes. 

A három hónapos választási küzde-
lemben annyi előre látható volt, hogy a 
Justh Gyula vezérlete alatt álló függet-
lenségi párt csúfos  bukkással kerül ki a 
küzdelemből, mit fóleg  élére állított prog-

rammjának lehet tulajdonítani. A nem-
zetnek azonban vitális érdeke lett volna, 
hogy a Kossuth-pártnak mint egészséges 
ellenzéknek a parlamentben megfelelő 
súlyt és tekintélyt biztosítson. 

A nemzet a most lezajlott választá-
sokon azonban feladta  azt n hosszú és 
fáradságos  küzdelmet, melyet a függet-
lenségi egységes 48-as párt a parlament-
ben folytatott.  Egy nemzet életében alig 
található ily gyors és hihetetlen fordulat, 
hogy rövid üt év alatt rácáfoljon  sajál 
magára. Ezt maga az ország közvélemé-
nye sem hitte. 

A király jobban ismeri a nemzetet, 
mint ez saját magát, mert akkor midőn 
gróf  Khuen-Héderváry 170 munkapárti 
mandatumra számit, a nemzet a királynak 
ad igazat, ki 250 mandatumot kap a 
parlamentben. 

Az uj országgyűlés junius 21 -én ül 
össze. A parlamentnek pazarul díszített 
falai  csodálkozni fognak  a nagy változá-
son, mely rövid egy pár hónap alatt be-
állott. Hiányozni fog  még az öreg Mada-
rász apó is, ki több mint egy félszázad 
óta képviselte a íüg êtlensegi eszméket. 
A megnyilvánuló nemzeti akarat öt sem 
kímélte meg. Tempóra mutantur! 

Vasúti hálózatunk kiépítése. 
(P.)  A választási zaj elültével hagy 

juk pillanatra az országos politikát, n> u 
godjunk bele a változásba. A kormány 
programmja u munka Nemzeti munka. 
Ezt kívánni és akarni kell mindenkinek. 
Nem kívánunk politizálni. Csuk pártkll 
lőübség nélkül megfogni  embereinket a 
munkára, nemzeti munkára és fóleg  a 
gazdasági munkára. 

Kultura és gazdaság fogalmak  ok és 
okozati függésbe  hozhatók. A ludoinány 
kielégítő végleges választ adni arra 
nézve, liogy a kultura eredményezi e a 
gazdasági fellendülést,  vagy a gazda 
sági fellendülés  folylán  fejlődik  ki a 
kultura — erre a tudomány inai állása 
szerint végleges választ adni nem tud. 

A társadalom ludósok: markisták, 
horveisták ellenkezőket tauitanak, de 
mind megegyeznek abban, hogy gazda 
ság és kultura összefüggésben  vannuk. 

Nem célunk ez összefüggést  tár-
gyalni. — Pogadjuk el, hogy a kultura 
célja az emberiségnek. Ideális cél. Mi-
nél magasabbat! emelni a tudomáuyokat, 
bogy több eszköz éa erő álljon az em-
ber rendelkezésére. Hogy a rövid em 
beri életet kellemessé tegyük magunk-
nak éa a következő nemzedéknek. Ab 
ban az országban, a hol az elődök ilyen 
értelemben dolgoztak, a kultura maga-
sabb fokú  — a mostani nemzedék köny-
nyebb éa kényelmesebb életet él — 
mint teszem fel  az eszkimó. 

A munka tehát egy olyan tőke, mely-
nek kamatait első sorban mi, másod 
sorban pedig a következő nemzedék él 
vezi és csak általuk és azután a nem-
zet és as emberiség. 

Az altruismusrak is van lépcsője és 
aki a lépcső második fokán  áll többet 
kap, mint nki a harmadik vagy tizedik 
lépcsőn áll-
'"'Na de eltávolodnánk célunktól, ha 

ebben az irányban folytatnók  fejtegeté-
seinket. Elfogudtuk,  liogy a gazdasági 
fellendülés  eredményezi a kulturát — e 
földön  a legfőbb  célt — és liogy a 
munka első sorban a dolgozóra és kör-
nyezetére hoz vagyont és hatalmat. 

Járjuk be Magyarország összes vi-
dékeit. Menjünk el az ország nyugati 
szélére Sopronmegyébe, vagy a Dunáu 
tul Souiogyországába, a felvidék  Zsol-
nájára, Kassa, Körmüczbánya köré, vagy 
Sátoraljaújhely, Beregszász köré, Már-
marossziget vidékére végig a nagy ma-
gyar Alföldön,  Arad, Temesvár köré, 
Nagyvárad környékére — a városokról 
nein is beszélve! — és ha valahol olyan 
tespedóst,  a közmunkák iránt olyan 
lanyhaságot  tapasztalunk, mint Erdély-
ben és speciálisan Csikinegyében, kö-
vezzenek meg minket. 

Közvetlen szomszédaink is ugy arány 
lanak mint 19:20. De mint mondtuk 
nézzüuk ki Erdély határán I Hát tnég ha 
az országból találunk kitekinteni! Akkor 
elszomorodik az ember. Maradjunk csak 
az elóbb emiitett környékeken. A nép 
mindenütt vagyonos. Iutelligens, dolgos 
és gondolkodik. Mert megtanult dol-
go/.ui! 

Kicsiny személyeskedések, bizalom 
hiány, gyűlölet és előre nem látás ered-
ményezik azt, hogy gyermekeink és uno 
kaink felnővén,  szégyenlik megvallani, 
hogy csíkiak, mert szégyenlik szegény 
ségöket, szégyenük kulturáltan állapo-
tukat. Mert el fognak  maradni, ha inost 
sem kezdünk dolgozni. Mikor a politika 
lálszúlag nyugodtabb mederbe ért, mi-
kor iuindenütt a munka foglalja  cl a 
személyes torzsalkodások helyét, most 
nem dolgozni: véteÁ. Vétek önmagunk 
ellet), gyermekeink, unokáiuk ellen, vé-
tek uemzetünk ellen és az emberiség 
ellen! 

Munkánk kétléle lehet. Egyik, ame-
lyik belől a házunkban hazánkért, csa 
latiunkért, a megélhetésért küzd; másik, 
mely a közért, a mások boldogulásáért 
folyik.  Ezekből kivenni részét a vagyo-
nosnak, a szegénynek, hatalmasnak és 
erőtlennek egyaránt szükséges. Dolgoz 
zék ki-ki n inaga elönyeért C óráig na-
ponta, de szenteljen 2 órát a köznek is. 

Mit dolgozzunk ? Végezze mindenki 
dolgát, a liogy a legjobban tudja, ahogy 
mnnkája után a legtisztességesebb hosz-
uot reméli. 

A közmunka programm pedig egy' 
szerű: gazdaságilag  megerősíteni  Csík 
megyét.  Nem frázis  ez, hanem komoly 
programm. 'Hiába várjuk az államtól, 
hogy nekünk gyárakat alapitson, hiába, 
hogy vasutat építsen — ami vau, az is 
elég későn lett meg — hiába, hogy bor 
vizűnket, téglaanyagunkat, köveinket, 

erdőségeinket értékesítse. Nekünk kell 
ezt tennünk. Az érdekkövetkezeteket 
kell összehozni, hogy kinek basonló ér-
deke van, az segítő társat találjon a 
másikban!! 

