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Kéiiratok nem Tiaaaa. 

J u n i u s I—10. 
Soha vâlaszţâst nem előzött meg oly 

hosszú intervallum, mint a három hét 
múlva bekövetkező képviselőválasztá-
s o k a t . Most azonban végre-valahára a 
válaszidők junius elsejétől tizedikéig 
elrendeltettek a junius 21-én összeül 
a parlament. 

A választások 413 gazdátlanul maradt 
kerllletuek adnak képviselőt s a meg-
nyilvánuló nemzeti akarat junius 21-én 
képviselve lesz a magyar parlameuiben. 
Ezzel a törvény rendelkezéseinek mind 
két tekintetben elég tétetett, mert a 
választások megejtése és az ország-
gyűlés egybehivása a törvényben ki-
szabott és a feloszlatást  kővető három 
hónapon belQl megtörténik. 

Sokkal fontosabb  kérdés azonban a«, 
hogy a parlamentben képviselt nemzeti 
akarat* az érvényesülés stadiumában 
milyen erőt képvisel a királyi akarattal 
szemben. Ha végig nézünk az ország 
kerületeiben már eddig fellépett  jelöltek 
névsorán, oly tarkaságot látunk, hogy 
abból reális következtetést vonni, vagy 
épen parlamenti többséget kiszámítani 
alig lehetséges. Már pedig ha parla-
menti többséget egyik párt sem uyer, 
a jelöltek tarkaságából láthatjuk a par-
lament tarkaságát is. Ez egészséges 
politikai életet nem teremt. 

A két függetlenségi  párt nem birt 
b előreláthatólag nem is tud annyi je-
löltet állítani a kerületekben, hogy miut 
többség foglalja  el helyét u parlament-
ben. A párt kettészakadása idézte elő, 
hogy ma a két függetlenségi  pártnak 
nincsen annyi jelöltje, mint egymagában 
a nemzeti munkapártnak. Különben is a 
két párt között a kettészakadás után 
olyan áthidalhatatlan ür támadt, hogy 
köztük partamenti együttműködésre szá 
rnitani alig lehet. így mint két külön 
párt jöhet f i g y e l e m b e  külön-külön 
80-100 mandátummal. 

A nemzeti munkapárt a maga 316 
jelöltjével vezet, mely szám még tete-
mesen szaporodni fog.  A kormány azon-
ban azt hitte, hogy a választásoknak a 
legvégső terminusra való kitolásával 
előnyt szerez a maga részére a füg-
getlenségi pártokkal szemben, ebben 
azonban csalódott, mert ha az ország-
gyűlés feloszlatása  után mindjárt elren-
delte volna a választásokat, sokkal 
több esélylyel ment volna bele a küz-
delembe, mint most. Az az idő, mit a 
párt szervezésére fordított,  nem fogja 
behozni a vélt eredményt, mert annyi 
kétségtelen, hogy a két függetlenségi 
párt erősen lesa képviselve a parlament-
ben. Kétségtelen ugyan az is, hogy a 
junius 1—10-ike kOzOtt megejtendő vá 
laaztások a munkapártnak adnak relativ 
többséget, mely mintegy 150 mandá-
tumra feltétlenül  számithat. De mi lesz 
most már az össieülö parlamentben? 
Azok a falakra  kiszegezett programmok 
ismét csak megtépett ideálok fognak 

inaradui, mert még a folyó  ügyek sem 
nyerhetnek elintézést. Nem már a nyári 
s/.Uuel iniatt sem, mert honatyáink ezt 
n«kUnk uem engedik el. 

Beszélnek egyes pártok kooperáció-
járól is, vz azonban ma még olyan 
korai, hogy az uj parlament inegala 
kulásáig szóba sem jöhet. Hisz ma még 
csak a pártoknak egymás iránti ádáz 
küzdelme foly.  Mindenik a maga igazát 
védi, mindenik gondosan kidolgozott ha-
ditervét akarja végrehajtani. 

A most folyó  választási küzdelmek 
lehetnek tUzpróbái a nemzeti akaratnak, 
de bár mily kedvezően is nyilvánuljon 
ii eg a nemzeti akarat, me& akkor sem 
vagyunk bizonyosak abban, hogy a mit 
az uj országgyűlés többsége megalkot, 
elfogad  és megszavaz, azt a szentesítő 
záradék is togja követni. Kzt a most 
folyó  választások nem tudják biztosi tani. 

= A munkapárt megalakulása 
Karcfalván.  Vasárnap alakult meg a 
karcfalvi  választókerületben, a kerület 
központján a nemzeti munkapárt, mely 
alkalommal dr. Suráuyi Miklós hivatalos 
muukapárti képviselőjelölt programmbe-
szédjét is megtartotta. A kerület közsé-
geiből körülbelül 500 választópolgár jött 
be az alakulásra, köztük a legtekinté-
lyesebb polgárok Az alakuló közgyűlési 
Antal Gergely csikdánfalvi  földbirtokos 
vezette, kinek indítványára megalakult 
a párt s elnökké dr Székely Manó karc-
falvi  körorvost, alelnökké Kosza Andrást, 
Szopos Kerenczet. Karda Mihályt, Pál 
Lajost, Kovács Kálmánt és Szöcs Istvánt 
választották meg. - Dr. Székely Manó 
ajánlutára küldöttség hivta megdr . Su 
ráuyi Miklóst, ki prograininbeszédét a 
hallgatóság tetszése között mondta el. 
Programmbeszédében támadta a koalí-
ciót s különösen a Justh párt lehetetlen 
politikáját. Kiterjeszkedett a székelység 
égető kérdéseire, a kényszererdösité 
sekre, legelóterületek kibővítésére és 
feljavítására.  Beszéltek még Deák Elek 
és Mánya János. A gyűlést U50 terítékű 
ebéd követte, melyen Gyalókay Sándor 
főispánt  dr. Székely Manó pártelnök kö-
szöntötte fel,  kit táviratilag üdvözöltek. 
Köszöntőket mondtak még Pál Lajos 
(Tekerőpatak), Antal István (Tekerópa 
tak), Barta István tanító (Szépviz), Ele 
kes Józsa Márton (Qyergyóujfnlu),  Autul 
Gergely (Csikdánfalva)  és Szöcs István 
(Csikdáufalva.)  A megalakulás alkalmá-
ból a gyűlés táviratilag üdvözölte gróf 
Khuen Héderváry Károly ininiszterelnö 
köt, gróf  Csáky Albint és gróf  Tisza 
Istvánt. A következő napokon folytatja 
dr. Surányi kőrútját a keiUlet községei-
ben, hová ellenjelöltje, dr. Qyöiffy  Oyula 
f.  hó 12 én érkezik. A kerületben ma 
már annyira tisztázódott a helyzet, hogy 
a sok névtelen jelölt eltűnt a láthatár-
ról és a mandátumért jelenleg csak ket-
ten, dr. Surányi Miklós és dr. Györffy 
Gyula küzd. 

= Grof  Apponyi Albert Csik-
Szeredaban. Gróf  Apponyi Albert ér-
kezése még mindig nincsen határozottan 
lü'gállapitva. Csupán az bizonyos, hogy 

f.  hó 19 — 21 -ke között jön a délelőtti 
vonattal. Fogadtatása végett f.  hó 8-án 
este a Kossutli-vendéglóben Kállay Ubul 
elnöklete alatt értekezletet tartottak, 
melyen igen sokan jelentek meg társa-
dalmunk minden rétegéből. Megalakítot-
tak egy 150 tagból álló intéző bizottsá-
got, melyből isiuét egy 22 tagu szűkebb 
körű bizottság alakult. Képviselve van-
nak a községek is, melyek majdnem 
mindenikéből deputáció jön Apponyi elé. 
Apponyi az úgynevezett Kazakas piacon 
fog  beszédet tartani, mikor Kállay llbul 
is elmondja prograiiiinbeszédét. Kzt kö-
veti a Vigadóban tartandó bankett, mely 
iránt oly nagy fokú  érdeklődés mutat-
kozik, hogy rendezésére külön bizottsá-
got küldöttek ki. Apponyi társaságában 
mintegy 6—8 neves politikus lesz. — 
Apponyi a székelyföldi  vármegyékből 
csak Marosvásárhelyt és Csíkszeredát 
fogja  meglátogatni. 

— Képviselőjelöltek a kerüle-
tekben. Abból az alkalomból, hogy az 
országos képviselőválasztások junius hó 
1—10-iki határidejétől már csak három 
hét választ el, érdekes statisztikát lehet 
összeállítani az ország 41H kerületének 
eddig fellépett  jelöltjeiről. — A mandá-
tuméit küzdők már minden vonalon meg-
fújták  a harci riadót s alig néhány ke-
rület kivéíelóvel mindenikben több je-
lölt néz farkasszemet  egymással. Ösz-
szesen 801 jelölt van eddigelé az or-
szágban. Bizonyos, hogy ezekből a vá-
lasztások napjáig sokan ei fognak  esni 
s helyettük sok uj jelölt fog  még fül-
lépui. Többen persze több jelöltséget is 
vállaltak. 

Eddigelé a munkapártnak 316, a 
Kossuth-pártnak lfiö,  a Justli-pártnak 
159, a néppártnak 43 jelöltje van, a 
keresztény-szociálistáknak pedig-1. Ezeu-
kívül van 59 pártonkívüli, köztük 19 
függetlenségi  pártonkívüli; van továbbá 
40 ne nzetiségi, az egyéb frakciók  pe-
dig összesen 25 jelölttel szerepelnek. 

Eddigelé ellenjelölt nélkül áll 59 
munkapárti, 22 Kossuth párti, 18 Juslh-
páni, 4 néppárti, 14 pártonkívüli, 8 nem-
zetiségi és 1 demokrata. De ezek kö-
zül igen sokan fognak  még ellenjelöltet 
kapni. Kilenc kerületben most folynak 
a jelölések. A jelöltek napról napra ro-
hamosan szaporodnak. 

A státus és a szeminárium. 
A Csíkszeredába áthelyezett csiksomlyói 

róni. kath. főgimnázium  és internátus befeje-
zési munkálatain serényen dolgoznak, hogy a 
tanintézet még ez é\ szeptember l-só napján 
átallható legyen hivatásának. Kz az áthelyezés 
hatalmas lépessel vitte elö városunk kulturá-
lis fejlődését.  Igaz ugyan, hogy másfél  évtized 
erós agitáeiója. az intéző körök és forumok 

állandó sürgetései kellettek ahhoz, mig a kor-
mány és az erdélyi róm. kath. 6tátus rábír-
ható volt a főgimnázium  áthelyezésére. 

A vármegye közönsége állandóan sürgette 
az áthelyezést, első sorban és főként  azért, 
mert a főgimnázium  jelenlegi épületei roska-
dozó, közveszélyes épületek, s mert egy mo-
dern lanintézut követelményeit egyáltalában 
nem képesek kielégíteni. Az áthelyezés ezen-
kívül Csíkszeredát, mint a vármegye központ-
ját tagadhatatlanul igen közelről érintette. K 
kettós okból lépett akeióba a vármegye tör-
vényhatósági bizottsága, mig végre az idő vas-
foga  is lendítvén a kérdésen, a státus maga 
is belátta, hogy a tanintézet sürgősen áthe-
lyezendő. 

Sajuos azonban, hogy az erdélyi róm. kath. 
státus e belátáson kívül tovább egy lépéssel 
sem ment előre. Azt látjuk, hogy a szomszéd 
varmegyék előkelő, modern tanintézeteket kap-
tak a státustól, de ami főgimnáziumunk  áthe-
I) ezesénel eddig egyebet indolenciánál nem ta-
pasztaltunk. 

