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Választások után. 
A mugyar közélet különös jellemvo 

nas», hogy az egy és ugyanazon colo-
kéit küsdők is személyes vonulkozá-

visznek bele a küzdelembe. Ez n 
karos j'i^i lulajdonság legtöbbször gátat 
emel minden törekvés elé, mi a közre 
ju es annak szolgálatában áll. Nem 
i i^szer történt meg és fog  megtörtén-
ni a jövőben is, az állandó széthúzás, 
m erőknek szél forgácsolása  és különö-
sen az ellentélek mesterséges kiélési 
te.se lehetetlenné lesz minden jó ukaratu 
ti rekvést. Szembetűnő ez vármegyénk 
helyi politikájában is, hol a mizgutó 
erók szemünk előtt működnek. 

Ez a kérdés most a lezajlott válasz-
tások után erősen uktualis jelleget öl-
tött, mert a választási küzdelmek vár-
megyénk mind a négy kerületében ki; 
lesitették az ellentéteket. A harcias ke-
délyüek jelszavas politikája, mely vég-
eredményben elkeseredett személyes-
kedéssé fajult,  annyira elvadították köz-
állapotainkat, hogy jó idóre lesz ssük 
rég, hogy az emberek ne nézzenek 
egymással farkasszemet  és egy közös 
célra egyesülhessenek. 

A lefolyt  választásoknak legszomo 
rubb tanúsága, hogy » mesterségesen 
Mélesiteit ellentétek nem hagyták érin-
tetlenül vármegyénk közönségének 
egyetlen relegét sem, sót ma, a válasz-
tások után három hétlel alig van re-
ményünk úrra, hogy u béke és nyugu 
lom hamarosan helyreálljon. 

Ktiriozumképen is érdemes felemlí-
teni, hogy Tusnád községében n lakos 
súg el akarja hagyni ősi vnllását és uj 
hitre uknr térni. A személy és vagyon 
liintonság pegig olyan bizonytalan ala-
pokon nyugszik, hogy a vármegye köz 
igazgatási bizottsága a belUgyminiszier-
lól sürgösön egy állandó csendőrörs 
Iciállilásút kérelmezte. Ezek az állapo-
tuk nem rózsásahbuk vármegyénk több 
községében sem Olt tartunk, hogy meg 
ingott a hit egymás őszintesége iránt 

uz a hitetlenség, mint akár a ragadós 
betegség, terjed napról-napra a nép kü 
liinbözó rétegei között. 

E baj komoly aggodalomra ad okot. 
Korrásaa néplélek, mely megmételyezve 
van. Az erkölcsi érzés kiveszett a köz 
népből, nem lelkesül semmiért, esz 
menyei helyett a könnyen szerezhető 
vagyoni előnyöket keresi. Ezeket az 
állapotokat pedig azon körülmény ered-
ményezte, hogy a vésztők az egymás 
iránti áskálódásokban kimeritetiék min-
den erejüket s önző céljaikra nem 
egyszer épen a köznépet használták fel. 

Most volna ideje, hogy félretéve 
mioden kicsinyes akadékoskodást a köl 
csönös bizalom helyreállítása érdekében 
egyöntetű működésre szövetkezzünk. 
Ezt megkiváoja vármegyénk közérdeke, 
melynek számtalan égető kérdése az 

állandó torzsalkodás miatt kátyúba jutott. 
Ne törekedjünk a tekintély leiüresére, 
egymás kicsinyítésére, mert akkor ered-
menyeket elérni nem lehet s az állumió 
meghasonlás meddő küzdelmekben me-
rül ki. Ez pedig célja nem lehet sen-
kinek. 

Közgazdaság és társadalom. 
Ha végig nézünk a mai társadalom forgó, 

nyüzsgő, futkosó  alakjain, akik önző énjeiket 
dédelgetik akkor, mikor szalailozásaik közben 

gyors meggazdagodásra vetik ki hálóikat: 
igazán nem tudjuk megérteni hamarjában, mit 
akarnak elérni, mikor rajtuk kivill még az em-
berek milliói keresnek tisztességes megellett »t. 

Hogy a gyors meggazdagodás elmélete és 
gyakorlata hova vezethető vissza, nem tudjuk, 
de sejtjük, hogy Magyarország újjáalakulásá-
nak keziletéie. Azelőtt, mikor még nem volt 
olyan emberanyag Magyarország aktív társa 
dalmi szereplói közölt, nuin volt sem csalás, 
sem lopás, sem sikkasztás. Mikor azonban 
vezető társadalom rájött arra éa mintegy bele-
szokott abba, hogy nagyobb és kisebb kali-
berű csalások, sikkasztásuk éa lopások napi 
reuilre kerültek, hova tovább beleélte magát 
abba is, hogy nz úgynevezett közgazdasági 
érdekeket inkább magánérdeknek tekintse. 

Ma már a nagy társadalom a közös érde-
keket egyáltalán nem szívleli meg. hanem oda-
utalja egyszerűen az állami érdekek elintézési 
körébe. Ott. ahol Magyarország közgazdasági 
helyzete elannyira nyomasztó, magának a nagy 
társadaloinnak kell a vezető szerepet inagára 
vállalni. Mezőgazdaság, ipar, kereskedés, miud 
utalva vannak arra, hogy a vezető társadalom 
közakarattal kisérje figyelemmel  azoknak 
helyzetét s ott, ahol csak lehet, tiltakozó szót 
emeljen azon törekvések ellen, melyek csupán 
csak egyesek érdekeit tarija szem előtt, azok 
boldogulásának vállnak uszályhordozóivá — 
Összes politikai érdekeink nem oly életbevágó 
jelentőségűek, mint az a körUlmény, hogy a 
nemzeti vagyon és jólét emelése körül a nagy 
társadalom komolyan aktiv teremtő erejűvé 
váljék. Kormányok jönnek, kormányok mennek, 
egyik jobb, másik e tekintetben jelentéktele-
nebb, Magyarország közgazdasági fejlődésén 
pedig csak a visszaesés tllnetei mutatkoznak, 
holott a nagy társadalomnak módjában lenne 
ezt a nagy visszaesést meggátolni. 

Hanem mikor az egyénenként halomra gyűj-
tőit nagy- tőke, mikor a részvénytársulatok 
révén uzsorakamatokra kibocsátott pénzek meg-
adják az önszabadalmat arra, hogy egyének 
boldoguljanak és vagyonilag érvényesüljenek 
s Magyarország közgazdasága lesilányuljon és 
visszafejlődjék:  akkor ne csodálkozzunk a 
fölött,  hogy nincsen rendben a szénánk. 