Ezek a gondolatok nem momentán 
jutottak eszünkbe. Hosszabb idő óta ala-
kult ki. Olvasva műszaki tudományunk 
fejlődését,  látva az óriási haladást, a 
mit ez előidézett és a vagyonosoáást, 
lehetetlen meg nem látni az okot, me-
lyért elmaradtunk és az eszközt, mely 
előre visz. 

Az ok: a bizalmatlanság. Valakinek 
legyen az a legcsekélyebb hirlapiró, 

vagy főispán  — van egy eszméje, egy 
gondolata, egy terve, nem arról vitat-
kozunk lapjainkban, hogy helyes-e, vagy 
nem, kívihető-e és milyen módon kivi-
hető, hanem rá vágjuk: „ezt az akarja 
csinálni, uem fog  sikerülni." „Én előre 
megmondom, nem fog  sikerülni." Nem 
igy volt a lengyárnál, nem igy sokáig 
a békási útnál. „Nem értenek bozzá, 
vagy a terveket sem tudták elkészíteni" 
mondották. Nevetséges állítás. Mindenki 
ért mindenhez, ha aicar valamit és szak-
értőket alkalmaz. A bizalom a fő.  A 
legszebb üzletet, bankot tönkre teheti 
a megrendült bizalom. 

E helyett egyenként társaságban és 
torumon rajta kell lennünk, hogy a cél 
helyes lévén, azt mindeu erőnkből elő 
is mozdítsuk. A jó Ugy elvárja minden-
kitől, hogy érdekében egyformán  apos-
tolkodik. 

Az eszköz, mely előre vihet a gazda-
sági haladás terén: az a munlu, a tu-
domány és pénz. Ez a három dolog nem 
kell, hogy egy ember kezében legyen. 
Hgy vagy sokan adják a pénzt, másik 
a muukát és a harmadik a tudományt. 
De össze kell hozni ezeket a dolgokat. • 

• • 

A következőkben legyen szabad poaitiv 
dolgot teljns realitással tárgyalni. 

Gazdasági fejlődés  ma már nem képzel-
hető el vasút nélkül. Óriási a jelentősége 
ennek, az árakra a mezőgazdasági es ipariakra 
egyaránt, .közszolgálat, a civilizáció stb.re 
mind. — Ka (,'aik vármegyének csak moBt az 
idén lett egy vusut vonala, mely bekapcsol az 
országba. Az ország főereinek  a fóvasutaknnk 
építését az állam magára vállalta. — Meg is 
építette sok helyen későn, másutt nem telje-
sen, de meg van. Azonban azt várni aetn le-
het, hogy az állam építse meg azokat a vo-
nalukat is, mely egy vidéknek közvetlenül 
érdeke. A helyi é/dekli vasutakat a kormány 
amúgy is segíti. Építési anyapját ingyen szál-
lítja, bélyegmentességet éa adómentességet 
biztosit, pénzbeli adományt ad olyan belyen, 
ahol az ő vonalaiba törtéaik a csatlakozás atb. 

Nekünk várni tovább nem szabad, hanem 
meg kell indulnunk a vasút építés eszméjével. 
A szó szoros értelmében házalni kell vele. 

Milyen vasútról beszélünk ? kérdhetik. Első 
sorban érdeke Csikvármegyéuek és Udvarhely 
megyének közösen és egyformán,  hogy a Szé-
kelyudvaJhely—Csíkszeredai vonal kiépites-
sék. Már 1888-ban a Héjjasfalva—Udvarhelyi 
vonal kiépítésekor szóbajött, hogy a vonalat 
Csíkszeredáig meghosszabitsák. 1896-ban a 
székelykörvasut épiteséaek a bevezetése előtt 
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szóba hozta L'gron Gábor az országgyűlésen 
e vasútvonal megépítését. Az Ugy elavult, 
('sík kapott más-fele  vasutat. — A közvetlen 
személyi kényelemnek aranylag elég jól elég 
volt téve és ki törődött a többivel. Hogy lel-
Ulüuk a vonatra este fél  7 ómkor és másnap 
délben Pesten vágjunk, az kielégített minket, 
de azzal még a kiváló Üzleti erzékkel bíró 
fakereskedóink  se törődtek, hogy a Csíksze-
redában feladott  vágjon fa  Brassún átHéjjas-
falváig  épen 215 km. utat tesz meg holott 
Ki km.-nyi úttal elérhető. Khhez járul még a 
Háromszék-Urassó h. é. vasút drágább dijte-
tele, ugy hogy a már kedvezményes áruinál 
is 20—30 szazaiékos megtakarítás érhető el. 

Kunéi fontosabb  érdek, hogy Székely-Ud-
varhely. amely ma a székely városok közUI 
egyedül van izolálva, bevonatik a forgalomba. 

I'edig ez a vasútvonal ig.izán nem nagy-
dolog. 47 km. hosszat el lehet érni ugy. hogy 
25 százalék emelkedés esak két helyen, a Tol-
vajos emelkedőben es Udvarhely-Szereda-fele 
a C'ekeiiden lenne. De ezt is el lehet oszlatni 
2 - 2 kinéteres vonal kifejtéssel,  ugy hogy a 
vonal hossza 51, kerekszániban 50 km. lenne. 

Na és vájjon mibe kerül ez? A Héjjas-
falva-L'dvurlielyi  vonal il5M> km. és összes 
építési költsége volt 920,000 frt.,  tehát egy 
kilőiuéterre 25,HOO frt.  Olyan sokba, hogy az 
akkori vicinálisok közül egy-kétló került tubbe. 
És a kibocsátott elsőbbségi részvények már 
1890-ben az építés után harmadik cvben 
4'4!) szazalékkal kamatoztak. De azóta a for-
galom 2—:KX) százalékkal emelkedett I! 

Most tekintve a nehezebb pályát és a 
majdnem 50 százalékkal emelkedett munka-
béreket, de viszont a kisajátítás i lakatlan he-
lyekéül olcsóbbságát, nem számítunk rosszul, 
ha kilométerenkénti befektetett  maximum 
100.UU0 koronára becsüljük. Most a befekte 
tés összeg volaa 5,0U0,UU0 korona. Ennyi volna 
a maximum! 

sel 47 km. hosszúnak lehet venni — Építési 
költséget itt meg annyiba sem lehet venni, mint 
az udvarhelyi résznél, mert Kézdivásarhe y-
Kószon szakasz egész könnyU jellegű. K'lu-
méterenkénti befektetést  elég nagy, ha HO.WW 
koronával számítjuk, ami csak a es félmillió 
korona. Ebből törzsrészvények cimen jegyezni 
kel egymillió kétszázezer koronát. 

Ez is nagyon kisdsszeg, ha vesszük az ér 
dekeltséget, a mely ehhez fUzodik  (,-ik- es 
Háromszékvármegyék. Kézdivasarhely, Szt e-
lek Szárazpatak, Kászonjakabliilva, Ujralu, 
Csikkozmás, Csikszentmártoa és Csikszentsi-
moii- Továbbá Kászonimpér, Nagikászun, Csík-

Ilyen nagy pénzt nem tudunk előkeríteni! 
Dehogy uem. Nem is kell mind. Fennálló tör-
vényeink szerinl az építési költség egy har-
madát kell jegyezni es az építési engedély 
kiadható. l.UtiU.000 koronát kellene elhelyezni. 
Ks ez ne volna lehetséges Udvarhely és C'sik-
vánnegyében. Kgy millió hatszázezer koronát! 
Az érdekeltség állana Szekeíyudvarhely—Fe-
nyéd—Mávéfalva—Kápolnásfalu  — Szentegyhá-
zasfalu  és Csíkszereda. Ezenkívül Udvarhely 
és Csikvármegye akár póladóval is! továbbá 
Szentkereszibany», Csikcsicsó, Taploca és 
Várdotlalva községek és Szent-Péter egyház-
megye. Kzek csak el ludják helyezni ezt az 
összeget, inikor az épitcudi) vasút az ó, terü-
letüket teszi ertékesse, az ó lurdójiiket teszi 
hozzáférhetővé. 