A vármegje törvényhatósága anélkül, hogy 
báimino felügyeleti  jogot fenntartott  volna ma-
gának, a lehető legmesszebb menő áldozat-
készséggel és jóindulattal karolta fel  a vár-
megye ez eminens érdekét. Tisztán jaját maga 
erejéből felépítette  az internátust és magát a 
főgimnáziumot  az állammal közösen. Kz pé-
pedig vármegyénknek több miut egy félmillió 
kiailast jtlent. Tette pedig ezt abbau a jóhi-
szeműségben és erős meggyőződésben, hogy 
a státus az épület úgynevezett szemináriumi 
szárnyat, melynek költségeit elég szerény volt 
magára vállalni, egyidejűleg kiépiti. Ezzel .pe-
dig nem is vállalt valallli nagyon terhes obli-
gii t magára Hisz tlvegre egy státus-gimnázium 
áthelyezéséről van szó. 

A tavaszi munkák már jó ideje megkez-
dődtek, de a főgimnázium  és internátus cson-
kán áll most is uj helyen Lapunkban már 
több izbeu szóvá tettük e lehetetlen helyzetet, 
meljet a státus igazgatótanácsa sehogy sem 
akar észrevenni. Azt elvégre igen könnyű be-
látni, hogy a főgimnázium  és internátus épí-
tésével egyidejűleg a státus a szeminárium 
építésénél anyagban és kamatokban óriásit 
megtakaríthat, mit később drágán kell meg-
tizetui. Az építési költségek ueiu járnak akkora 
megterheléssel, melyet a státus meg ne bírna. 

Egyáltalában teljesen érthetetlen a státus 
gazdálkodási módja, hogy akkor, mikor sokkal 
kevesebb költséggel és megtakarítással épít-
hetné fel  a különben magára vállalt szeminá-
riumot, még a fülét  sem mozdítja. Pedig 
ehez nekünk is szavunk van I 

A szeminárium kiépítése a státus által el-
vállalt kötelezettség teljesítése. Ennek pedig 
itt a legvégső határideje, mikor már a főgim-
názium és internátus befejezés  előtt áll. Hisz 
az egész áthelyezés nem érte el célját a sze-
minárium áthelyezése nélkül. Hogyan képzel-
hető el, hogy a tanintézet megnyílta után a 
szemináriumi növendékek a szomszéd faluból 
zarándokoljanak délelőtt, délután az iskolába 1 
Kz a tanulás róvására meg}-. Ha az állam és 
törvényhatóság meghozta a majdnem egy 
milliónyi áldozatot, méltán elvárhatja az er-
délyi róm. kath. státustól, hogy ne késsék a 

A K A S Z O N I „ B O L D I Z S Á R - F O R R Á S K I Z Á R Ó L A G O S F Ő R A K T Á R A . Egy literes palackokban 10 fillérért kaphatók. 
Van szerencsém az igen tisztelt vevőimet értesíteni, hogy az őszi és téli szezonra megérkeztek a legfrissebb  és legkiválóbb kávé fajok,  theák, thea-
sfltemények,  angol és belföldi  rumok, likörök. legfinomabb  cukorkák, csokoládék és déli gyümölcsök. - Kávé, cukor, rizs, szappan és minden-
nemű fűszerek.  — Mindennap friss  hideg felvágottak  és prágai sonka kapható a legszolidabb árak mellett. — Gyors és pontos kiszolgálás. 
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2-Ik oldal. 
szeminárium felépitédével,  mely neki is vitális 
érdeke. 

Neiu akarjuk elhinni, hogy szavaink ismét 
süket fülekre  találnak. A vármegye közönsége 
feltétlenül  és joggal elvárja az erdélyi róm. 
kath. státustól, hogy a szemináriumot még ez 
évben felépiti.  Kzt kötelessége megtenni, mert 
a státus már megkapta az államtol és a vár-
megye törvényhatóságától a főgimnáziumot  és 
internátust. 

A közigazgatási bizottság ülés* 
A vármegye közigazgatási bizottsága f.  hó 

11 én tartotta havi rendes ülését. Az ülésen Uya-
lúkay Sânilor főispán  távolléte folytán  Fejér 
Sándor alispán elnök ólt. 

Elnöklő alispán bejelentette a bizottságnak 
a pénzügyminiszter azon leiratát, hogy Stratzin-
ger Emil m. kir. pénzügyigazgatót szabadsá-
golta s helyébe Horváth Iván pénzügyi taná-
csos soproni pénzügyigazgató-helycttest bízta 
meg a pénzügyigazgatóság vezetesevel. Az 
ülésen mindkét pénzügyigazgató megjelent. — 
Fejér Sándor alispán indítványozta, hogy a bi-
zottság Statzinger Emil távozó pénzügyigazga-
tónak buzgó és lelkiismeretes szolgálataiért 
mondjon köszönetet. Az indítványt a bizottság 
egyhangúlag elfogadta.  Majd Statzinger Emil 
mondott egy pár szóban köszönetet a bizott-
ság és minden egyes tagjának az iránta tanú-
sitott jóindulatáért. Ezután Horváth Iván pénz-
ügyigazgató-helyettes és Lengyel Róbert kir. 
segédtanfelügyeló  mutatkoztak be a bizottság 
éljeuzése között. 

A Lázárfalva  határában levó Mohos-tó le-
csapolását a vármegye alispánja határozatilag 
elrendelvén, a határozatot Tusnád községe ab-
ból az indokból, hogy a lecsapolás a szomszé-
dos Szent Anna-tó vizét elvezeti, — megfe-
lebbezte, a bizottság azonban elfogadta  a kul-
túrmérnöki hivatal azon indokát, mely szerint 
a Mohos-tó 100 méterrel magasabban fekszik, 
miut a Szent Amia-tó, és n vélemény alapján 
az alispáni határozatot helyben hagyta. 

Nagyobb érdeklődést keltett Szépviz köz-
ség hároiutizes közbirtokosságának régen va-
júdó megalakulása. Szépvizen ugyanis a köz 
állapotok annyira megromlottak, hogy a f.  évi 
évi január 27-én megtartott alakuló közbirto-
kossági gyűlés kimondotta, hogy megalakulni 
nem hajlandó és nem kiván. A közbirtokosság 
egy része azonban a vezetőséget elbousájtotta 
és uj tisztikart választott. K lehetetlen állapot 
megszüntetését tárgyalta a közigazgatási bi-
zottság. A törvény imperativ rendelkezését vé-
vén alapul, a bizottság ifj.  liecze József  és 
társai felehbezését  elutasította, az uj tisztikar 
megválasztását tudomásul nem vette s az erre 
vonatkozó határozat végrehajtását egyenesen 
megtiltotta. Továbbá a közbirtokossági erdók 
használatát, kivéve azon erdórészeket, melyek 
külön engedélyt nyertek, további rendelkezésig 
szintén betiltotta. S minthogy a közbirtokosság 
szabályszerűen megalakulni nem tudott, a bi-
zottság az ÍS'JH. évi XJX. t.-c. 40. értelmé-
ben kirendelte dr. Marton László tb. fószolga 
bírót közbirtokossági elnöknek, Bíró Antalt 
pénztárnoknak, Antal Homokost erdógazdának. 
Bíró Károlyt jegyzőnek, továbbá Deák Elek. 
Miklós József,  Mihály Domokos, Szebeni Péter, 
Ferenez Ignacz i burján), Szatmári Domokos, 
Miklós Dénes, Miklós Gergely, id. Antal János, 
Imre Jánor felső,  Domokos István, Imre l'étar, 
Antal Ignacz, Beeze József  ifj.  és Antal Gyu-
lát választmányi tagoknak. Enn' k folytán  a 
bizottság a gyűlés hatáskorét mindaddig, mig 
a közbirtokosság szabályszerűen meg uem ala-
kul, dr. Márton László elnökre ruházta, ki azt 
a közigazgatási erdeszeti bizottság ellenőrzése 
mellett gyakorolja. A közbirtokosság szavazásra 
jogosult tényleges birtokossainak névjegyzéke 
és a szabályzat-tervezet felülvizsgáltatik  és a 
szükséghez mérten pótoltatik. 

A bizottság a tiszti főorvos  közegészségi 
ügyünkre vonatkozó kedvező jelentését, vala-
mint az árvsz. elnök, kir. pénzügyigazgató, kir. 
ügyész, kir. tanfelügyelő,  törvh. fóállatorvos 
havi jelentéseit tudomásul vette. 

Az államépitészeti hivatal főnöke,  l'ap Do-
mokos előterjesztést tett a várm. építkezési 
szabályrendelet szigorú betartása és az uj vasúti 
menetreud részleges módosítása tárgyában. Az 
első fokú  hatóságok építési ügyekben nem kér-
vén ki esetról-esetre az államépitészeti hivatal 
véleményét, a bizottság elrendelte az első fokú 
hatósagoknak a törvény vonatkozó rendelkezé-
seinek szigorú betartását. 

Ami pedig az iţj vasúti menetrendet illeti, 
tagadhatatlan, hogy május 1-ével — egy évi 
próba'dóre — jóval elónyösebb vasúti közle-
kedést nyertünk, mint az elózó években. Van 
azonban Csíkszereda városnak, mint a várme-
gye központjának és vidékének egy sérelme, 
melyet a különben előnyösnek nevezheti! uj 
vasuü menetrend, jobban mondva a mozgó-
posta helytelen irányítása okoz. Ugy vagyunk 
ugyanis, hogy eddig a mozgó posta a Brassó 
felől  közlekedő személyvonattal reggel 9 óra-
kor érkezett s azt a közönségnek még délelőtt 
kézbesítették. Most azonban a mozgó-postát 
Marosvásárhely felé  irányították, minélfogva 
előállott Csíkszeredára és vidékére az a sérel-
mes állapot, hogy a Gyergyószentmiklós felől 
jövő Bzemélyvonat hozzánk csak délben érke-

C S Í K I L 
i zik s igy a mozgópostát az eddigi szokástól 

elterőleg csak délután kézbesitik. S mi a leg-
nagyobb sérelem, vasár- és ünnepnapokon a 

' postán is munkaszünet lévén, Csíkszereda es 
vidéke csak a következő napon kapja meg n 
postáját, mert azt vasár- és ünnepnap kézhez 
egyáltalában nem veheti. E baj orvoslására az 
államépitészeti hivatal lőnóke előterjesztést te-
vén, dr. Bocskor Béla és dr. Fodor Antal bj-
zoltsági tagok pártoló hozzászólása után a bi-
zottság a határozati javaslatot egyhangúlag el-
fogadta  és kimondotta, hogy a mozgo-posta-
nak Arad-Brassó felé  irányítása végett a in. 
kir. kereskedelemügyi minizzterhez sürgős fel-
terjesztést intéz. Igen természetes, hogy a gyer-
gyóiak ezután is a Marosvásárhely felöl  joyo 
személyvonattal kapják rendes időben a mozgó-
postát. A bizottság intézkedési fog  tenni egy 
gyimesi uj vonat beállítása iránt is, mert míg 
eddig a megye központjából (iyimest egy nap 
alatt kényelmesen meglehetett járni, mo-f  az 
uj vasúti menetrend szerint ez lehetetlen. 

Végül Szász Lajos löjegvzó interpellált a 
in inti, hogy a helybeli ni. kir. fóldmivesiskofá 
nyugati fajta  szarvasmarhákat tenyészt, holott 
a varmegyében csak a magyar erdélyi fajta 
szarvasmarhák tenyésztése van megengedve. 
A bizottság az interpellációt véleményezés vé-
gett kiadta a vármegyei gazdasági egyesület, 
mint mezőgazdasági bizottságnak és az ügy-
ben csak a vélemény megadása után határoz. 

Délután az erdei kihágási II od l'oku bíró 
ság tartott ülést 

(-  s. — a.' 

Felhívás a nagyközönséghez. 
Kedves  Stékely  Atyámfiai! 
Könyörületes  sy.ivQ emberek! 