Ez a legnagyobb baja Magyarország köz-
gazdasági fejlődésének,  ez a rut önzés, a 
mely lyel a nagy vagyont kezükben tartó egye-
sek és vállalatok féltre  őrzik a kincset, ame-
lyet vámon-réven összeharácsoltak. E nagy-
tőkét kellene megmozdítani, mi által a sze-
gény ember nyugalmát biztosítanék, valamint 
a nagy töke önző spekulácóit is hosszú idóre 
megakasztjuk. 

Megjelenik minden a i e r d á n . 
Elöflietesi  ar : Egész évre 8 kor. (Külföldre)  12 kor 

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

Kéilratok nem adatnak TIUU. 

A szinikerület közgyűlése. 
Az erdélyrészi második szinikerület választ-

n."ya szervezeti szabályai értelmében julius 
hó első felében  Szászrégenben fopja  ez esz-
tendei ülését megtartani Kállay Ubul volt fő-
ispán, a csíkszeredai választókerület jelenlegi 
országgyűlési képviselőjének elnöklete alatt. 
Kzen gyűlés alkalmából a Sepsiszentgyörgyön 
megjelenő „Székely Nép" cimú lap azt a hirt 
közli, hogy a választmányi ülés hivatva lesz 
az elnöki állás betöltése tárgyában is dönteni, 
Laptársunk szerint Kállay L'bul, mint képviselő 
nem lesz azon helyzetben, hogy a szinikerület 
ügyeit továbbra is vezethesse, mert uj hiva-
tása Builapesthez fogja  kötni és igy nem lesz 
módjában az állandó kontaktust a kerületet al-
kotó állomáshelyekkel fenntartani. 

A .Székely Nép" méltatja továbbá Kállay 
kiváló érdemeit a szinikerület létesítése és fej-
lesztése körül éa sajnálatát fejezi  ki a bekö-
vetkezendő elnökválasztás miatt. 

Laptársunk és a szinikerület igaz barátjai-
nnk megnyugtatására közöljük, hogy a «Szé-
kely Nép. téves forrásból  szerezte cikkének 
alapjául szolgáló információit.  Elnökválasztásra 
nem fog  kerülni a sor, mert a szinikerület ala-
kulása alkalmával Kállay Ubul egyhangúlag 
1910 szeptember hó l-ig terjedő idóre válasz 
tátott meg elnökuck és miként illetékes hely-
ről értesUlttnk, idő elótt arról lemondani nem 
is szándékozik. 

De erre szükség sincsen. Kállay Ubul mint 
országgyűlési képviselő továbbra is állandó 
összeköttetésben marad választókerületével s 
igy módjában fog  állani a szinikerület ügyeit 
még fokozottabb  mértékben ellátni. 

Ezen hírünket bizonyára örömmel veszik 
a szinikerület alkotó állomáshelyek és a Szé-
kely Nép is. Kállay Ubulnak a nemzeti szí-
nészet. mint kulturmissziót teljesítő intézmény-
iránti szeretete, az a ritka agitálás éa szak-
értelem, mclylyel a kerületet létebitette és fej-
lesztte, guranciát nyújtanak arra, hogy a színi 
kerület elnöklete alatt továbbra is fokozatosan 
fejlődni  fog  és arra niveaura emelkedik, mely 
a legkomolyabb bírálatot is le fof|a  fegy-
verezni. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Uj törvényszéki elnök. A hivatalos 

lap 18-iki száma közölte, hogy a király Iíibi-
czey Ferencz aradi kir. törvényszéki bírót a 
csíkszeredai kir törvényszék elnökévé ne-
vezte ki. 

— UJ doktor. Baróti Sándort f.  hó 18-án 
a kolozsvári m. kir, Kercncz József  Tudo-
mányegyetemen az államtudományok doktorává 
avatták. 

— A községi jegyzők szabadságának 
kérdése. A községi jegyzők egyik régi sérel-
mének orvoslását éa a közigazgatás eddig 
úgyszólván teljesen rendezetlen kérdésének 
megoldását célozzu a Belügyi Közlöny legu-
tóbbi számában a községi jegyzők szabadsá-
gának tárgyában közzétett belügyminiszteri 
rendelet. Törvényes intézkedés hiányában — 
mert sem a községi, Bem egyéb törvény ezt 

a kérdést eddig sem Bzabályozta s csak né-
hány vármegyének vau ilyen tárgyú szabály-
rendelete — kétes volt az, hogy mennyi sza-
badságidőre van igénye a községi jegyzőnek 
ki a jegyzőt választja, vagy a jegyző közvet-
len felettes  hatósága, a főszolgabíró.  A be-
lügyminiszteri rendelet — annak rdlemlitésé-
vel. hogy a törvény hiányát a gyakorlati élet 
esetről-esetre volt kénytelen pótolni s igy 
egységes eljárás ki nem fejlődhetett,  törvény-
hozási szabályozásra egyelőre kilátás nem 
lehet, kormányhatósági rendezésről, az önkor-
mányzati jogokra való tekintettel, nem lehet 
szó s igy csak az az ut áll fenn,  hogy a kér-
dést a törvényhatóságok oldják meg önkor-
mányzati jogaik keretében, — szabályrende-
lettervezetet foglal  magában, melynek tárgya-
lását és elfogadását  a miniszter a törvényható-
ságok ligyélmebe ajánlja. A tervezet kimondja, 
hogy a jegyzőnek évente 4 heti, a rendsze-
resített állásra megválasztott segédjegyzőnek 
három heti szabadságra van igénye. A szabad-
ságot a főszolgabíró  adja meg és a helyesités 
iránt is ó intézkedik; a szabadságot a jegyző 
a községi képviselőtestületnek bejelenteni tar-
tozik. Intézkedik rendelet részletesen a helye-
tesitésról, annak költségeiről s a betegség 
okából történő szabadságolásáról is. A meny-
nyiben ezt a tet vezetet a törvényhatóságok 
letárgyalnák és elfogadnák,  a községi közi-
gazgatásnak egy régen rendezésre váró kér-
dése nyerne megoldást. FüggO kérdés marad 
a jegyzők szolgálati progmátikájának, nyug-
dijának ügye. Ezek megoldása is már régen 
megoldásra vár. 

— Tusnádfürdő  a j t i tkára. Tusnád-
fürdő  birtokosai szövetkezetének f.  é. jú-
nius 19-én tartott évi rendes közgyűlésén 
l'ap Gyula joghallgatót 14 szavazat többség-
gel fílri'ötitkárrá  választották. 

— Érettségi vizsgálat A csiksomlyói 
r. kath. főgimnáziumban  a szóbeli érettségi 
vizsgálatok f.  hó IC. és 17. napjain folytak  le, 
A vizsgálaton dr. Madzsar Gusztáv makói áll. 
főgimn.  igazgató elnökölt, a státust Mikó Bá-
lint képviselte. A 14 vizsgázó közül jól érett 
4. érett 6, javítóvizsgára utasíttatott 1 s a 
vizsgálat ismétlésére szintén 1. 