Tehát lehetséges ezt elhelyezni. 
A befektetendő  tóke lül>i<i lész 'I elsőbb-

ségek utjáu lehet biztosítani es nem is kellene 
azt elcserelni, hanem SU—!K) százalékon érté-
kesíteni, mert az uj vasút jövedelmezőségéhez 
szó sem fer.  Naponként 2 pár 200 l. vonat 
már elég jövedelmét biztosit és ezt minden 
időben sót ősszel, vagy faszállitások  idején 
még három négyszereset is! Tehát :l 300.000 
koronái il csak annyit kell eladni, amennyi az 
építésbe/ leltétlen szükséges. Ki taiai nem is 
kell nagy bankhoz fordulni  A csíki takarék-
pénztárakban 5—ti millió betét van Knnek 
csak egy részére vagy a már bankoknál el-
helyezett betétek, kötvények kis részére van 
szükség és meglehet csinálni a vasutat. Igaz, 
hogy a mi pénzintézeteink nem foglalkoznak 
ilyesmivel, de talán egyszer a közügyért is 
tesznek valamit Mért nyerjenek mindig a nagy 
bankok. Vagy külföldi  tókét várjunk ini is. 
.Magyarországon mindenki azt vár. — Hisz a 
Csíkszeredai tp.-t is elég erősnek tartjuk egye-
dül is erre. hát ha még szövetkezik az Ud-
varhelyivel vagy az Alcsiki, v. Székely nép-
bankkal. Es ez az iizlet n-íin kell, hogy mind-
járt 8 - 1 0 százalákot hozzon. Kiég előre 2—3 
maid 5—1> százalék is ! És ne feledjük,  hogy 
a közügyről van szó és a vasutat még akkor 
is meg kellene építeni, ha egy fillér  tiszta jö-
vedelmet sem produkálhatna. I'edig jövedelem 
lesz. Hisz ina már a nagy erdőn át a kocsi 
forgalom  túlhaladta azt a forgalmat,  ami a 
vasút megnyitás elótt volt! Ez faktum. 

Na hivatalos vezetők, ké|>viseló urak, bank-
direktorok és ügyvéd uraim munkára! Ne 
várjuk mig nz Udvarhelyi h. é. vasúti igazga-
tóság, mely első sorban van hivatva a veze-
tésre és építésre, megmozdul, tegyünk mi is, 
hisz majd itt is lesznek igazgatósági tagsá-
gok és ezzel szép ttzetés! 

* 

Másik sziatén vasútépítési tervünk a Kéz-
•livásárhely—Koszon- Csikszentmárton(Szeot-
györgy szárnyvonal) Csikszentsimon. 

Ez sem hosszú és közgazdaságilag nagyon 
fontos.  Udvarhely és Háromszékmegyéket köti 
össze. Emellett Csíknak egy népes vidékét, 
Kászont kapcsolja be a forgalomba,  ezenkívül 
Szentmárton, a melyik a közvaBut építésekor 
oly csúfosan  kiesett, most vasutat nyer. Ne 
higyjük, hogy az nem differencia,  hogy Szent-
simon és Szentmárton 4 krn.-re vannak. De-
hogy nem. Még az is számit, hogy ki milyen 
közel lakik az állomáshoz! 

Ez a vonal 42 km. hosszú. 33—32 száza-
lékos emelkedés csupán a Nyerges tetőn van, 
jövet illetve menet irányban. Ezt azonban akár 
ejy kis alagúttal vagy ca. 5 km. vonolfejtés-

szentgyörgy, n borvíz tulajdonosok. E<ek is 
jegyezhetnek együtt 1.200,000 koioni'. A töb-
bit pedig el lehet helyezni. 

E tervet a Brassó—Háromszéki h.é. vasút 
megválósithatná. Helyesen a kezdeményezést 
kezébe vévén, könnyen kivihet.ié Oriáfi  jelen 
tőségü volna ez A le.-ikra és Háromszék me 
gyére egyaránt. 

Tessék ebben az irányban is megmozdulni. 
Még volna két vasút irány Csikmegyében, 

melyik rendkívül fontos.  A Gyergyóditró-Töl-
gyesi. Knnek építése már a kezdeten tul van. 
Igaz, hogy nagyon hosszú vonal aránylag. — 
Kis népességU helyen, de keskeny vágányá-
nak feltétlenUI  kifizeti  magát, csak ezt is pub-
likumnak kell akarni! 

Fontos volna még a Parajd — Gyergyósze 
miklósi rész is, de erre igazán még nevelni 
kell a közönséget. I'edig az is nem vol 
ínrentabilis. Vasútépítésnél a rentabilitás ni 
sodrangu kérdés. Az indirekt haszon a fó, 
mely a vidékre háramlik. Nem frázis  ez! 

Munkállak, nem/eli munkállak mén 
sok vége van. Vizeinket, fürdőinket, 
hegyeinket, földünket  kihasználni, mind 
nekünk kell. Hiába várunk idegenből 
pénzt, munkát, ezt nekünk kell tea 
nüuk ! Az arad—csanúdi vasút építés 
nél a közönség ingyen udtu u tölilet, 
Zseléiiszky gróf  a követ, kavicsot, nz 
igazgatok személyi hitelt vállaltak az 
építési í'sszeg nagyságáb.tu. É-i az ered 
inény volt, hogy ma részvényeik 20 —-10 
százalék liszlii jövedelmet hajtana';. 
I'edig nincs 2ü éve hogy épilelték. 

Meg aztán vasutat építeni uri dolog 
is. A szabadelvű kormány fjnykor.ir,  a 
Tisza Kálmán H, u vicinális vasn ak p i-
r.itlun fejlődése  jellemzi. Iteméljlik. hogy 
ez a kormány lehetővé teszi Csik viei 
ná'is hálózatának kiépítéséi ! I)e a kér 
dést nekünk kell megtenni ! Az ország 
támogatására csuk annyiban számítha-
tunk, a menyiben, a mi vonalunk az 
állaui fővonalait  találja. 

Mi az államot, az állam minket segit. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— A valasztások eredménye. A folyó 

hó 3 áll vármegyénk négy választókerületében 
megejtett országgyűlési képviselőválasztások 
eredménye a következő: A gyergyó»zenlmik-
lósi kerületben SUinegi Vilmos Justh párli győ-
zött 575 szótöbbséggel dr Hervey Dezső munka-
pártival szemben ; a karczfalvi  kerületben dr 
CiyórlTy Gyula Justh-párti gyózött 21)4 szó-
többséggel dr Surányi Miklós munkapártival 
szemben; a csíkszeredai kerületben Kállay 
Ubul Kossuth-páni gvőzölt 2li4 sz többségiéi 
Hajniid Ign.iez Justh-páriival szemben; a csik-
BZ-iiimárloiil kerületben Incze Domokos pár 
tonkivUli gyözilt 101 szótöbbséggel tlr Nagy 
György Justh-|<ártival. A választások mind a 
négy kerületben példás rendben lolytak le. 
Hír sz TÍat a csikszentmártoni kerületben pe-
tícióra készülnek. A választások eredményét 
a vármegye közönsége mind a négy kerület-
ben szimpatikuson fogudla. 