_\-„l„íi  *<l'/t/  hr/ntf.t'l  'il'HI'í'. 
,'i-r,  l/l/'  í.'  k'nzill,  • H'l'  lll  l'ulfinl  hf, 

A csíki árvák elhagyottak nevében fordu-
lunk hozzátok mi, a csikvárinegyei árva és 
szeretetház Igazgató választmánya, kérvén ben-
neteket testvéri szeretettel és bizalommal ne 
zárjátok el 

sziveteket a mi kérésünk elől, 
amint nem zártátok el solia a könnyes arcú, 
ruhátlan, éhes hajlék nélkül való árva és el-
hagyott gyermekek kérő tekintete, szava elól, 
mert ha ti az adott karéj kenyérrel, darabka 
ruhával és melegitó tűzhellyel félig  boldoggá 
tettétek mi avval az adománnyal, a mit tó-
letek kérünk, egészen boldoggá tesszük öket-
hátha tökéletes gyermeki boldogság a földön 
élő jó szülök uélkül niucsen. Egészen boldoggá 
tesszük ugy, hogy célt adunk életüknek, vissza-
adjuk emberi rendeltetésüknek s hár-ismétel-
jük-a teljes gyermeki boldogságot a földön 
nem adhatja meg nekik senki, megadjuk a 
felnőtt  emberek boldogságát 

Nem kicsinyeljük azt a jóságot, a melyet 
ti, székely atyánkfiai,  könyörületes szívű embe-
rek, az árvákkal elhagyottakkal szemben gya-
koroltok. Jézust tagadja be, a ki a szegényt, 
a gyámoltalant be fogadja.  Lelke üdvösségét 
szolgálja, boldoggá teszi szivét, fürösztvén  azt 
a jótett jóleső öntudatának boldogító érzésében, 
megenyhíti a befogadottnak  boldogtalan fájó 
szivét. De jövőjéről ezzel még mindig nem 
gondoskodott, jövője azontúl is bizonytalan, 
céltalan sötét. Mi letöröljük a gyermeki könnyet 
azzal, hogy hajlékot, kenyeret, ruhát adunk 
nekik, de ezzel ínég csak fele  munkát teljesí-
tetünk mi is. Felemunkával pedig mi, akik a 
krisztusi szeretet könyörületet a maga embe-
rileg megközelíthető tökéletességében és elér-
hető tisztaságában akarjuk, gyakorolni, nem 
elégedhetünk meg. Mi nevelést oktatást s ezáltal 
jövöt, életűk nagyobb felére  önszerzette biz-
tos kenyeret akarunk éB fogunk  nekik adni. 

Ebben a törekvésünkben fordulunk  hozzátok 
székely atyánkfiai  és más jólelkű, könyörülő 
emberek támogassatok bennünket adományai-
tokkal, alapitványaitokkal, mídón a esik vár-
megyei árva- és szeretetház nevében' fordulunk 
hozzátok. 

De nem csak mint Krisztus hü követőihez, 
nemcsak könyörülő szivetekhez fordulunk,  ha-
nem mint öntudatos lelkes jó hazafiakhoz  is 
mentsük meg a fajunkat  1 

Ti tudjátok legjobban, hogy azok a véreink, 
akik akár szűkös sovány termő földünk,  gaz-
dasági viszonyaink, akár a könnyű kereset utáni 
vágy, akár a rosszra hajló könnyelműség miatt 
itt hagyják hazájukat s kivándorolnak Oláhor-
Bzágba, ha haza térnektöbbé már nam azok a 
kevésigényU, egyszerű, maguk termelte, maguk 
Bzötte, fonta  ruhában járó székelyek, mint az 
itthonvalók, hanem cifrán  urason járós az itthon-
valókban is nagyzolást hajlamot keltő példák 
ők, ha pediglen ott maradnak, Oláhokká vál-
nak, a mi nekünk nagyobb csapás, mintha 
elpusztultak, legyilkoltattak volna. 

A P O R 
Mi a teendőnk ? Minden jó a mire csak 

képesek vagyunk. Az állam nem hagyja többé 
szabad vesztére fajunkat,  hanem actiót indított 
megmentésükre. Teszi ezt államérdekből, azért, 
mert jól tudja, hogy ha a székelység elesett, 
elesett Erdély is, s ha oda van Erdély, akkor 
már vége Magyarországnak is. De tennünk 
kell nekünk is. A tusnádi székely kongresszus 
ezen felismert  kötelesség megnyilatkozása, ki-
fejezése  volt. A maga és az állam veszedel-
mét megérző erdélyi magyarság hadi sorba 
lépése volt az a kongresszus. Tudták, hogy 
Erdélyben rohamosan kezd tért veszíteni a 
magyarság. Látták hogyan raknak a nemzeti-
ségek robbantó anyagot államunk sziklapir-
rereibe, látták, hogyan támadnak nemzetiségi 
pénzintézetek, nyoiudak, lapok, kulturegyletek 
sth. Hogyan kerül dobra a magyar birtok, 
hogyan húzzák ki erdély földjét  a magyarság 
talpa alól. 

Ezen nemzeti veszedelem ellen emelendő 
gátakról tanácskozott a tusnádi kongresszus s 
hozott határozatokat. Ezek között áll a Csik-
megyei árvaház is mint szeréuy, de öntudatos 
fajvédő  intézméy. 

Csikvármegye, mely történelmi időkben 
fegyverrel  kezében állt ört a keleti határszé-
len s azt meg is védelmezte mindig, most a 
közművelődés és ember szeretet szelíd, de 
nagyhatalmú fegyvereivel  vívandó harcban sem 
lehet méltatlan dicső múltjához, a melyre 
szeretünk büszkék, lenni. 

A vármegye igaz. hogy megteszi a köte-
lességét. Jelentékeny összeget adott és ad az 
árvaházra. De meg kell tennie kötelességét a 
községeknek és magánosoknak is. 

A törvény is védi ugyan az elhagyottakat, 
de a védelmet a községekkel fizetteti  meg, 
inert csak a 7 éves korig terjed a védelem 
azonfelül  a községek fizetik  a drága tartási, 
nevelési költségeket. Kérve kérjük tehát vár-
megyénk népét a krisztusi irgalom és hazafias 
áldozatkészség nevében, hogy adakozzék árva-
házunk költségeire is midőn még jelezzük, hogy 
a 201) koronán feliili  adakozók neve az intézet 
imatermélien díszes oklevélre lesz örökre felírva 
a 2(XK) koronán felül  valóké pedig márvány 
lapra vésve helyeztetik el ugyanott, s a midőn 
tájékozásul mejegyezzük, hogy a kegyes ado-
mányok és alapítványok a csíkszeredai m. kir. 
adóhivatalhoz s a legelek a csikmegyei árva-
székié küldendők, vagyunk hazafias  tisztelettel 
a csikmegyei árva és szeretetház igazgató 
választmányának Csíkszeredában, 1910. évi 
április 19-én tartott üléséből. 

Birtha József  árvsz. és ig. vál. elnök. 
Erüss József  árvsz. és ig. vál. jegyző. 

A székely iparkamara közgyűlése. 
Folyó évi április hó 29-én közgyűlést tar-

tott a marosvásárhelyi keresk. és iparkamara 
Tauszik B. Hugó kir. tanácsos elnöklete alatt. 
A gyűlésen több fontos  Ugy került tárgyalásra. 

Napirend előtt az elnök meleg szavakban 
emlékezett meg Bürger Albert sörgyáros, ka-
marai alelnök negyedszázados munkálkodása 
közben a székely ipar és kereskedelem terén 
szerzett érdemeiről s kapcsolatosan ezen mél-
tatlan támadásról, mely őt csupán üzleti kou-
kurreuciából, egy kolozsvári sörbizományos ré-
Bzéról lapok és plakátok utján érte. 

A közgyűlés Bürger Albert alelnökuek bi-
zalmat szavazott s érdemeiért teljes elismerés-
sel adózván n méltatlan lámodás fölött,  meg-
botránkozásának adott kifejezést.  Folytatólag 
n titkár bejeleittette, hogy Stetina József  és 
Kálmán Gusztáv miniszteri tanácsasok a ke-
resk. minisztérium államtitkáraivá neveztettek 
ki, mely alkalomból az elnökség táviratban 
Üdvözölte őket. Az erre jött köszönő leveleket 
felolvasták. 

Tovább ismét az elnök szólt, megemlékez 
vén Csiky F. Károly, Soos Pál és Sándor Kál-
mán kamarai tagok haláláról, kik a székely-
közgazdasági érdekek lelkes támogatói voltak 
hosszú időn át a kamarában. Az elnökség ez-
zel kapcsolatos intézkedései jóváhagyattak. 

Napi rend során örvendetes tudomásul szol-
gált, hogy a honvédelmi m. kir. miniszter a 
honvédség 1911. évi lábbeli szükségletéből 
50°/,-ot kisiparosoknál rendelt meg, B hogy az 
elnökség a székely kisiparosoknak e szállítás-
ban leendő részvétele iránt megtette a szük-
séges intézkedéseket Az Erzsébet királyné 
Goldberger éB Voigtlender ösztöndíj alapra ki-
irt pályázat során tett intézkedéseket, valamint 
az állami támogatásért folyamodó  kis iparosok 

10. uám. 

kérvényivei kapcsolatosan tett javaslatokat a 
közgyűlés elfogadta. 

A kamara székházépítése ügyében kikül-
dölt bizottság azon javaslata, hogy a Bzékbáz 
ne a Sándor János utcai régi telekre, hanem 
a városháza mellé építtessék, szintén elfogad-
tatott. A balkán államokkal való kereskedelmi 
viszonyoknak rendezése ügyébe a kamara fel-
iratot intéz a kereskedelmi kormányhoz. 

Mezóbánd nagyközség uj piaci helypéna 
díjszabályzatát a központi bizottBág javaslata 
szerint módosította s a kiegészítés irául ille-
tékes helyen eljár ; Lövéte községnek évenként 
két vásártartási jog adását hozta javaslatba; a 
nemzetközi levélposta tarifák  rendezése ügyében 
lépéseket tesz; jóváhagyta végül a közgyűlés 
az elnökség azon intézkedését, hogy az idei 
tanonc felvétel  idejét f.  évi julius I—J(J-ára 
tűzte ki s erről az érdekelteket a néptauitók 
és körjegyzők utján körlevélben értesítette és 
hogy a felsiiséfalvi  tüzkarosultak fiúgyerme-
keit a kamara soron kivül elhelyezi és ingye-
nesen képezteti az iparra. Mát  hé József. 

A magyar királyi államvasutak 
nyári menetrendje 1910-re, 
A magyar királyi államvasutak vonalain és 

az általuk kezelt magáu vasutakon folyó  évi 
május hó 1-én a nyári menetrend lépett életbe, 
mely a jelenleg érvényben levő téli menet-' 
renddel szemben a következő lényegesebb vál-
tozásokat tartalmazza: 

A budapest-keleti  p u.—predeáli  vonalon. 
A Budapest nyug. p. udvarról jelenleg este 

•J h. 10' kor induló és Predeálra d. u. 3 h. 
81'-kor érkező gyorsvonat Budapest nyug. p. 
udvarról este 9 h. 35-kor fog  iudului és Pre-
deálra d. u. 3 h. 4li'-kor fog  érkezni. 

A Székelykocsárdról d. u. 4 h, 40' kor in-
duló és Kolozsvárra este 8 h. 31-kor érkező 
személyszállító vonat már Tövistől fog  sze-
mélyszállítással közlekedni és tövisről délutáu 
2 h. 50-kor indulva Kolozsvárra este 8 h. 
3l'-kor fog  érkezni. 

A székelykocsárd  — gyergyószentmiklós— 
brassói vonalon. 

A Bzékelykocsárd—brassói vonalon a követ-
kező vonatok foguak  közlekedni: 

Székelykocsárd— Brassó között egy átmenő 
vonatpár, Székelykocsárd—Csíkszereda között 
két helyi vonatpár, Székelykocsárd—Marosvá-
sárhely között egy helyi vonatpár, Székelyko-
csárd—Gyergyószentmiklós között egy helyi 
vonatpár, Madéfalva—Brassó  között két helyi 
vonatpár ós Gyergyószentmiklós—Brassó kö-
zön egy helyi vonatpár. 

A madéfalva—gyimes—palnneai  vonalon. 
E vonalon az előző pont alatti menetrend-

módositásBal kapcsolatosan, az összes személy-
szállító vonatok menetrendei is módosulnak. 

Hirdetés. 
Értesítjük a n. é. közönséget, hogy a ko-

lozsvári Uzletvezetóség területén az állomások 
és megállóhelyek körében 1910. évi inájus 
hó 1-én a következő változások léptek életbe. 