— Tanképasitö vizsgálat. A csiksom-
lyói r. kath. tanítóképző intézetben a tanké-
pesitő vizsgálatok f.  hó lU-án es 17-én voltak. 
A vizsgálaton Kovács Lajos kanonok, egyház-
megyei fötnnfelügyeló  elnökölt; a státust Mikó 
Bálint, a kormányt Lengyel Róbert képviselte. 
A 8 jelentkező közül oklevelet kapott G, javi-
tóvizsgálatra utasíttatott 2. Kántori oklevelet 
!) jelentkező közül 8 kapott. 

— Hegérdemelt elismerés. A tél fo-
lyama alatt a gyimesközéplok-hidegségi köz-
ségi elemi iskolánál létesített analfabéta  tan-
folyamon  l'etres Elek tanitó 30 felnőtt  férfit 
oktatott, kiket két és fél  hónapra a vizsgáló 
bizottság legnagyobb megelégedésére Bikeres 
eredménnyel vizsgáztatott. Ezen sikeres ered-
ményért az Országos Közművelődési Tanács 
1910—1525 számú leiratában Petres Elek ta-
nítónak legnagyobb elismerését fejezve  ki és 
hálás köszönetét nyilvánítva 80 korona juta-
lom dţjat adományozott. 

« I I yV > j | T l m I Van szerencsém a n. é. közönség szíves figyelmét  felhívni  az ú jonnan nyí l t BUDAPESTI T T f  ftflT  T l | | j | 

UJ UZLM! FÉRFI", NŐI- ÉS ÓYERMEKRUHA NA6Y ÁRUHÁZÁRA UJ UZLM! 
mely Csíkszeredában az újonnan épült GrOnwald Albert-féle  házban létezik. — Nagy választékban vannak férfi-  és fiuőltőnyők,  felöltők,  gallérok és sport 
öltönyök stb. Gyermek felöltőkben  és kosztümökben óriási választék, női osztályunkban fekete  és színes felöltök,  raglánok, kimonok, leánygallérok stb. 
Modellekben mindig különlegesség. — A nyári újdonságok megérkeztek. — Női iflster  és porköppenyek. — Lflster  és mosó costfimök.  — Férfi 
mosó öltönyök, irtarft  porköppenyek. Elvünk! Pontos és szolid kiszolgálás. A nagyérdemű közönség szíves pártfogását  kérve, maradunk kiváló tisztelettel: 
A- A B U D A P E S T I K Ö Z P O N T I F É R F I - N Ő I - É S Ő Y E R T Y E K R U H A N A 6 Y Á R U H Á Z C S Í K S Z E R E D Á B A N . « 
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Zárnvlaagálitok a polgári leány 
lakóiéban A helybeli polgári leányiskolában 
HÍ évzáró vizsgálatok junius 16—18 napjain 
folytak  le és elmondhatjuk, hogy az eredmény-
nyel szülők, tanítónők és növendékek egyaránt 
meg lehetnek elégedve. A tantegtület bebizo-
nyította, liogy bivatága magaslatán áll s azt 
minden igyekezetével be ia tölti. A uövendé-
kek aljpos képzetséget és kiváló szorgalmat 
tanúsítottak. Feleleteik kifogástalanul  naba 
tosak és éTtelmesek voltak. A vizsgálatokat 
a junius 19 én délután az intézet nagy ter 
mellen megtartott záróünnepség fejezte  be Ez 
alkalomra ritka szép közönség gylilt egybe 
Uiy. hogy a nagy terem kicsinynek bizonyult. 
Az ünnepélyen megjelent az iskolaszék kép-
viseletében dr Fejér Antal lapunk főszerkesztője 
is. A műsor tartalmas és jól összeválogatott 
számokból állolt. Ki kell emelniiuk nz iskola 
kitiiuó énekkarát, mely énekszámaival álla 
lániis elismerést érdemelt ki. A inUsor többi 
részét szavalatok és zongora számok tették 
ki, melyek a tanítás tökéletességről tellek lényee 
bizonyságot. Dicséretet érdemelnek továbbá a 
növendékek kiállított kézimunkái, rajzai és is-
kulai dolgozatai. Mindezekért legméltóbb és 
legjobb jutalom az elismerés lehet 

— Drágábbak lesznek a felára  vasúti 
igazolványok. A kereskedelmi miniszter ur-
nák folyó  évi 33980. sz. a. kelt rendelete ér-
telmében a vasúti arcképes igazolványok kiál-
lításáért és a következő évre való érvényesí-
téséért fizetendő  kiállítási illeték, mely eddig 
egy koreaiban volt megállapítva, állaláuos-
ságbau 2 koronára felemeltetett.  Az elveszteti 
vagy bármely okból használhatatlanná vall 
igazolvány helyett kiszolgáltatandó ujabb iga-
zolvány kiállításáért eddig megállapított 2 ko-
rona kiállítási illeték helyett jövóben 3 ko-
rona lesz fizetendő. 

— Gaadaaági tanfolyam.  A nagymél-
tóságú fóldmivelésilgyi  miniszter ur 1010. évi 
április hó 18-án 30430 sz. a. kell magas ren 
deletevei elhatározta, bogy a hazánkban vadon 
termő gyógy növények szedésének és értéke-
sítésének elsajátitasa végett leikészek és iiép-
t.iuitúk részére 8 napra terjedő tanfolyamot 
rendez. Ezen taiilulyamon az azon résztvevők 
a gyűjtésnek, szárításnak, csomagolásnak és 
értékesítésit' k minden részletét els.ijálitthat-
ják, hogy azuláu állandó lakóhelyükön a gyógy-
növények rendszeres gyűjtését es értékesité 
sét szervezhessek. A tanfolyam  kiilón e ce l ra 
megnyert szakemberek vezetése mellett, a 
kolozsvári in. kir. gazdasági akudéiiiián 1910. 
óái julius hó 31-tól au&uszius hó li-ig lesz 
megtartva. A tanfolyam  részt vevőit a nagy-
méltóságú róldinivelésügyi miniszter u~ veszi 
fel  s a résztvevők a kolozsvári gazdasági aka-
démiában ingyen lakásban és IVjeukiut, — 
útiköltség és napidíj fejében  U-I kor. i halvau-
négy) általányban fognak  részesülni. Az álta-
lány felét  a tanfolyam  kezdetén, a másik fe-
lel pedig annak sikeres elvégzése inján kap-