— Kirendelés. Dr Zalán István belügy-
miniszteri fogalmazót,  ki Kállay Ubul volt 
főispán  mellett teljesítette a titkári teendőket, 
a belügyminiszter hasonló minőségben gróf 
Széchenyi Viktor Fejérvármegye és Székes-
fehérvár  szab. kir. város féjspánja  mellé vég-
legesen beosztotta. 

— Esküdtszék! olklus. A helybeli kir. 
törvényszéknél folyó  ti napos esküdtszéki fő-
tárgyalások legérdekesebb ügye a gyergyó-
remetei Portik Jánosé, kit tudvalevőleg mult 
év októberében kötél általi halálra ítéltek. A 
m. kir. Curia az ítéletet megsemmisítvén, az 
Ugy uj főtárgyalásra  kerül. 

— Helyettesítés. A belügyminiszter dr. 
Gaal Endre várm. II. oszt. aljegyzőt, Gyalókay 
Sándor Csikvármegye főispánja  mellett a fő-
ispáni titkári teendők végzésével megbízta. 

— Karhatalom. A képviselőválasztá-
sokra kiküldött karhatalom egy része már a 
választásokat követő második napon vissza-
vonatott. A vármegye alispánja rendoletben 
figyelmeztette  a választó közönséget, hogy a 
közrend és béke érdekében, — ba a szükség 
kívánja — a választások után is huzamosabb 
időig kintartanl rendeli a karhatalmat. 

— Uj ügyvéd. Dr. Nagy Miklós, a ki, 
mint joggyakornok a csíkszeredai kir. törvény-
széknél szolgált, a mint értesülünk még a 
mult hónap közepén az Ügyvédi vizsgát Ma-
rosvásárhelyen letette. 

— Elégtétel aa apának. A lefolyt  vá-
lasztási küzdelmek egyik legérdekesebb moz-
zanata, hogy gróf  Tisza István Aradon Bara-
bás Bélát, a Kossuih-párt alelnökét, a dele 
gáció volt elnökét nagy többséggel kibuktatta. 
Gróf  Tisza István győzelmének érdekességet 
az kölcsönöz, hogy Barabás Béla, mint fiatal 
aradi gyakorló ü.'.yvéd, politikai pályájának 
kezdetén fellépett  Nagyváradon Tisza István 
atyjával, Tisza Kálmánnal szemben, ki 15 évig 
;ult Magyarországnak miniszterelnöke. Amit 
akkor remélni sem mertek — megtörtént. A 
Natal fiskális  Tisza Kálmánt saját hazájában 
buktatta ki. s most tia Tisza István vissza-
adta a kölcsönt, mert Barabás, hacsak a le-
mond is folytán  megüresedő 10 kerületben meg 
nem választják, kimarad a parlamentből, mi-
után Tisza az aradi mandátumot tartja meg. 

— Az u j föszolgabiros&g.  Csikszépviz 
község birtokosságának tekiutélyes része, mint-
egy 40 tagu küldöttség tisztelgett a mult hét 
folyamán  a vármegye főispánjánál  dr. Zakariás 
István orvos vezetése alatt, s kérték öt, hogy 
a torvényhatóság határozata értelmében az 
ötödik főszolgabírói  hivatalnak Csikszépvizre 
leendő felállításához  párlt'ogását és közbenjá 

iiyujlsa. A főispán  Csikszépviz község 
küldöttségének támogatását megígérte. 

Halalozas. Fejér Ferenez vendéglős 
hosszas betegség után életének 7l ik évében 
folyó  hó 5-én elhalt. Az elhun.\ t ugy Csíksze-
redában, mint a vidéken ismerősei és barátai 
előtt köztiszteletben állott. 

Székelyföldi  képviselők. A Székely-
fúld  négy vármegyéjében eddig 11 munkapárti. 
5 Kossuth-párli, ö Justh-párti és I pártonkí-
vüli képviselő választatott meg. — Hálr.i van 

1 háromszéni kerületben a választás, 
melyben függetlemégiek  küzdenek egymással. 
Munkapárti képviselők Székely Fereuc igaz-
ságiig) miniszter, gróf  Teleky Samu és dr Nagy 
József  Marontordabaii, HegedUs Lóránt, Szé-
kely György, Hollaky Attila, Báró Born Fri-
yes és Nagy Sándor Háromszékeit, Dániel 

Gábor, Ugrón Zoltán és Haltai Ferenc. Udvar-
belvmegyében. Kossuth pártiak gróf  Bethlen 
István, Gal Sânilor. Deésy Zoltán és Urmánczy 
Nándor Marostordaban, Kállay Ubul várme-
gyénkben. Justh-pártiak dr Valentsik Ferenc 

Kállay Tamás Udvarhely megyében, Polónyi 
Dezső Háromszékén; Sümegi Vilmos, Győrffy 
Gyula dr vármegyénkben. Pártonkívüli Incze 
Domokos vármegyénkben. 

Arcképes vasút i igazolványok. A 
felekezeti  tanitók a kedvezményes vaButi iga-
zolványhoz szükséges külön méretű fényképe-
ket Biró József  fényképésznél  a legjutányo-
saliban eszközölhetik, kinek műterme modern 
díszletekkel és első minőségű műszerekkel van 
berendezve. 

Tegreha j tás a korábbi cég alat t 
val lal t kötelezettségekért . Csaknem miu-
deuuapi eset, hogy a kereskedők vagy keres 
kedelmí társaságok ugy iparkodnak vállalt kő 
telezettségeik teljesítése alól szabadulni, hogy 
cégüket töröltetik és uj cég al .tt folytatnak 
üzletet, a hitelezők kijátszása végett A napok-
Imii a budapesti kir. ítélőtáblának volt alkalma 
arra, hogy a végrehajtási ügyben a hitelezőt 
pártfogásába  vegye és a végrehajtást szenvedő 
cég elóterjesztesének helyt adó elsóbirósági 
végiért megváltoztassa. Arról volt szó, hogy 
a végrehajtó hitelező becsatolt cégkivonattal 
bizonyította, hogy a végrehajtást szenvedő köz-
kereseti társasadnak előterjesztéssel élő tulaj-
donosai kivétel nélkül kötelezettséget vállaltak, 
megelőző, másnevű közkereseti társaságnak 
voltak tagjai. .A cég iu a név, — moudja 
az Indokolás — mely alatt n kereskedő, akár 
egyén akár társaság, üzletét folytatja  és ame-
lyet aláírásul használ. Habár Kereskedelmi tár-
saság azt az alkotó személyektől külöuálló 
jogi személyiséggel bir is és inint ilyen jogok 
és kötelezettségek külön alanya lehet, minda-
mellett, amennyiben valamely közkereseti tár-
saságnak, ugyanazon tagjai korábbi cégüket 
töröltetik és más cég alatt folytatnak  üzletet, 
az üzlet tulajdonosainak és a társaság tagjai-
nak ozouosságánát fogva  csak egy és ugyan-
azon jogalany létezik és ennek következtében 
a cég megváltoztatása esetén a végrehajtás 
foganatosításának  helye van az ujabban be-
jegyzett cég néve alatt álló üzleti helyiségben, 
habár végrehajtás szenvedőként a korábbi cég 
ueveztetett is meg és a végrehajtás az ellen 
rendeltetett is el. 