I.  Forgalomba  helyeztetnek  mint forgalmi 
kitérők: 

a) Harasztos forgalmi  kitérő Aranyosgyéres-
Székelykocsárd között, személy- és podgyász-
forgalomra  berendezve. 

b.i Écel forgalmi  kitérő Medgyes és Erzsé-
betváros között, személy- és podgy ászforga-
lomra berendezve. 

c) Szederjes forgalmi  kitérő Héjjasfalva-
Erked között, egyelőre személy- és podgyász-
forgalomra  sincsen berendezve. 

II.  Változások  a megállóhelyek  körében. 
a) Szászkézd-Szedeijes megállóhely neve 

Szászkézd-re módosul, személy-podgyász for-
galmi köre azouban nem változik. 

b) Holdvilág megállóhely Erzsébetváros-
Dános kőzött a 194 sz. őrháztól áthelyeztetik 
a 193. BZ. őrházhoz. Személy-podgyász for-
galmi köre nem változik. 

c) Marosnagylak elnevezéssel Székelyko-
csárd-Marosludas között a 2. az. őrháznál egy 
uj megállóhely létesült, mely személydijaia-
báai tekintetben Aranyoagyérestől, Mázos bogát-
tói és Marosludastól 111-ik Btomszédos, Harasz-
tos tói, Marosdécsétől 11-ik szomszédos, Fel-
vinctól, Maroscaucstól, Maroskecéról, Maroe-
uj vártól, Marosveresmarttól, Székelykocsárd tói 
éB Vajdaszegtől I. azomssédos, Kutytalvától 
1-só távolsági forgalomba  osztatott be, a tttbty' 
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állomásokra oéive Mareenagylak díjszabási vo-
nalszakasz beosztása Székelykocaárd állomás 
beosztásával azonos. 

Megjegyeltelik, hogy az I. pont alatt jel-
zett forgalmi  kitérők forgnlomba  helyezésének 
Haraaztos 111. számú őrházi megállóhely, va-
lamint Ecel 186. sz. őrházi megállóhely mint 
ilyen megszűnik. 

Hogy pedig a személy és pod*yászforga-
lomra berendezett forgalmi  kitérőket és meg-
állóhelyeket a személyszállító vonatok mely 
időpontban érintik, az a közönség részére ki-
adott menetrend-könyvecskéből és a inenelrend-
hirdelményekből vehető ki. 

Választási zaj. 
Amit a következőkben megírunk, az nem 

|ioliúka Az alkotmányos küzdelem harci zaja 
nyújt alkuimat erre a kukli prédikációra. V:tl 
juii inegbaHgatják-e ? 

A minap olvashattuk az érdeked pálya-
fnia^i  sokat utazott, sokat látott Zubovics FV 
Jor  kajniauy cikkét egyik előkelő fővárosi  lap-
ban. Kz a cikk adott inzultust a következő 
.«orokra. 

Zubovics 30 millió koronára becsüli a vá-
lasztási kortesköltségeket s uda concludál, hogy 
az összeget a legfenyegetőbb  társadalmi r<' 
teg, az ugy is romlása felé  siető genlry izzani 
ki. Mi reális e számításokban, több-e, kei 
sebb-e az ösí/eg, nem vitaijuk, oly szédületeíj 
merevély előtt látjuk ezernyi exístenciát, lio 
kétségbeesve kérdezzük — minek ez? Ig;i3 
mindenkinek joga van ugy tönkremenni, ahogy 
akar, elvégre sok biztosítási ágenssé törekvő 
•agy hazánkfia,  akinek megválasztása ma több 
mint bizonyos, tftnkre  mehet íámbár hazafias 
és vérző szívvel látjuk a nemzetfenntartó  elem 
végső pusztulását) ahogy akar — de lioay 
ennek a nagy eszem-iszomnak nyomában lés 
ez a nagy baj) erkölcsi tatárjárás van. Az csak 
nem kérdéses senki előtt sem. Mélységesen 
megrontja a nép lelkét az az egy pár hét. ami 
most volt s ami lesz. Még a legsötétebb lel 
keket is megsöpri a tömegszenvedély, a pánt-
likás szivar, a potyakoszt, a szabadalmazott 
fuvar  és dáridó. 

A legutóbbi választási napon ügyem Brassóba 
szólított. Legalább látok egy intelligens városi 
választást s korán kelteni, hogy a pártok fel 
vonulását lássam. De bizony nem láttam sem 
mu. .Mi ezt igen csendesen csináljuk", mon-
dotta egy érzékben tiszta magyar szász vá-
lasztópolgár. No, ez igaz is volt. Tiz órakor 
már meg volt a váron két képviselője választva 
s az alatt is egy pillanatra se változott a v " 
ros képe. Az iskolákban tanítanak, az üzlete 
nyitva, ez aztán szenvedélytelenül ment 

Hát hiszen kétségkívül a választási hari 
temperamentum dolga. Az irek zajosak. Al-
tiion szőke fiai,  ha korteskednek is, de niili 
geken adják ki az erejöket s azontúl Hegm. 
jokkól kiszoríttatni nem engedik magukat. /A 
magyar az hejebujával csinálja. A párlk 
lem néha évekre megzavarja a társadalmi h 
zetet s a miből Széplakról (nomen ct o 
ízelítőt kapunk, itt egy-két áldozat Is gyi 
fejszétől  u porondra hull. Még a dikaaztei 
mok idejében is slirlln poffogtak  a lejek! 
méla Kölcsey mint sajogja a fütykös  argumi 
tumát, — azóta sem lettUuk nyugodtabbak 
lobogó lelkesedés éppen ugy tulajdonunk 
egy-két koponya okvetlen meglékelődik, ezen 
már segíteni nem lehet 

De igenis lebet az erkölcsi duláson, ami 
a mai kormány okoz. Amit Zubovics kapitáu. 
ur javasol, az inkább elmésség, mint remedii 
um. Azt mondja, hogyha sztrájkolnak a péke 
vasúti bakterek, villamos kalauzok, valahi 
Amerikában sztrájkolhattuk a szülésznők, li 
landban a papok, — sztrájkolhatnak a képví 
selójelöltek is. Zászló nincs. Paprikás nincs. 
Pántlikás szivar nincs. Fuvardíj nincs. Semmi 
sincs. De hogy ki lehet az embert rendelni 
közmunkára, rendeljék ki az egészséges em-
bert szavazni. S megy a szavazásra a maga 
költségé». Így csinálták ezt hajdan. Ne rontsák 
a magyart! 

Ne is raMák. De a jelöltek bojkottja létre-
jövetelét nem ári meg eleven ember. Azért 
egyenesen csak ugy kell a megoldást kép-
zelni, hogy törvény szerint mondják azt ki, a 
társadalom pedig állítson a törvénynek olyan 
palládiumot, hogy aki ezt megszegi, az becs-
leien. 

Ma is tehetünk sokat Tehetnek a jobbak. 
Mutassák ki mindenképpen, hogy a jelölt má-
jáig menő potyázások gyalázatosak s önérze-

tes ember erre nem utazik. Még egy nagy kö-
telességünk van ebben az idóben — Minden 
erőnkkel azon lenni, hogy ezek a napok tár-
sadalmunk békéjét ne dúlják fel.  Mert akár 
mily nagyra taksáljuk ezt a szemeink előtt 
elfutó  hajcihót, — az azt nem éri meg. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
Biékelyek Apponyi Albertnél. A 

mult héten tartotta gróf  Apponyi Albert prog-
rammbeszédét régi választókerületében Jász-
berényben E* alkalomból Kállay Uhui Kossuth-
párti jelölt vezetése mellett a csíkszeredai 
választó kerületből deputáeió kereste fel  gróf 
Apponyi Albertet, kit felkérlek,  hogy agitáció-
nális kőrútjában Csíkszeredába is látóimon 
el. Apponyi kijelentette, hogy készséggel tesz 
el'-get a kívánságnak és még. o hó folyamán 
eljön a kerület székhelyére. A jászberényiek 
előtt nagy fellUuést  kellett az abaposzlós székely 
deputáeió, mely székely testvéreink javából 
volt összeválogatva S merre csak jártak kel 
tek. mindeuütt megéljenezték, sót a banketten 

jaszbereuyi nagypiépost felköszöntötte  az 
ország legszélső keleti részétől érkezeit kűl-
djilfséget. 

/'— Kinevezes. A pénzügyminiszter Laka-
4* Izrn csíkszeredai tégely díjas pénzügyi 
számgy akuriiukol ideiglenes minőségű m kir. 
pénzügyi száiulwztté a beregszászi |ienzü^j 
«igazgatóság mellé rendült számvevőséghez ki-
nevezte. 

— Jelentkezesek az Apponyi-bankettre. 
Abból az alkalomból, hogy gróf  Apponyi Al-
bert f.  hó l'J—20-ka között meglátogatja vá-
rosunkat, az intéző bizottság felhívást  boesájlolt 
ki Csíkszereda város és a vármegye községei 
közönségéhez, hogy tekintettel az előrelátható 
óriási fogadtatásra,  e fogadtatást  követő ban-
ketten résztvenni óhajtók már ino-a jelentkez-
zenek, nehogy a tömegest jelentkezések miau 
n bankettről elmaradjanak. A felhívás  hang-
súlyozza. hogy a résztvevőknél mérvadó lesz 
a jelentkezések sorrendje, melyet annyival is 
inkább figyelembe  kell venni, mert a Vigail.> 
vendéglőben maximum J80 —800 személyre 
lehet teríteni. A jelentkezések f.  hó lóig szó-
val vagy írásban megteendők Merza Rezsó 
^Xiţfczeredai  kereskedő üzletében. 
/ / — Oj postaügynökség, A m. kir. keres/' 
«edelemügyi miniszter (Jyegyóremete községi-
nek postaügynökséget engedélyezeit, mely Jf. 

11-éu nyílt meg. I 
— Szekerészek városunkban. Kolyólió 
és 7-én n budapesti cs. és kir. 2-ik szel e 

részezred tisztiiskolája Kárpáty Kamilló vez 
kari testUletbeli százados vezetése melleit har-
cászati tanulmányul céljából varosunkba 
kezett. A tisztiiskola mintegy 50 főből  áll itt. 
Brassótól Csíkszeredáig az utat lóháton tet ék 
meg, innen pedig részben vonaton, részi en 
gyalog utjukat Marosh^viz felé  vették, melyikei 
a harcászai i tanulmányul véget is ér. A sfee-
erészeket honvéd zászlóaljunk tisztikara v 
iglll látta. 