ják kézhez. A tanfolyamra  vidéki lelkészek 
éa néptanítók összesen 20-an lesznek felvéve. 
A felvételnél  előnyben részesülnek azok, akik 
hegyvidéki, vagy erdélyrész! miniszteri kiren-
deltség területén müköduek s a kiket a neve-
lelt három miniszteri kirendeltség egyike e 
célra ajánlani fog.  Ezek után elöuyben fognak 
részesülni azok, a kik gyógynövények terme-
lésével vagy gyűjtésével inár eddig s foglal-
koztak. A kik ezen tanfolyamon  részt venni 
óhajtanak, uyujtsák be 1910. junius hó 30-ig 
ebbeli, a uagyméltóságu földmivelósügy  i mi-
niszter urnák címzett kérvényüket a kolozs-
vári gazdasági akadémia igazgatóságához vagy 
a hegyvidéki, az erdélyrészi vagy |ie<IU a fel-
vidéki miniszteri kirendeltséghez a kitiizült 
létszám betftllése  után, külön miniszteri euge-
delylyel esetleg a helyhez mérten olyanok is 
vehetnek részt, a kik a segélyre nem tarta-
nak igényt. 

— Szekely tanonosok fel  ve tele. A 
marosvásárhelyi kereskedelmi és iparkamara 
tudatja, hogy ez évben a tanonczfelvetelt  a 
következő sorrendben fugja  megejtem: M .ros-
Torda vármegyében : julius 1-éu Marositar-
helyen a vármegyeházán, julius 2-án Nyurád-
gzeredában a fószólgabiróságnal,  julius lll-án 
Szászrégenben az alsó régeni foszólgabiróság-
nál. Csikvármegydbeu : junus 14 Csíkszeredá-
ban a vármegyeházánál, lö-en Gyergyószeiit-
niiklóson a foi-zóigabirusa  nal. Háromszék var-
megyébe : Baráton julius 7-en a községházá-
nál, 10-én Kézdivásarhilyt a fószólgabilóság-
nál 11-éli Kovásznál) a főszolgabirósagaál  lá en 
Sepsiszentgyörgy (in a vármegyeháznál. Udvar-
helymegyeben: julius 4-én Parajdou a község-
házánál. 5-éu Székelyudvarhelyt a var.uegye-
házaál, 6 án Szekelykerezturl a lószolgabiró-
ságnál. A tanonczfelvétel  mindenütt reggel 

órakor kezdődik. Jelentkezhetnek évet 
betöltött ép éa egészséges fiuk,  kik legalább 

elemi 09Ztályt végeztek. A jelentkezéskor 
elég csak az iskolai bizonyítványt bumutalni. 

kamara u fiukat  legfentebb  4 évre szegőd-
teti és felügyeletükről  gondoskodik. 

— Felvétel ln terni tusba . A székely-
udvarhelyi m. kir. fórváliskolával  kapcsolato-
san egy, a szerényebb igény ekuek megfelelő 
internátus szerv eztetett, mely n k celj.i az idn 
felveit,  a főreáliskoiába  járó tanulókat go.idos 
felügyeletben,  tanításban és nevelésben ré-
szesíteni. — Ezen internátusba a jiivo iskolai 
évre több megüresedő fizetéses  hely l e palyVi-
zat nyittatik. Az egész dijasok ugy iskolai évre 
450, a mérsekelt dijbau lészesüiók pedig 3-jO, 
vagy 250 kor. tariási dijat f izetnek.  Azok a 
szl'lók, vagy'gyámok, kik kellő magaviseletű 
és elómeueteló fiaikat,  illetőleg gyámultjaikat 
az internátusba felvétetni  óhajtják, n in. kir. 
vallás- és közoktatásügyi miniszterhez címzett, 
egy koron: s bélyeggel ellátót kérésüket — 
lakásuk poulos megjelölésével — a ni kir. 
áll. főreáliskola  igazgatóságához nyújtsák be 
f.  évi julius hó ö eig. Bővebb felvilágo.-itást 
készséggel küld az igazgatóság. 

— A veteaek állasa. A tudosiiások leg 
többje fentartja  a vetések kedvező helyzete 
tekintetében korábbi jó véleményét, sói egyes 
tudósítások mesés hozamot helyeznek kilá-

tásba. Például Erdély egyes vidékein a buza 
várható hozamát holdanként tíz-tizenkét méter-
mazsára taksálják. Van azonban pár kedve-
zőtlen jelentés is, mely a rozsda terjedéséről 
a vetések megdőléséról, a buzavetések gyen-
güléséről, jeleutékeny jégkárokról szól az 
északi és keleti részekből peüig szárazság 
miatt panaszkoduak. Az őszi árpa aratását 
itt-ott már megkezdték a buza aratását pedig 
az Alföldön,  ha uz időjárás kedvező marad, 

hét folyamán  megkezdhetik. A fúldmivelés-
Ugyi minisztérium e hó 11-én publikálta az 
első hivatalos, számszerű termésbecslést. A 
hivatalos jelentés szerint a buza össztermése 
57—5H miilió métermázsa lesz. Ha ez a becs-
les ténynyé válik, ez megáll, akkor az idei 
termés valóban rekordtermés lesz. mely 3—I 
millió métermázsával fogja  meghaladni uz 
l'JOll. évi gazdag termést. Sok évre kelleue 
visszamenti link, hogy a magyar búzatermés 
auualuseiben hasunió bő termésre hukkanjuuk. 

- A tisztviselők vasárnapi munka 
szünete. Udvarhely-vármegye feliratot  inté-
zett a belügyminiszterhez az iránt, liogy a 
vasainapi munkaszünetet terjessze ki az állami 
ţiszlviselokru is s igy a vasárnapot a hivatal-
nok sereg is a pihenésnek szentelhesse. — 
A feliratot  pártolás végett minden törvényha-
lo.-ágn.ik megküldte, igy megkapta azt már 
Csikvármegyc is. mely legközelebb fog  dön-
teni a felirat  sorsa felett,  lí Nuél.ietóleg a fel-
irathoz egyhangú örömmel hozzarul. 