— A választások mérlege. Eddig válasz-
tott 401 kerület. — Ismeretes 397 eredmény, 
melyből: Munkapárti 240. Pártonkívüli 67-es 
19. KoBBUth-párt 51. Justh-párt 36. Pártonkí-
vüli 48-as 9. Néppárt 14. Nemzetiségi 7. De-
mokrata 2. Gazdapárti 3 Keresztényszocialista 
1. Pótválasztás 18. összesen: 397. 

— Marosvásárhelyi keresk. és Ipar-
kamara . A marosvásárhelyi kereskedelmi- és 
iparkamara a keresk. m. kir. miniszter urnák 

1902, évi dec. 31. 601G7 sz. a. és illetve 
1909. évi november 29 én 87085 sz. a. kiadott 
rendelete értelmében négy, egyenként 100 
(Egyszáz) koronás ipari munkás jutalomra pá-
lyázatot hirdet. Pályázhatnak munkaadójuk 
ajánlásával (mely esetben a pályázatok a m 
kir. pénzügy miniszter ur 1745ö-'J05. sz. 
rendelete értelmében bélyegmentesek) a ka-
mara kerületében illetékes magyar honos ipari 
munkások, akik legalább 15 cvig megszakítás 
nétkül ipari munkával foglalkoztak,  keresetük-
összege a kétezer koronát meg nem haladja 
s akik kiváló szorgalmat, igyekezetet és hűsé-
get tanúsítottak. Pályázhatnak olyan ipari 
munkások és illetőleg segédek is, akik 15 
évig, vagy annál tovább több műhelyben vagy 
gyárban s esetleg más munkaközben is hű-
séggel és szorgalommal dolgozlak. A jutalom 
odaítélésénél azonban előnye azoknak van, 
akik több időt egy és ugyanazon helyen töl-
töttek. Művezetők, munkavezetők, pallérok, 
elóinunkások s ezekkel egyenlő gazdasági 
helyzetben levő alkalmazottak kérései csak 
kivételes és rendkívüli méltánylást érdemlő 
csetbeu vétetnek figyelembe.  — A pályázatok 
munkakönyvvel és egyéb a szolgálatra vonat-
kozó, hitelerdemló bizonyítványokkal felsze-
relve 1910. évi junius 15. a marosvásárhelyi 
kereskedelmi és iparkamara kerületében ille-
tékes érdekeltek állal a kamarához adandók 
be. Később érkezett folyamodványok  uem vé-
tetnek figyelembe. 

— Felakasztot ta magát. Csikcsicsóban 
fuljó  hó 4-én Kopacz Délies J.inasé családi 
perpatvar mialt a padláson egy kötéllel fel-
akasztotta magát es full.idás  következtében 
meghalt. 

— Juniális A karczfalvi  iparosok folyó 
hó 12-én (vasárnapi, a karcfalvi  Nyiresbo a 
létesítendő polgári olvasókör javára juniálist 
rendeznek. Belépti-dij: Családtól 1 kor. ÜO f, 
személytől 80 fill.  Kedvezőtlen idő esetén a 
következő vasárnap, junius hó 19-én tarlatik 
ineg. — Elindulás reggel 8 órakor a karcfalvi 
piactérről a csikszeutdomokosi zenekar kísé-
rete mellett. 

— A csikíomlyói róm. kath. főg  mn 
Mária Tarsulatanak pünkösdi ünnepségén 
felülfizettek  : Tompos Ignác IHkor.dr. Tódor 
Béla 10 kor., Balogh Ferenc, dr. Fi-jér Mihály, 
Márton Péter 5—5 kor., dr. Csiky József,  dr. 
Fodor Antal 4 -4 kor, Pál István 3 korona, 
Bálint Lajos, Baky Károly, dr. Czikó István, 
Fekete Imre, dr. Gaál Endre, Gaál Miklós. In-
cze Ignác, Kassai Lajos, Koncz István, Kovács 
Mihály, Merza János, Orbán János, X. V. I —1 
kor., Kosza István, Búzás János, Nagy Béla 
l'20—120 kor., Balint Alajos, Fazakas Ferenc, 
X. és N. 20—20 fill  , akiknek ezúton mond 
köszönetet a rendezőség. 

— Tanozmulatsag Csikmadarason. A 
csikmadarasi ifjúság  f.  évi május 17-én szé-
pen sikerült táncmulatságot rendezett, melynek 
jövedelméből a rendezőség a felsŐBÓfalvi  iUd-
varhely megye) tüzkárosultak javára 20 koro-
nát küldött ezen alkalomkor felülfizettek  Száva 
Kristóf  és Léuer Antal 2 - 2 kor. Bece Béla. 
Vorzsi'k Ferencz, l'éterti LukácB és Sófaivi 
József  1 — 1 kor. Fereucz István 1 kor. 50 fill. 
Antal Tamás, Ferencz Imre, Miklós Károly éB 
Biró Károly 50 - 50 fill.  — Fogadják a nemes 
szívű adakozók a reudezöi.ég hálás köszönetét. 

K Ö Z G A Z D A S Á G . 
A .Hermes' Magyar Általános Váltóflzlet  Rész-
vénytársaság, Budapest, heti Jelentése a tőzide-

forgalomról  és pénzpiaciról. 
Budapest, 1910. Junius 3. 

A tőzsdén a lefolyt  hét elején csendesen 
indult meg az üzlet és tekintettel a küszöbön 
lévő képviselőválasztásokra, tőzsdei körökben 
nagyfokú  tartózkodás volt észlelhető. A kép-
viselőválasztások első napján, midőn a mun-
kapárt várakozáson felüli  győzelméről érkez-
tek az első hírek, hirtelenül határozottan ba-
rátságos színezetet nyert a tőzsde hangulata 
és a választások további eredményével pár-
huzamosan mindinkább fokozódó  inértékbeu 
fejlődött  ki a szilárd irányzat. A tőzsde, kiin-
dulva azon felfogásból,  hogy -a kormánynak a 
mellette álló abszolút többség támogatásával 
módiában lesz az államháztartásnak a hosszú 
parlamentáris szünet alatt meggyengült egyen-
súlyát rövid időn belül helyreállítani, további 
szem előtt tartva a rendkívül kedvező ter-
méskilátásokat, az értékpapírpiac jövő alaku-
lását kedvezően itéli meg és ennek folytán 
sietett az emelkedett árfolyamok  dacára na-
gyobbmérvü vásárlásokat eszközölni. 

Tekintettel arra, hogy csaknem az összes 
forgalomba  került értékek kisebb-nagyobb ár-
emelkedést értek el, ezen árfolyamjavulások-



3 . m. C S Í K I L A P O K - k oldal. 