— Ju ta lomdi jak kiosztasa. A földiti-
velésUgyi miniszter ur folyó  évi április G 4n 
39671. szám alatt kelt rendeletével a -Xlagy 
Földhitelintézet14 által a községi faiskolákal 
kezeld néptanítók, valamint népiskolákban gyü-
mölcsfatenyésztést  tanító községi kertészek 
megjutalmazására kitűzött 31 jutalomdijra és 
pedig 1 drb 600 koronás, 2 drb 400 koronás 
tág 18 drb 200 koronás díjra pályázatot liirde 
WltPályázati folyamodványok  legkésőbb 1U10. 
évi május hó 18-ig Csikvármegye királyi tayj 
felügyelőségéhez  nyújtandók be 

— CsHuomlyóI ünnepségek sorrendj 
rendezőség következőkben állapitolta 
1. Délelőtt '/>10 órakor a linevelö intézet] 
polnijlban szent-mise és közös szenl-áldi 
utána reggeli. 2. Délután 1 órakor a finel 
intézetben közös ebéd. 3. Délután >:,3 őri 
gyülekezés a finevelő  intézet kápolnája ell 
3 órakor ünnepélyes bevonulás a kegyte 
lomba, tagfelvétel,  avatási fogadalom  megúj! 

tása és körmenet. — Az avatási beszél 
7'UIII/M* hjniu- kolozsvári ügyvéd mondja. 
Dclulán '/,5 órakor az internátus nagytér 
ben műsoros ünnepély, melynek műsora a kl 
vetkező: u) .Kmitc  ilaluk".  előadja a .őgi 
náziumi ifjúság  zenekara. I>) ...I mtujyar .ástl 
dr Fejér Gerőtöl, szavalja Fejér Gerö fógi 
VI. o. t. r/  ...Vjtf̂ i  kürt",  hegedűn előadja he 
keic Endre fögimn.  IV. o. t. ti) ..ilúria tu\tir-
i'iií imţijtr-, énekli Gáspár Jenő fögimn.  VI. \o. 
t. e> Pajzsos játék, bemutatja 15 növendék, f) 
Szinelöadás. Sziwe kerül Erdösi Károly - Ih'i-

című regenyes szinmüve 3 felvonás-
ban. Személyek: II. Rákóczi Ferenc Karda Fe-
re aufógimn.  VII. o. I. Károlyi Sándor, föge-
nerálisa Bene János fögimn.  VI. o. tan. Vay 
Ádám, munkácsi várparancsnok Éltlics Endre 
fögimn.  VIII. o. t. Erdélyi követ Karda István 
íögimn. VI. o. t.sPcrényi Miklós, egri briga-
déros llyés Lajos fögimn.  VI. o. t. Scnnyci, 
Rákóczi tanácsosa Ciala Venczel fögimn.  VII. 
0. I. István pap, ferenc-rcndi  szerzetes Bándi 
József  fögiinn.  VII. o. t. Pakos Ádám, Munkács 
város szenátora Ambrus János fögimn.  VI. o. 
1. Vámos Jucika Ambrus Juliska tirleány. Ká-
polnai János R. Sántlia István fögiinn.  VII. o. t. 
Mikes Kelemen Baky József  fögimn.  VI. o. I. 
Gábor, vén kuruc Gergely Károly fögimn.  Vll. 
o. t. Bertók, kuruc vitéz Pál Gergely fögiinn. 
VII. o. t. 2. 3. kuruc vitézek Kapilán János 
fögimn.  Vll. o. t., Imets Ákos fögimn.  VI. o. 
t., Gáspár Jcnü fögimn.  VI. o. t. Barna Miska, 
Rákóczi cigánya Balla Sándor fögimn.  IV. o. t. 
Francia szolga Rákóczinál Kádár István fö-
gimn. VI. o. I. Hcller, kém Tankó Károly fö-
gimn. VI. o. tan. Löwingcr, labanc kapitány 
Herzegowalz Ervin fögimn.  Vll. o. t. Varga Pé-
ter, labanc tiszt Tamás Ignác fögimn.  Vll. o. t. 
1-sö, 2-ik labanc katona Ifj.  Fcrcnczi Béla fö-
gimn. V. o. t., Benczc Béla fögiinn.  V. o. tan. 
Rákóczi kísérete, katonák, nép. Belépti díj: 
ülőhely szcmélyciikiiit 2 korooa, állóhely 80 
fillér.  Fclulfizetéseket  a Társulat köszönettel 
fogad  és liirlapilag nyugtatványoz. — Ugy a 
templomi ünnepségen, mint a szinclöadáson 
vendégeker szívesen lál az ünnepséget ren-
dezö~Mária-Társálat. — v. 
/ — A közönség flgyelmebe.  A május 

lió 1-vel történt változások következtében a 
posla szállításra berendezett vonatok érkezési 
és indulási idejét alábbiakban közöljük ; éike-
zések: A) Budapest felöl  .Székelykocsárd-Oyer-
gyún át délelőtt 10'"; este 0 óra ós t)15; Hl 
Brassón át: délelőtt 9"' és 11-\ hululâşok: 
A) Budapest felé  (iyeigyón-íSzékelykocsárilon 
át: reggel ö órakor, délelőtt 11-" és délután 
4 órakor. B) Brassóu at: reggel 3" és délután 
4 órakor. Budapest—Brassó —Csíkszereda va-
lamint a Budapest—Székelykocsárd—liyergyó-
szentmiklós - Csíkszereda vonalok mentén fekvő 
helyekről az érkezések és indulások a fentiek-
kel azonosuk. Az érkezett anyag kézbesítése 
a következő időben történik: az esti (i és 6'-5 

órai vonatokkal érkező anyag reggel 7J0-kor, 
a délelőtt 'Jsü-kor érkező délelőtt 10 órakor 
a délelőtt 10«" és ll2"-kor érkező pedig di 
nlán 1—2 óra közölt történik, minek kö/et-
keztében a levél kézbesítés naponként 3/szor 
(újság 2-szer), csomag és utalvány 2-sze, 
berendezve. A gyergyószentiniklósi—székel, 
kocsánli vonalra, továbbá a Kolozsvár—jBudW-
liest felé  menő összes küldemények fej  ai lisa 
élelótt 11 óráig és délután 4 óráig, a BraSfó 
lé menő küldemények feladása  pedig d l̂ifti 

-ig a legcélszerűbb 
\— Mikor lát juk a Halley-üstökftst 

A railagászok számítása szerint a Hallcjtüs 

este 8 óra45 percig; máj. 25-én este 11 óráig 
ési30-án éjjel 12 óráig. Várjuk tehát türelem-

'— A lovasság nem kap csukasziaü 
Egyenruhát. Néhány héttel ezelőtt az beszél-
ték a mértékadó katonai köröben is, hogy leg-
közelebb a lovssság egyenruhája is megváltozik 
és a színes mondurt a lovasosztálynál szintén 

csukaszürke váltja fel.  Mint értesülünk, a 
advezetóség ezen tervvel jelenleg nem fog-

adkozik. 
— Reform  a jogszigorlók szüleinek 

érdekében. A jogszigorlók szüleinek ér-
dekében azl az üdvös rendszert hozta 
be a Kolozsvárt számos éve sikeresen 
működő jogi szeminárium (Malom-utca 
14.) hogy állandóan szemmel kíséri a 
Kolozsvárt készülő vidéki jogszigorlókat 
— és azon szülőket, akik a szeminárium 
vezetőségét e végből levélileg felkérik, 
hetenkint — feltétlenül  megbízhatóan, 
díjmentesen informálja  a fiuk  készülésé-
ről (azok tudta nélkül is), így ők meg-
győződhetnek arról, vájjon szigorló fiuk 
tanulással tóltik-e az időt Kolozszvárt. 
Egy másik célszerű újítása a jogi szemi-
náriumnak az, hogy azon jogszigorlók ér-
dekében, akik szigorlatuk letétele előtt 
Kolozsváron csak rövid ideig tartózkod-
hatnak, olyan rendszert honositolt meg, 
mely lehetővé tsszi azt, hogy a vidékiek 
otthon elkészülhessenek, esetleg irodai, 
vagy más teendőik végzése mellett. T. i. 
az anyag essenciáléját magukba foglaló 
jegyzeteken kivül oly jegyzeteket is ké-
szített, amelyek teljes rendszerességgel az 
egész anyagot olyként foglalják  magukba, 
hogy a tankönyveket helyettesitik, az ösz-

|szes szigorlati kérdéseket felölelik  és a 
magyarázást nélkülözhetóvé teszik. E jegy-
zeteket a vidékieknek kikölcsönzi és azok 
abból otthon elkészülve u. n. recapituláló 
kurzuson vesznek részt Kolozsvárt 1—2 
hétig. Továbbá naponta próbaszigorlato-
kat tart, melyeken az intézeten kivül ké-
szültek is díjmentesen részt vehetnek. — 
Ezen tevékenységéről és a szeminárium 
céljáról felvilágosítást  nyújtó nyomĵ tojt 
könyvet „Tájékoztató a jogi szeminárium-
ról" díjmentesen küld a szülőknek Jogi 
szeminárium vezetősége. (Dr. Dobó, Ko-
lozsvárt, Malom-utca 14. sz.) 

— A nyotvaoéves király. Ferenc Jó-
zsef  augusztus 18-án tölti be 80-ik évét. Ebből 
az alkalomból Tolnavármegye közöusége moz-
galmat indított, hogy a törvényhatóságok or-
szágos jellegű ünnepélyt rendezzenek s a ki-
rály nyolcvanadik születése napját istentiszte-
lettel és díszközgyűléssel ünuepeljék meg. — 
Tolna vármegye átirata most érkezett meg 
Csikvármegye közönségéhez. Az indítvány a 
vármegyénél a legközelebbi közgyűlésen kerül 
napirendre. Kgyes városok máris nagyszabású 
előkészületeket teszuek ezen nevezetes évfor-
duló méltó megünneplésére. 

y— Köszönetnyilvánítás. A folyó  évi 
rojus hó 1-én tartolt gyermekelóadáson fe-
iultizettek a következők özv. Dziatkevits Já-
uosné C.-ikszépviz 10 korona. Sípos Marcell, 
Józsa Uéza 5-5 kor. Dr Fejér Mihály Qyergyó-
szentmiklós 4 korona. Dr Klthes Béla 3 kor. 
Báthory Olga, dr lílthes Gyula, Fejér István 
Gyimes, Surányi Ödön 2-2 korona. Beck Fü-
löp, Löwinger Ödönné, Nagy Mariska Gyimes, 
Sprenc Hugó l-l korona. Trohán József,  N. 
N. GO-tíO fillér.  Fekete Vilmosné 40 fillér  és 
,még lG-an á 40 fillér  6 korona 40 fillér.  Össze-

tüküs feje  május 19-én reggel 3 óra 22 perikor Ven 42 korona. Jegyekből befolyt  314 korona, 
fog  először érintkezni a nap korongjával.VKz Ö^zes jövedelem 35G korona. Mind a szíves 
a jelenség egy óráig fog  tartani. A csillagás: 
ezen átvonuláitól igen 9okat várnak; mei 
ha elsötétüli a napot, akkor az üstökös fej 
szilárdtest: ha nem, akkor gáznemii. Kz utóbbi 
esély egy kis gondra adna okot. Május 20-tól 
kezdve a Halley-üstökös a nyugati égbolton 
esz látható nap nyugta után. Mégpedig 20-án 

méfejelenésért,  mind pedig az auyagi támoga-
tásért fogadják  a résztvevők az igazgatóság 
leghálásabb köszönetét. 

Földadó bizottsági ülés A vármegye 
földadó  bizottság, amely az 1907. évi V. tc. 
alapján alakíttatott folyó  hó 12-én Fejér Sándor 
elnök vezetésével a vármegyeházán ülést tart. 

TTT fim  T1F1TI Van szerencsém a n .é . közönség szives figyelmét  felhívni  az ú j o n n a n n y i l t BUDAPEST! n i VV|7T f l f l j  I 

UJ U Z L M ! FÉRFI-, NŐI- ÉS ÓYERMEKRUHA NAÓY ÂRUNÂZÂRA Ud UZÍLM! 
mely Csíkszeredában az újonnan épült Grünwald Albert-féle  házban létezik. - Nagy választékban vannak férfi-  és fiuöltönyök,  felöltők,  gallérok és sport 
Altitavök stb. Gvermek felöltőkben  és kosztümökben óriási választék, női osztályunkban fekete  és színes felöltők,  kaglánok, kímonok, leánygallerok stb. 
Modellekben mindig különlegesség, övünk! Pontos és szolid kiszolgálás. A nagyérdemű közönség szíves pártfogását  kérve, maradunk kiváló tisztelettel: 
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AB iparjog átruháiáaa. Fölmerült 
konkrét esetből kifolyólag  elvi jelentőségű 
határozatban mondott» ki a Kúria, hogy ha 
valaki engedelemhez kötött iparlizletet ad el, 
ellenkező megállapodás hiányában azt kell 
vélelmezni, hogy az iparjog átruházásának 
hatósági megerősítését az eladó köteles kiesz-
közölni, vagyis a vevőt olyan helyzetbe hozni, 
hogy ez a megszerzett jogot hasznosíthassa. 

— Ügyvédi iroda Áthelyezés. Nagy Do 
mokoa ügyvéd' irodáját a Kákóczi-utca, Vures 
Klek kereskedő házába helyezte át. 

— Melegfürdö  Zsőgödön. A csikzsögüdi 
fürdőben  május hó 8-tól mindennap melegfürdő 
kapható. 