- Hirdetmény. Maros-Vásárhely sz. kir 
vaios Ki l.-ii Ker< skedelmi Iskolájába a jóvő 
11910—11) tanévre az alsó I. osztályba fel-
vetetnek oly 14-17 éves ifjak  il7 évnél idő 
selib tanulók felvételéről  a tanári kar liata-
rozi, kik a gimnázium, reál vagy polgári is-
kola IV osztály ai ia latin nyelvtől eltekintve) 
sikerrel végeztek és erről bizonyítványt mu 
tatnak fel.  A középső (11), illetve felső  (III), 
osziályha azuk vehetők fel,  kik valamely ha-
za' hasonló laugu intézet alsó, illetve középső 
osztályát sikerrel végezték. A felvételre  min 
deli tanuló személyesen, atyja, vagy ezek kü-
lön megbízottja kiséretébeu tartozik illegje 
lenni. írásban jelentkezni nem lehet. A jóvó 
tan nre a felvételek  folyó  év junius 30-án és 
julius 1, 2, 3. napjain délelőtt 8—12 óráig 
lariatnak Illeg. Feivett tanulók a felvételi  dij 
ellenebeii igazolványt kapnak. Kzzeljelentkez-
nek majd szeptember elején 1 -4-ig beira-
tásra az os/.lályfőnöknél.  Szeptemberben csak 
akkor tartunk folytatólag  felvételt,  ha a tör-
vényes létszám ^osztályonként 401 azt meg-
engedi. Beiraiási dij 22 korona, ez a felvetel 
alkalmával fizetendő  és felmentésnek  nincs 
helye Kvi tandíj 100 korona, mely összeg 
csak a szeptemberi jelentkezés alkalmával lesz 
fizetendő.  Kemlkiviili esetben e dij 2, esetleg 
4 lészletbeu is lefizethető.  Szegény.-on-u, jó 
viseletű és elömetielelii tauulók folyamodhat-
unk a tandíj elungedéseért. — Iírre nézve nz 
igazgazgntő ad lelvilágositást. A beíratás al-
kalmával az előző évi iskolai bizonyítvány — 

első izben belépőknél a születési- és ujraol-
tási bizonyítvány is bemutatandó. Az inter-
nátust lehetőleg még az Ő9Z folyamán  meg-
nyitják. minthogy az uj iskolának hatalmas 
palotája már nemsokára fedél  alá kerül. 
Addig is elszállásolásról cs jó ellátásról 
Igazgatóság gondoskodik. 

— Földtani felvételek.  A földtani  in-
tézet tagjai ez év nyarán Erdély különbózó 
vidékein és igy Brassóban is geologíai tanul-
mányokat és felvételeket  fognak  megejteni. 
Brassó, Csik, Fogaras és Háiomszékmegyében 
Emszt Kálmán dr. osztálygeologus és László 
Gábor geologul vezeti majd a munkálatokat 
az országos geológiai intézet ás a f'ildiuivelé-
ügyi miniszter megbízásából. 

— Szépviz község ifjúsága,  a kiizsési 
szegény alap javára, 1910. évi junius hó 20 án 
(va-iárnap) a Deák (íyörgy nagytermében m i 
jálissal egybekötött táncmulatságot reinlez. 
Belépti-dij: Személy-jegy I korona líd fill.-i-. 
Családjegy 3 szemeliig 4 korona. A tn íjális 
kedvező idő esetén „Sermászó" nevii eidóte 
rület alatt igen szép helyen fog  megtartatni 
Indulás délután 1 órakor » Deák György elólii 
térről. — Kedvezőtlen idő esetén a tánc kez-
dete Deák Oyörgy nagytermében esti: S óla-
kor. Zenét a csíkszeredai első zenekar szol-
gáltatja. Ozsoniiára hideg ételek és vacsorára 
a lep jobb ételek és italokról gondoskodvu van. 

— Váratlan halál. Csiksxentmiliályon 
folyó  hó 11-én S-mon József  élete delén levő 
napszámos ember alig egy pár napi betegség 
után elhalt. Özvegye és (> apró árva gyer-
meke siratja. Gyomor és vesegyuladását va-
lószínű, hogy alkoholiiiérgezés okozta, meit 
életéhen rendszerteleuül élvezte a legerősebb 
szeszesitalokat. 

— A tüdővesE pusztítása. E szomorú 
statisztika letelei arra kell, liogy indítsanak 
minden érző lelket, hogy tőlük telhetőleg moz 
ditság elő u magyarországi szereucselleu liidó 
betegek gyógykezelése céljából alapított egye-
sületeket, szanatóriumokat és gyógyhelyeket. 
A tuberkulózis 1909 október havi pusziitasa-
ról az alábbi kimutatás beszél. Az erdelyi 
részeken elhalt tuberkulózis foly  tán: Alsó-
fehér  33, B.-Naszód 20, Brassó 28, Csik 38. 
Fogaras l(i, Háromszék 30, Huny ad líl. 
Kiskükűlló 23, Kolozs 58. Kolozsvár 10, Maro-
Torda 52, Maros-Vásárhely 10. Nagykiikiibo 
27, Szélién 32, Sz. Dobaka 51, T -Aianyus 
41, Udvarhely 32. Összesen ölis 

— Halálugrás a Marosba. Zsaiuberuk 
Juon iniklóslaki fúldész  ncl ay evvel ezelőtt 
igi-ii jó módúak örvendett, azonban a suk ti-
vornya és dologtalansag minden vagyonkáját 
fölemésztette,  ugy, Imgy ót taghói állo csalad-
ját kénytelen \olt arra kényszeríteni, liogy 
inindiuki keresse meg a saját kenyeret. O 
maga pedig beállóit Grünl'eld iuokfalvi  birto 
koshoz bi résnek. A szereucselleu embert guz-
ilája a miuup elküldte a malomba guhonat 
őrölni. Zsamberuk azt gondolva, hogy mig a 
garat lejár, inegfürd  k a Marosban, levelkó 
zött és oly szerencsétlenül ugrott a íualu.n 
kerekei közé, hogy u gyorsan lorgó kerekek 
összetörtek. Holdestét több darabban szedték 
össze a Marosból. Azt. hiszik, hogy öngyil-
kossági szándékkal ugrott a kerekek köze. 

A „CSÍKI LAPOK" T A R C Z Á J A . 

M i t « I . . . 
Mit ér a nap, ha i.eiu világit; 
Mit ér a Tőid, ha nem terein; 
A láj, ha rajta nincsen élet. 
Halotti csendje végtelen; 
Ha fii,  fa  nincs a hegygerincen. 
A réten édes illatar: 
Ha nincs kalász a nagy mezőkön, 
S a légben száz dalos madár V 

Mit ér a nap aranysugára; 
Mesékbeillő .Kánaán" ; 
A táj, ha szemkáprázó képe 
Pazarló .Délibáb" talán; 
Mit ér a vadregenyes erdő, 
A létnek balisamillata; 
Aranykalászok teagerárja, 
8 mit ér a legaiebb méla dal V 

Mit ír, mit ér óh itt a földön 
Minden, ha nincs miért legyen, 
Ha ember ulnea a rónaságon, 
Ha ainca a legnagyobb hegyen; 
S mit ér oi, hogyha összeomlik, 
Ha rémilően szörnyű lessz; 
Az elme, hogyha elborul már, 
A síiv, ha nem dobog g üreg? 

Portik  Andor. 

M « d T « fiiiBÍi, 
Szilli-Kz IliKlÓlía. 