(ól egyenként nem számolhatunk be, de ki-
emeljük, hogy a magyar hl cel részvény, Ma-
gyár agrár- éa járailékbank részvény, Pesti 
Hazai első takarékpénztári réaavény, Salgó-
tarjáni kóezénbányn résxvény, Magyar vasúti 
forgalmi  réaavény es Fegyver- és gépgyári 
részvények állottak aa érdeklődés előterében 
és kUlönosen élénk lizlet a Rimainur.'uiyi vasmű 
és Adria tengerhajózási ré*zvényekl>en fejlő-
•lőtt ki. Ez utóbbi részvényeket mikéut uzt 
már korábbi jelentéseinkben is volt alkalmunk 
említeni, a vállalat feletti  halalomért küzdő 
érdekcsoportok vásárolják nagy tételekben éa 
leltüuó segítséggel mliidk következtében a mai 
napon közel 80 koronás áremelkedés éretett 
el. inig a Rimamurányi vasmli részvényeknél 
» nagyméi-rll vásáritokat axzal indokolták, 
hozy e villalat, melynek részvényei nngyrész-
licii szindikátus kezében vannak hosszabb időre 
lekötve, a vaskonjunktárának általános javu-
l:i.<i»'il is, de különösen a Magyarországon irn 
már várható nagyszabású vasúti beruházások 
bol fog  előreláthatólag jelentékeny mérték 
lirn profitálói.  — Ugyancsak ea utóbbi érv 
érényesüli a Ganz-gyári részvények tekinte 
I.'\II-',I is. melyeknek árfolyama  tetemes emel-
kedést ért el, anélkül azonban, hogy siáinot-
trvú áru piacra került volna: 

A befektetési  értékek piacán Bzembefttlő 
volt a hosszú ideig elhanyagolt 4°/,-o.-i mngynr 
koroniijáradtk áremelkedése, mit részben n liel 
politikai helyzet kibontakozásának első sorban 
járulékunk árfolyamjavuláaa  volna indokolt 
következménye. 

A pénzpiacot kedveiden befolyásolta  lon-
doni hankkiunatláblink éppen tegnap '/s°/0-kal 
történt leszállítása, és ámbár a május havi ul 
limó-henyujtások nagyon jelentékenyen csök-
kentették nz Osztrák-Magyar Bank adómentes 
bankjegy-tartalékát, mégis valószínűnek mutat-
kozik. liogy őszig érzékeny pénzdráguláslól 
nemmikep sem kell tartani. 

A hét nevezetesebb árfolyamváltozásai  a 
következők: Májú» '27. .Innins il. 
•Magyar hitel részvény 827.75 Hil!).75 
Magy. agrár- és j.-bank r. 47(1.5(1 4HH.iV) 
l'eati Hazai Elail t.-p. r. 18.775.— líl.220.— 
Pannnnia viszontbiztosító r. 3,225.— 3,400.— 
líimamurúnyi vnsinü r. IÍ7S.75 111)4.75 
Salgótarjáni köszénlinnyii r. (>»7.511 1147.50 
Magyar vaanti lorgalmi r. 459.51) 4IÎ1I.75 
MagŢnr niggyantnárugyár r. 450.50 4(18.— 
Ailrin tniiKerliujúzáai réazv. 4liH.nO 012.00 

A ««tortáméi! *• azéfvfal  lyfcfaak  taaáeaitéi. 
57. szám. 
1910. eln. i - 2 

Faeladási hirdetmény. 
A csikszentmiklósi és a szépvizi róm. 

kath. egyházak közös tulajdonát képező 
.Aranyos* nevü erdőben mult év őszén 
megperzselődött fenyöfakészlet  értékesí-
tése céljából folyó  évi junius hó 20-án 
délután 3 órakor a csikszentmiklósi plé-
bánián nyilvános szó- és zárt írásbeli 
versenytárgyalás fog  tartatni. 

Kikiáltási ár 4684 korona. 
Bánatpénz 470 korona. 
Utóajánlatok nem fogadtatnak  el. 
A fatömeg  esetleg becsáron alul is 

eladatlk. 
Árverési és szerződési feltételek  meg-

tekinthetők a csikszentmiklósi plébánián. 
A perzselt erdőrész a gyimesközéploki 

vasúti állomástól 12 kilóméter távolságra 
fekszik  a Hidegség völgyében. 

Az egyháztanácsnak 1910. évi junius 
hó 4-én hozott határozatából. 

Kelt Csikszentmiklós, 1910. évi ju-
nius hó 4-én. 

Szakács Balázs s. k„ 
gondnok. 

N Y I L T T E R . * ) 
Felhívás. 

Tisztelettel felhívom  ugy a csíkszeredai 
mint a vidéki azon polgártársaimat, kik szívta 
emlekezetükben megtartották s netalán viasza 
emlekeznek arra a körülményre, hogy Csík-
szeredában elhalt Dávid István első neje szül 
Orbán Juliánná állal Dáviil István ferjéllez  vili 
peraeforn  vagyon értéke mennyi volt én azi. 
iia hajlandók lennének igazolni, ugy neveiket 
és lakásukat velem közölni szíveskedjenek-

Zalatna, l'.HI). junius hó 4-én. 
Tisztelettel 

Dirid  Forencz. 

Kóródy pihály s. k., 
elnök. 

A n. é. közönség figyelmébe. 
Ajánlón • RMÍ kornak tsljsaen megfelelt 

temetkezési raktáromat. 
Koporsó, szemfödél  és koszorúk 

d u s v á l a s z t é k b a n , valamint 

MENYASSZONYI BÚTOROK. 
Irodai és üzleti bútorberendezések. 

ÉpAlet és mindennemű munkák fel-
vállaltatnak és pontosan eszközöltet-
nek. Kívánatra házaknál mintákkal 

megjelenünk. Kiváló tisztelettel: 

BARPÓCZ, CSIKCSATÓSZE6. 

Nyilatkozat. 
Alulírott kijelentem, hogy a mult év már 

dus 81-én megjelent .Csíki Lapok* 14 ik szá-
mában Gagyi István úrhoz intézett nyílttéri 
cikkemben Hozó Anna kisasszonyt és család-
ját sérteni nem akartain s ha mégis megsér-
tettem, azt ezennel visszavonom s tőlük bo-
csánatot kérek. 

Feljogosítom Hozó Anna tanítónőt és csa-
ládját, hogy e nyilatkozatomat hírlap utján 
közzé tegyék. 

Szépviz, 1910. junius I. 
Előttünk: Gábor flrulu. 

Dr Vitos  Pál, 
tUMM. 

Bartha István. 
tamu. •) (E rovat 

szerkesstA). alatt köclAttekért felel  üa 

S m e r k e r a t ö l Ómene tek . 
—s. —s. Cikkével tökéletesen egyet ér-

tünk, bizonyítja ezt azon körülméoy is, hogy 
a Justh-párt az egész országban teljesen le-
tört. Azonban cikkét nem közölhetjük azért, 
mert a választási zaj elmúlt, mi a személyt 
mindig respektáljuk a kellemetlen remioiscen-
ciáktól tartózkodunk. 

P. A. Kolozsvár.  Miathogy cikke nélkülözi 
a kellő tárgyilagosságot, sajnálatunkra közölni 
nem tudjuk. Méltóztassék vezető cikkünket el-
olvasni. 

Gőztégla- és fedőcserépgyá-
ramat teljesen újra berendez-
tem, gyártok első minőségű 

MÉSZMENTES FALI-
TÉ6LA 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. 

Képviselőt keresek. 
Özv. Zuliáni Péterné 

; tégla- éa CMrépgyánM, MalaátfirM. 
6 - i s 

TENGERI LISZT 
a o a i k a s e n t m i h á l y i g ó s 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 
S x é p v i z - C s i k B z e n t m l h & l y (állomás). 

18—52 

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

elismert legjobb arezszepitó és bórfino-
mitó szer. 