— Magyar asvanyviz Amerikában. J 
fcurytaicui  ásványvizet, amint örömmel értesli 
lünk, már Amerikában is ismerik. Kvente na-
gyobb mennyiség kivitelre kerül New-Yorkban 
Kzen nem igen csodálkozunk, hisz a korjtnieiii 
ásványvíz páratlan a maga nemében. A viz 
főkarakterét  a benne nagy mennyiségben elő-
forduló  vasbicarbonát és keseriisó adják. Va-
sas vizet ilyen tartalommal ismerünk, olyan 
vizet azonban, melyben vas, keseriisó, glaulier-
só, szénsav ilyen kombinációban fordulna  eló, 
még nem. Ama betegségek, melyeknél ezen 
viz jó hírnevét indokolta, a következők: Idült 
gyomor- és bélhurut, gyomorhányás, gyomor-
éi belgörcs, máj- és lépdaganatok, epekövek, 
sárgaság, arnnyeres bántalmak, idült székre-
kedés és kiválóan cukorbetegségek ellen. 

Dianna vadászatra ment, 
így kivánta az ósi rend 
A fagy  s a szél arcát kimarta, 
Nem volt mivel — nem ápolhatta. 
A mai korban más a nóta 
Krémet használ a nó azóta 
líenick lesz tőle keze, arca, 
Ks Dianna ha felébredne 
Maga is Dianna krémet venne. 

azáltal idéztetett eló, hogy ezen részvényekből 
egy nagyobb spekulációs tétel — magyar vil-
lamossági részvényeknek cserekénti beszerzése 
ellenében — eladásra kerUlt. Miután ezen té-
tel látszólag már lebonyolítást nyert, valószí-
nűnek tartják, hogy az emiitett részvények 
árfolyama  ismét kedvezőbb irányzatot fog  kö-
vetni. 

Állandóan el vannak hanyagolva az Osztrák-
magyar államvasút társasági részvények, de 
különösen bécsi körök valószínűnek tartják, 
hogy tekintve a részvények belértékét, a tőzsde 
figyelme  előbb-utóbb újra fokozottabb  mérték-
ben fog  ezen régebben favorizált  papír felé 
fordulni. 

A lefolyt  hét legnevezetesebb árfolyamvál-
tozásai a következük: 

Mapvar niziár- tís j;'iniili'-kli. 
IVsti lluxiii  Khő  tlíji. ívszv. 
Adria t.-np-!IiiijnzaM részvt'nv 
llMila|>i*sti vili. vár. Vii-.nl rv. 
ll[lili,jn'-ti általános vili. ívszv. 
Magyar villamossági rrszvt'ny 
Dannliins hajú/ryári részvi'nv 

á|ir. 28. 
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KÖZGAZDASÁG. 
A  „Hermes" Magyar Általános Váltóüilet Rész-
vAayttrsaség, Budapest, hsti jelentése a iőitde 

forgalomról  és pénzpiaciról. 
Butlnpcst, I'JIU. május 5. 

A tőzsde a lefolyt  héten tartottnak volt 
mondható és az üzlet egyes értékektói elti 
kintve, melyek kifejletten  szilárd áralakulás 
által tűntek fel,  a mult hetihez képest csen-
desebb mederben folyt  le. Kz nagyrészt arra 
vezetendő vissza, liogy kiindulva a new-yurki 
tőzsde lanyha irányzatából a tőblii külföldi 
tőzsde is barátságtalan képet nyújtott és csak 
a legutóbbi napon állott be, különböző ked-
\ezó körülmények együttes hatása folytán  a 
tiew-yorki tőzsdén kedvező fordulat,  miból ki-
indulva, valamint tekintve a londoni pénzpiac 
eddigi feszült  helyzetének várakozáson felüli 
enyhülését, valószínűnek mutatkozik, hogy ér-
tékpapírpiacunk szilárd alapirányzata a legkö-
zelebbi uapokban ismét fokozottabb  mértékben 
fog  kifejezésre  jutni. 

Áttérve az üzlet egyes részleteire, kieme-
lendő a Pesti Hazai Klsó Takarékpénztár, va-
lamint a Magyar Agrár- és Járadékbank rész-
vényeinek tetemes áremelkedése és minthogy 
a vásárlások ezen részvényekben rendszerint 
jól informált  körök részére történtek, ama né-
zet került felszínre,  hogy a vásárlások hátte-
rében komoly indok lappang. 

líohamos áremelkedést érlek el az Adria 
tengerhajózási részvények, melyek egy a tár-
sasághoz közel álló pénzintézet részéről uagy 
tételekben vásároltattak és ezen vételeket össze-
függésbe  hozták azon hírrel, hogy egy tőke-
erős csoport a társaság részvényeiben a be-
folyás  érvéuyesitbetése céljából érdekeltséget 
vállalni szándékozik, mivel szemben a jelen-
leg domináló pénzintézet pozícióját megerősí-
teni törekszik. Támogatta ezen felfogást  az 
Adria tengerhajózási társaság legutóbbi köz-
gyűlésének lefolyása,  melyen egy a részvé-
nyek közgyűlési képviseletét megnehezítő alap-
szabálymódositas iránti indítvány elfogadást 
nyert. Az Adria részvények e vásárlások foly-
tán a lefolyt  héten 45U koronáról 475 koro-
náig emelkedtek és az érdeklődés a papir 
iránt mindvégig ébren tartatott. 

A budapesti villamos vároBi vasút részvé-
nyekben az ismételten jelzett vásárlások a le-
folyt  héten is folytatást  nyerlek és az üzlet 
a legmagasabb árfolyamon  zárolt. 

Szembeötlő volt a lefolyt  héten Budapesti 
általános villamossági részvények árfolyamá-
ban beállott tetemes hanyatlás, mely beava-
tottak állítása szerint belső indok nélkül, csak 
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Kertészeti újdonságok! 
Van szerencsém a virágkedvelő 
közönséggel tudatni, hogy 

'mintegy 2000 darab nemesi-
tett rózsafa  eladó. Továbbá 
mindenféle  cserép-növények, 
parkírozáshoz való szönyeg-
növények, virág- és zöldség-
palántok. Elvállalok diszpar-
kirozást, csokor- és koszorú-
kötéseket szolid árak mellett 
a legizlésesebb kivitelben. — 

Szíves pártfogást  kér 
HELVIG G. JÁNOS KERTÉSZETE 

gl Csíkszeredában, a vasút állomásnál. 
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A n. 6. közönség figyelmébe. 
Alánlom a mai kornak teljeeen megfelelő 

temetkezési raktáromat. 
Koporsó, szemfödél  és koszorúk 

dus választékban, valamint 
M E N Y A S S Z O N Y I BÚTOROK. 

irodai és üzleti bútorberendezések. 
Épület és mindennemű munkák fel-
vállaltalak és pontosan eszközöltet-
nek. Kívánatra házaknál mintákkal 

megjelenünk. Kiváló tisztelettel: 
BARPÓCZ, CSIKCSATÓSZE<a. 

Szám: 866/910. ki. 
Pályázati hirdetmény. 

A „Mária Anna császári alapítványi 
bizottság" Báró Wüllersdorf-Urbair  és 
Bernát altengernagy által két szegény be 
teg tengerész katona segélyezésére léte-
sített alapítványból az 1910. évben ki-
osztásra kerülő két 140-140 koronás se-
gélyre pályázatot hirdet. 

Az alapítványra oly tengerész katonák 
bírnak igénnyel, kik a császári és királyi 
haditengerészet kötelékéböl tényleges ka-
tonai szolgálatuk alatt keletkezett beteg-
ség miatt, ellátási igény nélkül bocsát-
tattak el. 

Az alapítványi segély a folyamodók 
közül a két legérdemesebbnek egy évre 
adományoztatik és augusztus 10-én, mint 
az alapító halálának évfordulóján  fizette-
tik ki. Azon körülmény, hogy valaki ezen 
alapítvány jótéteményében már részesült, 
a segélydijnak újbóli elnyerését nem 
zárja ki. 

A szükséges igazoló okmányokkal fel-
szerelt pályázati folyamodványok  folyó 
évi julius hó l-ig a trieszti császári és 
királyi tengerész kerületi parancsnokság-
hoz nyújtandó be. 

. A folyamodók  által igazolandó: 
1. hogy a cs. és kir. haditengerészet 

kötelékéből tényleges katonai szolgálata 
alatt keletkezelt betegség miatt, ellátási 
igény nélkül bocsáttatott el; 

2. hogy vagyontalan szegény és se 
gélyre szorult. 

Csíkszereda, 1910. április hó 24-én. 
A városi lunúcs. 

Árverési hirdetmény. 
Csíkszentgyörgy közbirtokossága ró 

szérűi közhírré teszem, liogy nevezeti 
közbirtokosság tulajdonát képező a u köz-
ség küzvuileu közelében fekvő  „Beuesd" 
nevű erdőrész 05 4 k. hold kiterjedésű 
területen levő éa 5261 5 m're becsült 
lucfenyő  haszonfa  27410 (liuszonhétezer-
négyszáztiz) korona kikiáltási ár mellett 
Csikszeutgyörgy községházáuál f.  évi 
május hó 19-én d. e. 10 órakor tar-
tandó zárt írásbeli ujánlattal egybekötött 
nyílt szóbeli árverésen el fog  adatni. 

A kikiáltási ár lO'/V-a bánatpénz-
Képpen a< árverési biztos kezéhez le-
teendő. 

Az egy korouáa bélyeggel ellátotl 
zárt írásbeli ajánlatok Bzintén 10°/0 bánat 
pénzzel, vagy megfelelő  óvadékképes 
értékpapírral látandók el. Az ajánlatban 
kijelentendő, hogy ajánlattevő az ár-
verési és szerződési feltételeket  isineri 
és magát azoknak aláveti. 

Utóajánlatok nem fogadtatnak  el. 
Az árverési feltételek  és a becslésre 

vonatkozó adatok Csikszentgyörgy köz-
ségházánál Tompos Jáuos urnái meg-
tekinthetők. 

Az erdőben felvétel  csak a csík-
szeredai m. kir. erdőgondnokság előzetes 
engedélyével eszközölhető. 

Csíkszereda, 1910. február  20 án 
Băcher, 

m. kir. erdógondnok. 

Szám: 867 -1910. ki. 
H1RDETMENY. 

Hivatásos honvéd állatorvosi tisztvi-
selőkké való kiképzés céljából, egyévi 
önkéntessé még fel  nem avatott pályázók 
a m. kir. budapesti állatorvosi fóreálisko-
lába az alábbi feltételek  mellett vétet 
nek fel: 

Felvétel csakis az első félévre  törté-
nik. A pályázók legmagasabb életkorául 
a 20 életév, mint legkisebb test magas-
ság 164 cm. határoztatik meg. 

A felvétel  a ni. kir. honvédségben tel 
jesitendő hét évi tényleges honvéd állat-
orvosi szolgálat kötelezettségével van 
egybekötve. 

A honvéd állatorvosi akadémikusok 
tanulmányi idejük alatt a Ludovika Aka-
démiába a honvédelmi tárca költségén 
helyeztetnek el, élelmeztetnek, ruháztat-
nak és szereltétnek fel. 

A sajátkezüleg irt és kellően felbélyeg-
zett folyamodványok  a honvédelmi mi-
niszterhez címezve julius hó l-ig a m. 
kir. budapesti I. honvéd kerületi parancs 
noksághoz kell benyújtani. 

A kérvényhez a következő mellékle-
teket kell csatolni: 

a) a pályázó magyar állampolgárságát 
igazoló honossági és illetőségi bizonyít-
ványt ; 

b) a keresztlevél vagy születési bizo-
nyítványt ; 

c) nőtlenségről szóló igazolványt; 
d) erkölcsi bizonyítványt; 
e) himlőoltási bizonyítványt; 
[) a hadi szolgálatra testi alkalmassá-

got igazoló honvéd (katona) orvosi bizo-
nyítványt ; 

g) valamely felső  gimnázium vagy fő-
reáliskola utolsó négy osztályáról bizonyít-
ványokat és az ily középiskolán sikerrel 
letett érettségi bizonyítványt; 

h) egy kötelező nyilatkozatot arról, 
hogy az állatorvosi tanulmányoknak a 
kincstár költségén történt végzése fejében 
7 évi tényleges honvéd állatorvosi szol-
gálatot köteles teljesíteni. 