— Irta: OÉOZY ISTVÍN 
A kisváros baktera éppen elkiabálta az éj-

félt  az .Arany bika" szálloda előtt, aztán liosz-
Szu alabárdjára támaszkodva bele barnult a vi-
lágosságba, amely a nyílott földszinti  ablakból 
ömlőit ki 

A cigány \eszettül húzta odalent, éppen a 
Lili-keriagőt, amibe egy pár jókedvű mnlató 
közbe ordította a Casanova vezérdalát, oda 
törekedve, hogy a klarinétot és a nagybőgőt 
túlharsogja, hogy pedig a harmónia teljes le-
gyen, a bakter a kőrÖBÍ lány iamert dallamát 
dúdolgatta, agy gondolkozva, hogy ha az urak 
mulatnak, miért ne mulathasson ó is maga 
•nádja szerint. Egyszerre egy borizü h«ng re-
csegve szólalt meg a háta mögött: 

- Nagyon jól van, barátom - nagyon jól 
van I A hangja terjedelmes, mély és kifejezés-
* 'Jes, szóval tökéletes. Maga egy zseni, a ki-
ből in kifaragom  a világ első basszistáját. 

Én mondom ezt, Medve Gáspár, az ország 
első komikusa, a kl tudom, mit beszélek, aki 
már több nevezetes nagyságot szült a hazának. 

Én gyújtottam lángra az isteni szikrát Róna 
Glzellábaa, a vilüg legszebb asszonyában, a kit 
felegégUI  vettem, hogy klkipezbegaem. Ki ia 
képeztem, arany annak ai amaoaynak minden 
szava, ritmusos a Járása, villám a két szeme, 
telt a kebele, «des titkokkal, vágyódással tele. 

Ne rObVgJtfa  barátom, ne röhögjön, amikor 
in a feleségemet  late ni tem. Becsülje meg ait 

az asszonyi, becsülje meg, különben élcsapa-
tom a liiv .tálból, el éu. ha maga lenne kelmed 
a fój.  gyzö, még akkor is, mert a ki az én hit-
vesemet gyalázza, az u polgármester urat gya-
lázza. Ö pedig első ember ebben a rongy lé-
székben és ez az első ember most is ott sut-
tog szerelmes szókat a feleségem  Iliiébe, 
ott abban a szobábau cigány és pezsgő mel 
lett. Hu pedig nem hiszi, hát jöjjön velem és 
nézze meg. Ezzel a kis emberke már be is 
botorkált a nyitott njtón, ahonnan a kurjon 
gatás még most is kihallutszott. 

A bakter pedig nyakába akasztotta az ala-
bárdot és lassú tempós lépesekben indult az 
uljára, mint olyan ember, a ki a mai nap mu-
latságával teljesen meg vau elégedve. 

Odabent vigan folyt  a dáridó; a cigányon 
egy hirtelen kanyarulattal csárdásba csaptak 
át és a sziuészlrupp naivája, komikája, operett-
primadonnája a főkapitány,  főjegyző  és járás-
biróval a szoba közepén ropták a táncot esze-
veszetten, neki bomolva. A lámpa világa meg-
tört fénnyel  pislogott át a dobányfüstfelbön  és 
a kipirult liliegö alakok ködbe burkolva járták 
a vad bOHKorkánytáncot. 

Az asztalfőn  ült a pocakos polgármester, 
mellette a szép Medve Gágpárné; körülöttök 
egy pár borotvált képU uf  ég kimondhatlan 
módon kiöltözött asszonyság. A trupp igazga-
tója egy kegelyképü kopasz emberke, kerék-
kötő vastagságú aranylánccal éa 6 pecsétgyű-
rűvel vézna ujjain, 'pezsgős pohárral a kezé-
ben éppen tósztot mondott, amikor Medve Gás-
pás belépett. 

A tószt rövid volt, de velós: Unmagát ma-
gasztalta benne a jó ember, liogy ó mennyire 
átérzi a színművészet szent hivatását; meny-
nyire össze tudja azi egyeztetni a közönség 
jogos igéuyeivel. 

lmc, boldog megelégedéssel, a jól felfogott 
és belöltölt hivatás büszke tudatával tekint le 
munkájára, mert látja, hogy nemcsak a nagy-
közönség igényeit elégítette ki elsóreudü erők-
ből álló társulatával, de körültekintő gondos-
sággal sikerűit megnyerni a hangadók mél-
tánylását is; mert ime a járásbiró ur; a fó-
jegyó és a főkapitány  ur mind megtalálta azt, 
a mit keresett és hogy diadala teljes legyen, 
sikerült nagy áldozatok árán társulatához szer-
ződtetni Medve Gáspárnét is, ezt a világszép 
asszony t, hogy ezzel a város első polgárának, 
a polgármester uroak (a. kit az úristen a ha-
zai színművészet dicsőségére sokáig éltessen) 
kedvébe iárjon. 

Büszkén tekint muukájára, mert Medve Gás-
pánié ott ül a polgármeUer ur mellett, fejét 
keblére hajtja, átfogja  gömbölyű karjaival — 
szóval minden jól megy — és ó nyugodtan 
hajtja le álomra gondterhelt fejét,  mert jól 
tudja, hogy a polgármester ur áthatva a misz-
szió szentségétől, amelyet ó oly uemesen tölt 
be, pártolólag fogja  felterjeszteni  államsegély 
iránti kérvényét u magas miuiszterhez; — mint 
oly ember kérvényét, aki zászlóján arany be-
tűkkel irja fel  ezt a jelmoadatot: Mindent a 
művészetért I . . . 

A trupp éljenzett. A cigány tust húzott, 
mire a táncolók ia kénytelenek voltak abba-



. C S Í K I L A P O K -k oldal. 
- Községi e löl járók a Mrvénysaék 

előtt. A csíkszeredai kir. törvényszék Min-
iéin tanácsa Báldi Aurél elnöklete, Bodur 
ödiin ég Kovács Lajos mint szavazóliirák rész-
vtele mellett folyó  bó 15—17 napjain meg-
ártott folytatói  igos fótárgyalások  után a te-
ki rópaüiki volt községi biró Farkas Lajos és 
sylvester Albert ny. körjegyző elleni több 
rendbeli hivatali sikkasztás büntette, valantiut 
magánokirat és közokirathamisitás büotette 
miatt Farkas Lajost bűnösnek mondta ki több 
i'i'udbeli hivatali sikkasztás bllntetében és 
ezért elítélte két évi fegyházra,  valamint 5 
rvi hivatalvesztésre és politikai jogainak lel 
liiggraztésére; Sylvester Albert bttnösnek ta-
l.ill.i sikkasztásban s ezért egy évi fogházra 
itélte, melyből 9 hónapot a vizsgálati fogság-
nál kitöltöttnek vett. Elrendelte a kir. tör-
vényszék mindkettőnek szabadlábra helyezését, 
l-'arkas Lajost dr. Czikó István gyeigyószent-
miklósl, Sylvester Albertet dr. Kltlies Zoltán 
^.i.i/.eredaí ügyvédek védték. Veress Árpád 
kn- Liliî yész uz ítéletnek minden rendelkezése 
ellen lelebbezést jelentett be. 