Most már Csíkszeredában is kapható 
FEKETE VILHOB illatszertárában ere-
deti gyári árban. 
I tégely Creme Ideül, fehér.  K 100 
1 » » » rózsa „ 2 -
1 doboz „ „ pouiler . 3 — 
Iprobadoboz, , . T— 
1 darab „ , szappan . . —'70 

Figyelmeztetem a tisztelt érdeklődő 
közöuséget, hogy ezen hirdetés nem szo-
kásos reklám akar lenni, hnnem csupán 
b. vevőim vágyait kívánom ezáltal kielé-
gíteni. vagyis tudtára adni, hogy sikerült 
a felülmúlhatatlan  világhíres CREME 
IDEAL azépitőszernek az egyedüli rak-
tárát drága pénzért és sok fáradság  után 
megszerezni. 

Ennek acsoda világhíres CREME IDEAL 
azépitőszernek jóságát és meglepő hatá-
sát a tisztelt vevőim saját megbirálására 
bizom, mert bátran állithatom, hogy az 
elaő próbatégelynél meglepd lesz a hatása. 

Vidékre is a legcsekélyebb rendelése-
ket utánvét mellett küldi az 3—22 
EM Clikmsytl Illatszer éa Pipersltsrs» 

Ciíksiwedibaa. FEKETE VILMOS. 

Szám 6042—1010 tkvi. 

Árverési hirdetmény kivonat. 
A csíkszeredai kir. törvényszék, mint ikvi 

hatóság közhírré teszi, hogy Csikinegye árva-
pénztára végri-hajtatónak Szakács Uergelyné 
sz. Puskás Mónika, illetőleg ennek jogvevője 
Krausz Mihály Csikszeutdomokosi lakos vég-
rehajtást szenvedő elleni 311 kor. 76 fillér 
tőkekövetelés és járulékai iránti végrehajtási 
ügyébeu a csíkszeredai kir. (szék mint tkvi 
hatóság területén lévő Csiks/enttamás község 
határan fekvó  a csikszuuttamási 51 sz. tjkv-
ben A f  alatt foglalt  alább felsorolt  ingat-
lanokból Krausz Mihály néven álló Vit-ed rész 
jutalékára és pedig az 1 rdsz. 77a, 77b, 77c, 
hrsz. belsőségre 332 kor. 2 rdsz. 105. 106, 
107, 108 hrsz. Iielsó égre IliO kor. 4 rdsz. 
340, 348 hrsz. kert és udvara 88 kor. 5 rdsz. 
17411, 1750, 1751, 1752a, hrsz. szauwra 209 
kor. ü rdsz. 2015, 2016 htsz. szántóra 3t) kor. 
7 rdsz. 23WI.2 hrsz. sz. száutóra 27 kor. 8 
rdsz. 2527 hrsz. száatóra 14 kor. 9 rdsz. 

175/2 hrsz. szántóra 7 kor. 10 rdsz. 4221. 
222, 422U hrsz. szántóra 47 kor. 11 rdsz, 

4IÍÖ4 hrsz. száutóra 15 kor. 12 rdsz. 5998 
hrsz. kaszaiéra lj:í kor. 13 rdsz. (>270 hrsz 

aszalóra (i:l kor. 14 rdsz. 11757 hrsz. sz. ka-
szálóra 203 kor. 15 rdsz. 8081 hrsz. szántóra 
15 kor. Ili rdsz. 81100, 8001a. hrsz. szántóra 
20 kor- 17 rdsz. 81103 hrsz. szántóra 15 kor. 
18 nlsz. 8G8U hrsz. szántóra 15 kor. l'J rdsz. 
8071a. hrsz. szántóra 27 kor. 20 rdsz. 8780 
hrsz. szántóra 13 kor. 21 rdsz. 81117, 8III8, 
hrsz. számúra 30 kor. 22 rdsz. 8923a, 8928b, 
8023c, hrsz. kaszálóra, 50 kor. 23 rdsz. 8939 
hisz szántóra 50 kor. 24 rdsz. 895U hrsz. 
szántóra Hí kor. 25 rdsz 811(12, 8903, 81104, 
U015/1 hrsz. szántóra 84 kor. 2li rdsz. !)77(i 
hrsz. szántóin 14 kor 27 rdsz. 1054(ia, 10540b, 
1054IÍC, hrsz. szamóca Ili kor. 28 rdsz. 10973 
hrsz. kaszálóra Uö kor. 29 rdsz. 10979 hrsz. 
kaszaiura 115 kor. 30 rdsz. 113/1 hrsz. kertre 
l'J koronában megállapított kikiáltási árban 
Irendeltetik azzal, liogy az 1, 2, rdszk. a. 

ingatlanokhólí jutalék e kikiáltási ár leiénél, 
többi ingatlaiiokbóli jutalékok a kikiáltási 

ár kétharmadánál alacsonyabb áron eladalui 
nem lúgnak és lio^y vevő a bánatpénzt a 
végrebajt. nov. 25. §-értelmében kiegészíteni 
köteles elrendelte, cs hogy a fentebb  megje-
lölt ingatlanok az l'.HO. évi junius hó 25unp-
jáu deleiéit 10 órakor Csikszenttamás község-
házánál megtartandó nyilvános árverésen adat 
nak el. 

Árverezni szándékozók tartoznak az ingat 
anok bccsáráuak 20 százalékát készpénz-
ben, vagy az 1881 : LX. t.-czikk 4'2. §-ábnn 
jelzett arfolyainiual  sz:imitutt és az 1881. évi 
no'.einlier hó 1-óu 3333 sz. a. kelt igazság-
iiţrymiuiszteri reuilelet 8. § abaii kijelölt óva-
dekképes értékpapírban a kiküldött kezéhez 
letenni, avagy az 1881 LX. t.-cz. 170. §-a 
értelmébe a bánatpénznek a bíróságnál elöV 
ges elhelyezésről kiállított szabályszerű elis-
mervényt álszol^áltatni 

A kir. t -szék, mint telekkönyvi iiatóság. 
Csíkszereda, 1010. évi május hó 5-én. 

Geoső Beta s. k., 
bir. t.-széki liirü. 

Szám: 1010—1910. ki. 

Hirdetmény. 
A m. kir. honvédelmi minisztertói 

45867- 1910. szám alatt kibocsátott és 
a .Budapesti Közlöny" hivatalos részé-
ben is közzélett .Pályázati hirdetmény* 
szerint a cs. és kir. közös hadseregbeli 
hadapród iskolákban, az 1910—1911-ik 
tanév kezdetén (szeptember közepén) ma-
gyar honos ifjak  részére mintegy 300 
egész ingyenes magyar állami alapítványi 
hely fog  betöltés végett rendelkezésre 
állani. 

A felvétel  a budapesti, kassai, károly-
városi, nagyszebeni, pozsonyi, temesvári 
és Pétervárad melletti kamenczi gyalog-
sági hadapród iskola, továbbá traiskir-
cheni tüzérségi, a hainburgi utász- és a 
mahrisch-weisskircheni lovassági hadapród 
iskolába azonban, ahol a ll-ik évfolyam-
tól kezdve évenkint 400 korona lovaglási 
járulék is fizetendő,  magyar állami ala-
pítványi helyre való felvételnek  helye 
nincs. 

Az előadási nyelv a budapesti, po-
zsonyi, kassai, temesvári és nagyszebeni 
gyalogsági hadapród iskolákban, továbbá 
a lovassági és a traiskircheni tüzérségi 
hadapród iskoláknak párhuzamos magyar 
osztályaiban a német és magyar, a ka-
meniczi és károlyvárosi hadapród isko-
lákban a német és horváth, a tObbi had-
apród iskolákban pedig a német nyelv. 