A kötelező nyilatkozat kiállítójának 
név aláírása bíróilag vagy közjegyzőileg 
hitelesítendő, kiskorúság esetén a köte-
lezőhöz még az atyának vagy gyámnak 
és a gyámhatóságnak beleegyezése is csa-
tolandó. 

A pályázók útiköltségét állandó tar-
tózkodási helyeikről Budapestre az állam-

Faeladási hirdetmény. 
Közhírré tétetik, hogy a szépvizi köz-

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

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

I. Csoport kikiáltási ára 2206 korona. 
»• . 474 

III. - 976 . 
IV. . 287 . 
V. 1529 . 

VI. . . 60 . 
VII. . . 188 . 

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

Utóajánlatok nem fogadtatnak  el. 
Bánatpénz a kikiáltási ár 10°/n-a az 

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

A perzselt erdőrészletek használható 
erdei ut közelében van és a középloki 
állomástól a távolság mintegy 6 klmtr. 

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

Szépvizen, 1910. évi április hó 25-én. 
Gagyi István, Antal Gyula, 

fc.  jegyző. 
Deák Elek, 

b. cluftlí. 

k. I)iró. 
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kincstár fedezi. 
Csíkszereda, 1910. április hó 24-én. 

A városi tanács. 

Szám: 842—1910. ki. 
HIRDETMÉNY. 

Mely által közhírré tétetik, hogy a 
m. kir. honvéd főreáliskolában  és a hon-
véd Ludovika-Akadémiában az 1910 11. 
tanév kezdetén betöltendő államköltséges 
(teljesen díjmentes vagy féldijmentes)  to-
vábbá alapitványos és fizetéses  helyekre 
pályázati hirdetmény adatott ki. 

Ezen helyek közül esik: 
a) a soproni honvéd főreáliskola  I. 

évfolyamára:  20 teljesen díjmentes állam-
költséges hely, 23 alapitványos és 7 rész-
ben féldijmentes,  részben fizetéses  hely; 

b) a budapesti honvéd Ludovika Aka-
démia I. évfolyamára:  5 teljesen díjmen-
tes államköltséges hely, 31 alapitványos 
és 22 részben féldijmentes.  részben fize-
téses hely. 

Felvételi feltételek;  igazolandó: 
1. a pályázó állampolgársága; 
2. a pályázó testi alkalmassága a ka-

tonai nevelésre. 
A megkívánt előismeretek és pedig: 
a) a honvéd főreáliskola  1-ső évfolya-

mába való felvételre  középiskola lV-ik 
osztályának eredményes látogatása; 

b) a honvéd Ludovika-Akadémia I-ső 
évfolyamába  való felvételre:  valamely kö-
zépiskola Vlll-ik osztályának eredményes 
látogatása; kifogástalan  erkölcsi magavi-
selete. 

A betöltött legkissebb és a tul nem 
haladott legmagasabb életkor és pedig: 
a honvéd főreáliskola  I-ső évfolyamába 
leendő belépésre az elért 14-ikés tul nem 
haladott 16-ik életév, a Ludovika Akadémia 
I. évfolyamába  leendő belépésre az elért 
17-ik és tul nem haladott 20-ik életév. 

A kérvények benyújtása és a felvételi 
vizsgák tárgyában bővebb értesítés sze-
rezhető a városi tanácsnál a hivatalos 
órák alatt. 

Csíkszereda, 1910. április hó 25. 
.4 városi tanács. 

1 3 L c L ó 
egy teljesen újonnan berendezett és je-
lenleg is kitanő karban levő szállítható 

kétjáratu malom 
a következő hozzátartozó részletekkel: 
Egy 5 mtr hosszú hengerszíta, lisztfel-
vonó és közlőmttvek. Üzemben mindég 
megtekinthető Háromszékmegyében. — 

Cim a kiadóhivatalban. 
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84. sz&m. 
—1910. vhló. 

Árverési hirdetmény. 
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi 

L\. i c 1 0 2 - érlelmében ezennel közhírré 
leszi, hogy a csíkszeredai kir. törvényszéknek 
1910. évi V. 57. számú végzése következtében 
dr Fejér Antal csíkszeredai ügyvéd által kép-
viselt a Csíkszeredai takarékpénztár részvény-
társaság javára 150 korona s jár. erejéig 1910. 
évi január hó 8-án foganatosított  kielégítési 
végrehajtás utján lefoglalt  és 3100 koronára 
becsült következő ingóságok, u. m.: lovak, 
tehenek, juhok és 10 szekér széna nyilvános 
árverésen eladatnak. 

Mely árverésnek a csíkszeredai kir. járás-
birósig 1910-ik évi V. 57. számú végzése foly-
tán 150 korona tőkekövetelés, ennek 1909. évi 
június hó 19. napjától járó 6"/, kamatai •/>"/, 
váltód íj és eddig összesen 78 korona 10 fil-
lérben bíróilag már megállapított költségek 
erejéig, végrehajtást szenvedett lakásán Csik-
delne községben leendő megtartására 1910. évi 
május hó Í4-lk napjának délelőtti 9 órája 
határidőül kitüzetik és ahhoz a venni szándé-
kozók ezennel uly megjegyzéssel hivatnak meg, 
hogy az érintett ingóságok az 1881. évi L.\. 
t.-c. 107. és 108. §-ai értelmében készpénzfi-
zetés mellett, a legtöbbet ígérőnek szükség 
esetén becsáron alul is el fognak  adatni. 

Amennyiben az elárverezendő ingóságokat 
mások is le- és felülfoglaltatták  és azokra ki-
elégítési jogot nyertek volna, ezen árverés az 
1881. évi LX. t.-c. 120. §. értelmében ezek ja-
vára is elrendeltetik. 

Kelt Csíkszeredában, 1910. évi április hó 
23-ik napján. 

Molnár Sándor, 
kir. bír. végrehajtó. 

354. szám. 
1910. vhtó. 

Árverési hirdetmény. 
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi 

LX. tc. 102. §-a értelmében ezennel közhírré 
teszi, hogy a budapesti kereskedelmi és váltó 
kir. törvényszéknek 1909. évi 104543. számú 
végzése következtében dr Szántó Samu Csík-
szeredai ügyvéd által képviselt Korányi és 
Társa budapesti cég javára 2250 korona s jár. 
erejéig 1909. október hó 1-én foganatosított 
biztosítási végrehajtás utján lefoglalt  és 10800 
koronára becsült következő ingóságok, u. m.: 
1 benzinmotor a hozzá tartozó cséplővel és 
szíjazatta! és 400 véka vegyes gabona nyilvá-
vános árverésen eladatnak. 

Mely árverésnek a csíkszeredai kir. járás-
bíróság 1909-ik évi V. 1125. számú végzése 
folytán  2250 korona tőkekövetelés, ennek 1909. 
évi juniu.-f  hó 30. napjától járó 6°/n kamatai, 
'/,'/, vállódij és eddig összesen 245 korona 
6 fillérben  bíróilag már megállapított költsé-
gek erejéig Csikmadaras községben a lefoglalt 
ingóságok helyén leendő megtartására 1910. 
május hó 25-lk napjának délelőtti 10 órája 
határidőül kitüzetik és ahhoz a venni szán-
dékozók ezennel oly megjegyzéssel hivat-
nak meg, hogy az érintett ingóságok az 
1881. évi LX. t.-c. 107. és 108. s-ai értel-
mében készpénzfizetés  mellett, a legtöbbet ígé-
rőnek, szükség esetén becsáron alul is el fog-
nak adatni. 

Amennyiben az elárverezendő ingóságokat 
mások is le- és felülfoglaltatták  és azokra ki-
elégítési jogot nyertek volna, ezen árverés az 
1881. évi LX. tc. 120. §-a értelmében ezek ja-
vára is elrendeltetik. 

Kelt Csíkszeredában, 1910. évi május hó 
2-ik napján. 

Molnár Sándor, 
kir. bir. végrehajtó. 

S^con. 192. szám. 
1910. vhló. 

Árverési hirdetmény. 
Alulirt bírósági végrehajtó az 1881. évi LX. 

e- 102., illetőleg az 1908. évi XLI. t.-c. 19. 
j-a értelmében ezennel közhírré leszi, hogy a 
becsalmási kir. törvényszéknek 1909. évi Sp. 
484/11. számú végzése következtében dr Dá-
vid Arthur ügyvéd által képviselt Dános Gyula 
világosi lakos javára 280 korona 04 fillér  s 
jár. erejéig 1910. évi március hó 10 én foga-
natosított kielégítési végrehajtás utján le- és 
felülfoglalt  és 927 koronára becsült kővetkező 
ingóságok, u. m.: házibutorok. bor és hordók 
és egyéb ingóságok nyilvános árverésen el-
adatnak. 

Mely árverésnek a csikszentmártoni kir. 
járásbíróság 191". évi V. 547 2. számú vég-
zése folytán  280 korona 4 fillér  lökckoveleles 
ennek 1909. évi május hó 10-ik napjától járó 
5", kamatai, '/,•,» vállódij és eddig összesen 
134 korona 66 fillérben  bíróilag már megálla-
pított költségek erejéig, Csikszenlgyörgy köz-
ségben végrehajtást szenvedők lakásán leendő 
megtartására folyó  1910. évi május hó 17-lk 
napjának délutáni 3 órája határidőül kitü-
zetik és ahhoz a venni szándékozók ezennel 
oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érin-
tett ingóságok az 1881. évi LX. t.-c. 107. és 
108. §-ai értelmében készpénzfizetés  mellett, a 
legtöbbet ígérőnek,.,.szükség esetén becsáron 
alul is elfognak  adatni. 

Amennyiben az elárverezendő ingóságokat 
mások is le- és felülfoglaltatták  és azokra ki-
elégítési jogot nyertek volna, ezen árverés az 
1908. évi XLI. t.-c. 20. S-a értelmében ezek ja-
vára is elrendeltetik. 

Kell Csikszentmártonon, 1910. évi április 
hó 30-án. 

Ambrus Lajos, 
kir. I»ir. vií^n'liajiú. 

Csikcsekefalv&n  a Fö nt mentén 
E t f É P Ü L E T E S B E L T E L E K 

szabadkézbál eladó. Bóvebbet a kiadóhivatalba. 
3—3 

Szám 782—910 ki. 

Hirdetmény. 
Mely állal közhírré tétetik, hogy a fiumei 

cs. és kir. hadi tengerészeti akadémiában a 
következő 1910—1911. iskolai év kezdetén 
(szeptember 16-án) előreláthatólag 50 egészen 
ingyenesen és féldijmentes  (a közös hadügyi 
tárcából javadalmazott) kincstári illetőleg fize-
téses és alapítványi hely fog  betöltetni. 

Felvételnek csak az I. évfolyamba  van helye. 
A felvétel  általános kellékei következők: 
A magyar vagy osztrák állampolgárság, 

ieşti alkalmasság ugy a katonai nevelésre, mini 
az ezutáni tengerhadi szolgálatra szabályszerű 
Intonai orvosi bizonyítvánnyal igazolandó; 
kielégítő erkölcsi viselet, a betöltött 14 és 
még tul nem haladott 16-ik életéve; valamely 
nyilvános magyar vagy osztrák középiskola 
esetleg katonai reáliskola négy "osztályának 
jó eredménnyel való látooMáaT 

A részletesebb tudnivaló feltételek  a városi 
jegyzőnél a Júvattlos órák alatt megtudhatók. 

Csíkszereda, 1910. április hó 15. 
A városi tanács. 

C S Í K I L A P O K 5-ik oldal. 

Sz. 5592/1910. tlkvi. 

Hirdetmény. 
Csikcsomortán községre nézve az 1892. 