Leányiskolák rangja . A pályázatok-
nál sokszor kérdés merült fel,  hogy a felső-
leanyiskolal bizonyítvány minő képesítésnek 
lelel meg. A belügyminiszter most körrendelet-
ben dönti el a kérdést a kimondja, bogy a felső 
leányiskolák második osztálya tanertékre nézve 
egyenlő a polgári iskola negyedik osztályával 
s pályázatnál az algimnáziummal, alreálisko-
lávul és a polgári iskola 5-ik osztályával egyen 
rangúnak tekinteudók 

- Altisztek a polgár i pályán. Hazai 
honvédelmi miniszter leiratban hivta fel  a vá-
rost oly szabályrendelet alkotására, mely ki 
mondja, hogy bizonyos városi hivatalokra csak 
azok alkalmaztassanak, a kik a katonaságuál 
az eltöltött szolgálati esztendőkön kivül. al 
tiszti minőségben már három-négy esztendőt 
töltenek. A miniszter azt mondja, hogy a had-
si regnél életbevágó kérdés az ugy minőség, 
mint mennyiség tekintetében megfelelő  altiszti 
kar, a legénység oktatátu céljából. Az altisztek 
önfeláldozásának  ellenértékéül akarnak aztán 
nekik örökös állásról gondoskodni — a polgári 
hivatalokban. — Készükről helyeseljük, ha a 
hadvezetőség végre töródik az altisztek jövő-
jével, de nem kívánható egyetlen municipium-
tál seiu. hogy a saját iskoláiban taníttatott 
saját li-.ii mellőzésével, a hivatalalt katonai 
erények jutalmazására szolgáltassa ki. 

— A kis gyilkos. Cíikszcntininály köz-
ség határában 2 pásztor gyermek egymás 
szomszédságában marhát őrizett, akik gyer 
meki pajkosságból csakhamar összevesztek 
és birokra kerekedtek. Az alig 9 éves László 
Lajos bicsokkal ugy hasba szúrta a 11 éve9 
Németi Antalt, hogy eszméletlenül rogyott « 
földre.  A gyilkos elszaladt. A sértett tél pe-
dig a földön  egy félnapig  hevert iszonyú kí-
nok között. Csak nagyon későn akadt rá egy 

véletlenül arra vetődi marhát keresi ember, 
aki a szerencétlen fiúcskát  hnbilhörgésszerü 
nyöszörgés között és kifordult  belekkel találta 
meg. A jószívű ember a kis flu  segítségére 
sietett azonnal. A beleket visszanyomkodva 
tarisznyájából kivett egy .kenyértakaró ruhát', 
melyei szorosan átkötve a sebet, a Hu kikér-
dezéséhez fogolt.  A kis szerencsétlen pásztor 
el-elhaló síró hangján alig tudta megmentő-
jének elbeszélni a vele történt szomorú cse 
tet. Haza szállították és orvo9t hivattak hozzá, 
aki hevarta a sebet, s minthogy a bél és a 
test egyéb részeiben komolyabb sérülés nem 
történt, az orvos megállapítása szerint a Hu 
életéhez még van remény. 

— Késelés. Tölgyesen Mezei Imre ípila) 
kártyázás közben összeveszett a partnerével 
és azt zsebkésével megszúrta. Az ügynek 
folytatása  a csíkszeredai kir. törvényszék 
előtt lesz. 

- Mi less a gyufamonopóliutnmal  ? 
A gyufamonopólium  kezd a legaktuálisabb kérdé-
sek homlokterébe nyomulni. Bécsből jelentik, 
hogy az osztrák ipartanács illetékes osztálya 
pénteken ülést tartott a kereskedelmi minisz-
tériumban, hogy az életbeléptetendő gyufa-
monopólium módozatairól tanácskozzék. A fel-
merült terveket és számításokat már előzőleg 
szakértőknek adták ki. sz ezek véleménye, 
hir szerint, egyező a tekintetben, hogy a mo-
nopólium bérbeadás utján létesíttessék. A két 
pénzügyminiszter legközelebb folytatja  a gyu-
famonopólium  kériléschen megindult tárgynlá 
sokat és a beavatottak ugy számítják, hogy a 
gyufamoiiopóliiim  behozataláról szóló törvény-
javasla ínég ez év folyamán  a törvényhozás 
elé kerülhet. A akarja adni, abból az álláspot-
ból indulva ki, hogy nz nz államot minden 
kockázattól mentesítené. 

Karcz. 
— Vigéc vonat, — 

Vigéc vonatnak nevezzük azt a vo-
natot, a melyiken vigécek utaznak. Nem 
vigécek is, mert akkor minden vonat 
vigéc vonat lenne; hanem azt a vonatot 
melyen négy öt vaggon vigéc utazik. — 
Más embernek csak kegyből adnak helyet. 

Ilyen vonat sok van Magyarországon. 
Ez azonban jellegzetesebb, mint a Sió-
foki  szombat estéli, valamint a nagyma-
rosi péntek estéli bika vonat, vagy 
kassai kofa  vonat vagy talán a csíksze-
redai erdei kihágok és peres emberek 
vonata (érk. 9 2). 

Jellegzetesebb ezeknél a vigéc vonat 
Először mert egyforma  vallású és fajú 
sőt egynemű utasok használják. Másod-
szor egy ugyanazon nyelvet beszélik. 
Harmadszor mindeniknek két csomagja 
van, egy kisebb és egy nagyobb. Negyed-
szer mind sport sapkában utaznak és sárga 

cipőben és végül ötödször mindnyájait 
egyszerre beszélnek. 

Inkább kiábálnak mint beszélnek, de 
ők beszédnek mondják, hát hagyjuk rá. 

Vigéc vonatok indulnak minden hét-
főn  ünnepnapok kivételével a délelőtti 
órákban Budapest üsszes pályaudvarairól. 
Mindnyájan a vonal indulás előtt épen, 
öt perccel jönnek ki. (Évi bérlet jegyük 
van.) A vonatot mint sáskák lepik el és 
mielőtt a vonat a pályaudvart elhagyja, 
már ki sem látszanak a cigaretta füsttől. 
Nő a vonaton nem utazik. Ha valakit 
végzete mégis erre kárhoztatna — ugy 
inkább ne utazzék. 