Mindezeken kivül értesíttetnek az ér-
deklődő felek,  hogy akik a felvételi  fel-
tételek, a megkívántató elő tanulmányok, 
a folyamodványok  benyújtása, felszerelese 
és tárgyalási módjáról bővebb felvilágo-
sítást kivan tudni, az a városi tanácsnál 
jelentkezzék a hivatalos órák alatt a vá-
rosi jegyzőnél, hol a pályázati hirdetmény 
teljes szövegében megtekinthető. 

Csíkszereda, 1910. május hó 12-én. 
A városi tanács. 

Kiadó lakásl 1 kantra, egy 
konyha, egy üveges verenda, egy 
nyitott verendából álló lakás, tel-
jesen külön udvarral kiadó folyó 
évi augusztus hó l-re. Bővebbet 
RUDICS ISTVÁN ÉPÍTÉSZNÉL 
C S I K S Z l í l i K Ü Á H A N . 

1—2 

Kiadé üzlethelyiség! 
A volt Szultán Gergely-féle  üzlethelyiség 
— mely Csíkszeredában a legforgal 
masabb utcában van — azonnal kiadó. 

332. sz. 
1910. végrh. 

Árverési hirdetmény. 
Alulírott birósági végrehajtó az 1881. évi 

LX. t.-c. 102. §-a értelmében ezennel közhitre 
teszi, hogy a csíkszeredai kir. járásbíróságnak 
Ifi  10. cvi V. 520. számú végzése következté-
ben dr Szántó Samu csíkszeredai ügyvéd által 
képviselt Aczél Ödön csíkszeredai lakós ja-
vára 196 korona 64 fillér  s jár. erejéig 1910. 
évi április hó 30-án foganatosított  kielégítési 
végrehajtás utján le- felűlfoglalt  és 1100 koro-
nára bccsfllt  következő ingóságok, u. m.: iró-
gcp, bikák nyilvános árverésen eladatnak. 

Mely árverésnek a csíkszeredai kir. járás-
bíróság fenti  számú végzése folytán,  196 ko-
rona 64 fillér  tőkekövetelés s ennek kamatai, 
s a bíróilag már megállapított költségek erejéig, 
végrehajtást szenvedő községházánál leendő 
megtartására 1910. évi junius 13-lk napjának 
d. u. 1 órája határidőül kitüzetik és ahhoz 
a venni szándékozók ezennel oly megjegyzéssel 
hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok az 
1881. évi LX. t.-c. 107. és 108. §-ai értelmé-
ben készpénzfizetés  mellett, a legtöbbet Ígérő-
nek, szükség esetén bccsáron alul is el fognak 
adatni. 

Amennyiben az elárverezendő ingóságokat 
mások is le- cs felülfoglaltatták  és azokra ki-
elégítési jogot nyertek volna, ezen árverés az 
1881. cvi XL. t.-c. 120. 9. értelmében ezek 
javára is elrendeltetik. 

Csíkszereda, 1910. évi május 24-én. 
Keresztes Gyula, 
bir. bir. végrehajtó. 

Ü Z L E T M E G N Y I T Á S I 
Van szerencsénk a helyi és vidéki nagy közönség szives tudomására 
hozni, hogy Csíkszeredában, Szabó Ferenc és Társa cég alatt 

kocsigyárté, nyerges, kárpitos és szijgyárté-iizletet 
nyitottunk, a Csíkszeredai Takarékpénztárral szemben, ahol elvállalunk 
a fent  emiitett szakmába vágó bármely munka kivitelét pontosan és 
a legjutányosabb árak mellett. Elvállalunk mindenféle  paplan varrá-

sokat. Becses pártfogásukat  kérve, maradunk kiváló tisztelettel 

SZABÓ F E R E N C Z ÉS TÁRSA 
G a U c e z e r e d a * -â-peLCfl.  MUaÂlsr-VLtca. s z á m . 

Ugyanitt egy teljesen s z a k k é p z e t t s e g é d azonnal felvétetik. 
4 —)0 



4.1b nlHnl C S Í K I L A P O K 23. szám. 

11/ 
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. 
l'zlcti helyiségünk a Lukács Juliska urnö házában (Kossulh-utcai, a Köhid melleit. 
Elfogadunk  betéteket beteli könyvecskékre és folyószámlára,  legelőnyösebb 

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

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

mentesen adunk. Tisztelettel: 

B O R ! B O R ! B O R ! 
Miitvir v n g y o U :\y. i g e n t i s z t e l t f o g y í i s z t ő  é s i^-
i n é t e l n d ú k ö z ö n s é g s z i v e s f i g y e l m é t  f e l l i i v i i i 

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 hektoliter 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. 
•908. „ „ „ „ „ „ 48 

Egész hordó vételnél külön 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 

Özv. Karda Lajosné, Csíkszeredában. 
1 2 A i r m g y n r k i r á l y i T ö r v é n y h í ' i z me l l e t t . 12 
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Gzell Frigyes és Fiai 
bortermelők és bornagykereskedtík 

M E D G Y E S . 
Legjobb beszerzési for rás 

VALÓDI ERDÉLYI TERMÉSZETADTA 

TISZTA HEGYI BOROKBAN. 
Hordókban és palackokban. 

Kitűnő saját termésű és vörös borok. 

ÉRTESÍTÉS! 
Van szerencsém 11 nagyérdemű közönség becses figyelmét  felhívni, 
miszerint a Rákóczi-utca 352 sz. alatti saját házamban levő 

N Y E R G E S ÉS KÁRPITOS Ü Z L E T E M B E N 
minden c szakinábu vágó munkák elkészítését a legnagyobb készség-
gel vállalom és ezt csinos kivitelben olcsó árak mellett pontosan elké-
szíteni. Raktáron lartok a mai kornak megfelelő,  mindenféle  nagyságú 

RUGANYOS DIVÁN0KAT ÉS MATRACOKAT 
azért, hogy itt mindenki beszerezhesse szükségletét ép oly olcsó 
árban, mint bármely nagyobb városban. — Továbbá tudatom még a 
mélyen tiszteli közönséggel azt is, liogy állandóan raktáron tartok 

KÉSZ URI KOCSIKAT ÉS URI SZÁNKÓKAT. 
Véglil a nagyérdemű közönség szíves ügyeimét lelliivuin azon körül-
mény re, liogy u kocsik, valamim minden u szakba vágó munkák 
javítását elvallalom MiiL-aniot a nagyérdemű közönség jóindu-

latu pártfogásába  ajánlva, maradiam kiváló lis/.lelettel: 

Bájer Ferencz, nyerges és kárpitos 
Csíkszeredában, Rakóezi-ulca 5552. szám. 

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

Van szerencsém a lőii.-zleleiidő papság és a 111 t. 
egyliáztatiáes szives tudomására hozni, miszerint 

OIMIONA ÉS IIARMONKWI 
KIM TŐ MÜIIKLYEMKT 

teljesen újonnan rendeztem be, minek utánua 
módomban áll a legnagyobb szabású orgona épi 
tésút is elvállalni. Bárminemű javítás és átalakí-
tásokat a legjutányosabb árban pontosan eazközlök. 

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

Hosszurovó Cement Födélcserép 
majd nem határtalan tartósságu, igen könnyű födóanyag,  olcsó áron kapható 

Í Í ^ Í ^ Í R Í 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 . £ 

Nyoutott HxTi>bo4a Jóuef  kOayTayoadájibaa, Gaikazeredábu, 1910 