XXIX. tc. értelmében a tényleges birtokosok 
tulajdonjogának a Iclekjegyzőkönyvckben való 
bejegyzése és a telckjegyzököny vi bejegyzések 
helyesbítése iránti eljárás bejegyeztetvén, ez 
azzal a felszólalással  tétetik közzé: 

hogy mindazok, kik az 1886. évi XXIX. 
tc. 15. és 17. §-ai alapján ideértve c íj-oknak 
az 1889. XXXVIII, tc. 5. és 6. §-aibaii és az 
1891. XVI. tc. 15. a) pontjában foglalt  ki 
egészitéseit is valamint az 1889. XXXVII, tc. 
7. §-a és az 1891. XVI. tc. 15. b) pontja 
alapján eszközölt bejegyzések vagy az 1886. 
XXIX. tc. 22. §-a alapján történt törlések ér-
vénytelenségét kimulatják, c végből lörlési ke-
resetüket hat hónap alatt vagyis az 1910. évi 
november hó 5-ik napjáig bezárólag a telek-
könyvi hatósághoz nyujtsák be, mert az ezen 
meg nem hosszabilható záros határidő eltelte 
után indított törlési kereset annak a harmadik 
személynek, aki időközben nyilvánkönyvi jogot 
szerzett hátrányára nem szolgálhal; 

hogy mindazok, akik az 1886. XXIX. tc. 
16. és 18. §-ainak eseteiben ideértve az utóbbi 
§-nak az 1889. XXXVIII, tc. 5. és 6. §-aiban 
foglalt  kielégítéseit és a tényleges birtokos tu-
lajdonjoginak bejegyzése ellenében ellentmon-
dással élni kívánnak, írásbeli ellentmondásu-
kat hal hónap alatt vagyis 1910. évi novem-
ber hó 5-ik napján bezárólag a telekkönyvi 
halósághoz nyújtsák, mert ezen meg nem liosz-
szabbithaló záros határidő letelte után ellent-
mondásuk többé figyelembe  vétetni nem fog; 

hogy mindazok, akik az 1. és 2. pontban 
körülírt eseteken kívül az eljárás és az ennek 
folyamán  történt bejegyzések állal előbb nyert 
nyilvánkönyvi jogaikat bármely irányban s 
értve vélik ide értve azokat is, akik a tulaj-
donjog arányának az 1889. XXXVIII, tc. 16. 
8-a alapján történt bejegyzését sérelmesnek 
találják e tekintetben felszólalásukat  tartalmazó 
kérvényükét a telekkönyvi hatósághoz hat hó-
nap alatt vagyis 1910. évi november hó 5-ik 
napjáig bezárólag nyujtsák be, mert ezen meg 
nem hosszabbítható záros határidő elmulta 
után az említett bejegyzéseket csak a törvény 
rendes utján és csak az időközben nyilván-
könyvi jogokat szerzett harmadik személyek 
jogainak sérelme nélkül támadhatják meg. 

Egyúttal figyelmeztetnek  azok a felek,  akik 
a kiküldöttnek eredeti okiratokat adlak át, hogy 
amennyiben azokhoz egyszersmind egyszerű 
másolatokat is csatoltak, vagy ilyeneket pót-
lólag benyújtanak az eredetieket a telekkönyvi 
hatóságnál átvehetik. 

A kir. trvszék mint tlkvi hatóság. 
Csíkszereda, 1910. évi április hó 26-án. 

Geczó Béla, 
1—3 kir. törvényszéki bíró. 

307, 314, 171. sz. 
1910. végrh. 

Árverési hirdetmény. 
Aluliroll birósági végrehajtó az 1881. évi 

LX. t.-c. 102. §-a értelmében ezennel közhírré 
teszi, hogy a csíkszeredai kir. járásbíróságnak 
1910. évi V. 451, 448, 247. számú végzése 
következtében dr Ádámovich István, dr Pál 
üábor, Csedü István ügyvéd által képviseli 
Ádámovich Sándor, Népbank gyergyószentmik-
lósi részvénytársaság, Csíkszereda város javára 
272 korona 2'2 fillér,  140 korona, 498 korona 
56 lillér s jár. erejéig foganatosított  kielégítési 
végrehajtás ulján lefoglalt  és 2250 koronára 
becsült következő ingóságok, u. m.: italok és 
hordók nyilvános árverésen eladatnak. 

Mely árverésnek a csíkszeredai kir. járásbí-
róság fenti  tőkekövetelés s hiróilag már megál-
lapított költségek erejéig, végrehajtást szenvedő 
lakásán Csíkszeredában leendő megtartására 
1910. junlus 2-ik napjának d. u. 4 órája határ-
időül kitüzetik és ahhoz a venni szándékozók 
ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy 
az érintett ingóságok az 1881. évi LX. t.-c. 
11)7. és 108. <ţ-ai érlelmében készpénzfizetés 
mellett, a legtöbbet Ígérőnek, szükség cselén 
becsáron alul is el fognak  adatni. 

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

Csíkszereda, 1910. évi május 4-én. 
Keresztes Gyula, 
kir. liil". vt''fíit4iajti>. 

Egy teljes üzleti berendezés 
mérlegekkel, stelázsikkal együtt 
nagyon jutányos árban eladó. 
Hol? Megmondja a kiadóhivatal. 

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

MÉSZMENTES FALI-
T É 6 L A ÉS HORNYOLT 
F E P Ő C S E R E P E T . 

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

Képviselőt keresek. 
Özv. Z u l i á n i P é t e r n é 

; tégla- éi caerépgyáros, Kálnásfürdő. 
2-15 

T E N G E R I L I S Z T 
a csikszentmihályi gőzma-
lomban bármily mennyi-
s égben k a p h a t ó . Oim: 
CSIKY JÁNOSNÉ 

Szépviz-Csikszentmihály (állomás). 
14-52 

P A L L Ó , P E S Z K A , L É C , (SYALULT P A P 0 Z A T P E S Z K A 

L E T T 
CĂNDRA (HULLAPÉK LÉQ RÖNKVÉá 
S Z E Z É B - Í 3 S Ó L - S Z Á M B A , V A L A - É i r t T T 

F Ü R É S Z P O R 
minden mennyiségben állandóan kapható: 

Klein Sámuel esikszeredai gőzfürész telepén. 
TELEFON 19. 

3 3 

C5-£m."bfa  t u l a j d o n o s o k s z í v e s t u d o r a á s á i a h o z o m , 
3 Xiog-y m l u l e n s z o m b a t o n toér-vá.g'á.s v a n . 30 

• a n i : = a n c 
Ü Z L E T M E C N Y I T Â S ! 

I 3 H 

Van szerencsénk a helyi és vidéki nagy közönség szives tudomására 
hozni, hogy Csíkszeredában, Szabó Ferenc és Társa cég alatt 

kocsigyártó, nyerges, kárpitos és szíjgyártó-üzletet 
nyitottunk, a Csíkszeredai Takarékpénztárral szemben, ahol elvállalunk 
a fent  cmlitell szakmába vágó bármely munka kivitelét pontosan és 
a legjutányosabb árak mellett. Elvállalunk mindenféle  paplan varrá-

sokat. Becses pártfogásukat  kérve, maradunk kiváló tisztelettel 

S Z A B Ó FERIiNCZ ÉS TÁRSA 
C s l k s z s i e d a , A p a í Q TVTi'há.iy-ta. tca I S - s z á m . 

Ugyanitt egy teljesen szakképzett segéd azonnal felvétetik. 

twptnfrgitiwww  WIWIW wMWWftrci  wi 
Csikmegyei Székely Bank Részvénytársaság Csíkszeredában 

Ml' 
xil-

Van szerencsénk Csíkszereda város és vidéke közönségét tisztelettel érte-
íj siteni, hogy folyó  1910. évi április hö 20-ik napján megnyitottuk a 

_ Csikmegyei Székely Bank Részvénytársaságot. 
53 Üzleti helyiségünk a Lukács Juliska urnü házában (Kossulh-utca), a Kőhíd mellett. 

Elfogadunk  betéteket betéti könyvecskékre és folyószámlára,  legelőnyösebb 
kamatozás mellett. 

Kölcsönöket adunk betáblázas 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 hitelt nyujtunk. 
Sorsjegyek huzásainak nyilvántartását díjmentesen ellenőrizzük. 
Idegen pénznek heváltásí helye. 
Minden a bank és takarékpénztári szakmába vonatkozó felvilágosítást  díj-

mentesen adunk. Tisztelettel: 
2- AZ IGAZGATÓSÁG. 

\ll< >11' >11/^ >11» >lt< >11* Siir >11- >11/ >11' >11. >11' >U<'ttUl> >II''>11'' <ll> >11' <U> <11/ <U"U' ^ » 



6-ik oldal. C T S I K I L A P O K 18. áztat. 

MÉLYEN LESZÁLLÍTOTT ARAK! 

NE MULASSZA EL SENKI 
megtekinteni dúsan felszerelt 

H Ő I D I V A T Á R U É S K A L A P - Ü Z L E T Ü N K E T . 
Hol mindenfele  diszes és díszítetlen női-, lányka- és gyerek-
kalapok.it. nap- és esöernyöket, harisnyákat, sálakat, arcfátylokot, 
selyem blonznak valókat, nyakkendőket, cipőket, női gallérokat, 
nyak riissököt, oldalfüzóket,  kalaptűket, melltüket, virágokat, tol-
lakot. mindenféle  diszselyineket stb., tnesés olcsón sőt vételárban 
szerezheti be. Átalakításokat és javításokat szintén valameddig 
üzletünket átadjuk olcsón eszközlünk. — Szíves látogatást kérve, 

vagyunk kiváló tisztelettel 12-12 

Özvegy Nagyne és Biró Árpád, Csíkszeredában. 

z B> •a 

e> 
7T 

Mindenféle  kalapok vételárban! 
J » 

I E E E E H E Bü E5 | 

Gzell Frigyes és Fiai 
bortermelők 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. 
59 P3 0 E3 5 3 0 

Boda József orgona és hármonium épitö 
C S I K T A P ^ o o A l T . 

Van szerencsém u lötiszlolendö papság és a m t. 
eg>liAztanács s/ives tudomására hozni, miszerint 

O I M Î O N A É S I I A l i M O N I l . ' M 

K I M T Ő M Ü I I K L Y E M E T 
teljesen újonnan rendeztem be, minek utánna 
móilonihan áll a legnugyobb szabású orgona épi 
tését is elvállalni. Bárminemű javítás- és átulaki-
tásokat a legjutányosabb árban pontosan eszközlök. 

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

BOR! BOR! BORI 
l-.-ii-.itor v a g j o k n z i g e n t i s z t e l t f o g y a s z t ó  é s i s -
m ó t e l r i i l ó k ö z ö n s é g s z í v e s f i g y e l m é t  f e l l i i v n 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 hektóliter s igy abban a szerencsés 
helyzetben vagyok, hogy igen jó f e h é r  a s z t a l i b o r t adhatok az 
1909. évi termésből 50 literen felüli  vételnél literenkint 44 fillérért. 
1908. „ „ „ „ „ -1 48 

Egész hordó vételnél kClön 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 . Karda Lajosné, Csíkszeredában. 
8 A m a g y a r királyi T ö r v é n y h á z mellett. 10 

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 szukinába vágó munkák elkészítését a legnagyobb készség* 
gel vállulom és ezt csinos kivitelben olcsó árak mellett pontosan elké-
szítem. Raktáron tartok u mai kornak megfelelő,  mindenféle  nagys&gu 

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

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

latú pártfogásába  ajánlva, maradtam kiváló tisztelettel: 

B á j e r F e r e n c z , n y e r g e s é s k á r p i t o s 
C s í k s z e r e d á b a n . R á k ó c z i - u t c a 8 5 2 . s z á m . 

Kitűnő minőségű és legmagasabb szilárdságú Portland-Cementet a jánl olcsó áron a 

PORTLANP-CEMENT-éyÁR BRASSÓBAN. 
Csíkszeredában kapható: -A-lToext S a l á z s é s FLou urak kereskedésében. 

NyoattoU UxTotexU Jóuef  MajnyoaUjábu , Ctikuvelábu, 1910 