Egy ilyen összeállítású vonat egyik 
kupéjában ült hat vigéc, a hetedik a va-
sárnapi utógondolatok hatása alatt végig 
dölt két helyen és alszik. Beszélgetnek. 
(Számozzuk őket a kupé ajtótól az ab-
lakig a vonat irányában ülőket 1—4 és 
a szembeülőket és a fekvőt  5—7-ig.) 

Második (rövidáruban utazik): Nu 
Schwarz úr megint együtt? 

Ötödik (papondekli és pakoló papír): 
Hát ha le nem késett! 

Harmadik (élelbiztositás): Hová, hová 
Weisz ur. 

Első (tűzbiztosítás): Megyek megint 
Dolhára a Grünfeld  megint leégett. 

Harmadik: Már tudják ? 
Első : Hát mi ne tudjuk ? 
Második: Klein ur Dolhán leégett a 

KÖZGAZDASÁG. 
A .Hernie»' Magyar ÁHalánt VáltMzIet Réaz-
vénytáriartg, Buda? tat, heti jelent*te a tőzsde 

forgalomról  és pénzpiaciról. 
Budapest, 1910. junius 17. 

A budapesti értéktőzsde irányzata az el-
múlt hét első felében  határozottan szilárdnak 
volt mondható és különösen a helyi értékek 
piacán fejlődött  ki igen élénk üzlet emelkedő 
árfolyamok  mellett. Később azonban, midőn 
az országszerte, sót európaBzerte előforduló 
nagy zivataros esők a terméskilátásokat ked-
vezői lenül befolyásolták,  a gabonatőzsdén be-
állott szilárd irányzat az értéktőzsdére gyen-
gitóleg hatott és kedvetlen hangulat mellett 
inkább a nemzetközi értékek piacán némi tisz-
szaesés állott be, amit az egyre javuló pénz-
viszonyok sem tudtak ellensúlyozni. 

Az üzlet egyes részleteire térve át, kieme-
lendő a bankértékek közül a Pesti Magyar 
Kereskedelmi Bank részvényeinek folyatólagos 
áremelkedése, melyet általános jó üzletmenet-
tel és ujabb nagy üzletekkel indokolnak és 
mely e hét folyamán  közel 50 koronát tett ki. 
Emelkedtek továbbá a Hazai Bank részvények 
is, az ismét forgalomba  került tókefelemélési 
hírek hatása alatt, míg egyéb bankértékek e 
hét folyamán  némileg el voltak hanyagolva 

Az iparvállalati részvéuyek közül az Észak-, 
magyarországi kőszénbánya részvények igen 
élénk kereslet tárgyát képezték és árfolya-
muk ezeu vállalat és a Trifaili  társaság fúzió-
jának hirére jelentékeuyen emelkedett. Kere-

hagyni az ugrálást, és üsszeütni poharaikat a 
|K>lgármester ur poharával, aki uagyságának 
tudatában királyi léereszkedéssel nézett végig 
hódolók kopott seregén. 

Csak Gáspár nem volt megelégedve a tószt-
tal. Dühösen csapott öklével az asztalra, ar-
cából kikelve ordította: — Kibeszél itt misz-
szióról? — Teljesített kötelességről és szent 
hivatásról ? I Ez a zsírunkon hizlalt majom, a 
ki a színészt rabszolgának, a nőt pedig áru-
cikknek tekinti, akivel kereskedni szokott, 
mint örmény-boltoB a birka bőrével ? I Pfuj! 
Szégyelje magát, maga Kipacs 1 

— Gyere asszony, menjünk baza, nem való 
vagy te ebbe a társaságba I — Szegény Gás 
pár, de sokszor elharsogta már ezt a beszédet, 
de sokszor, és de mindig hiába. 

Most is kacagott az egész társaság, de leg-
jobban az asszony, aki gyorsan felkelt,  nagyot 
nyújtózkodott, mint egy prédára áhítozó nős-
tény tigris, gúnyosan vágta oda a dühöngő 
Gáspárnak .* Ma nem megyek haza I 

A kis emberke megrendült erre a kijelen-
tésre, előszűr tört, znzoti, dühöngött, aztán 
könyörgésre fogta  e dolgát, de biz ez se hasz 
nált, aztán tţjra csak dühöngött, fenyegetőd-
zött, hogy igy lesz, ugy lesz, ha azonnal haza 
nem megy vele az asszony! 

Az pedig vette a bundáját, karját a pol 
gármester karjába akasztotta ée lenézőleg fél-
vállról szólt oda ax urának: — Soh'se fáraszd 
magad Gáspár, tudod, bogy engem nem egy-
könnyen ijeszt meg valaki, te legalább nem, 
nem bizony barátom — Boha, soha! 

Vig kacagás közben hangos zeneszóval ki-

vonult az egész díszes társaság, ki erre, ki 
ki arra, ók tudják, hogy hova. 

Az a megkínzott kis emberke pedig, kezét 
leeresztve rogyott le egy székre és csak bá 
mult maga elé belé a nagy semmiségbe; • 
szája még mozgott, motyogott valamit, de agya 
már felmondta  a szolgálatot, zavarosan kava-
rodtak benne a gondolatok, hajszolva egymást 
kiindulási pont és végcél nélkül. Csak egyet 
látott tisztán, hogy ez a szépséges bestia sze-
mérmetlen módon meggy alázta isiuét és cini-
kusan vágta arcába, hogy még csak meg sem 
tudja ót ijeszteni. 

Kitámolygott, mint egy részeg ember, dü 
lóogve ment haza az üres lakásba. Nem érezte 
már a gyalázatot sem, csak az a kacagó hang 
csengett még fülében,  csak a düh lépte a lel-
két, amiért, hogy ó már nem tudja azt az 
asszonyt meg sem ijeszteni! Egyszerre csak 
kipattant megbénult agyából egy gondolat s 
dühtől torzult arcán végig cikázott u vigyor, 
mély gödréből kivillan) az öröm; lázas siet-
séggel, attól remegve, hogy talán elröppen az 
a jó gondolat, leoldtu nadrágszíját, átdobta az 
ajtófélfán,  felállt  egy kis székre, liuruot csinált 
a szţjra és rá a nyakára, megrúgta a széket, 
egyet-kettőt rándult, villogott a szeme és ép 
az édes pokoli kéjtől rángatódzó ajkán ki-
kiszökött egy szó, lázasan, tördelve! hazajön 
az asszony, aztán meglát — megijed — meg-
ijed, mégis megijesztem! — Csend van, a tá-
vol begyek mögött most bukkant fel  a nap, 
arany sugarai gyöngéden cirógatva csókolják 
körül ait a nyomorult kis embert roncsot, 
mely mig lélek volt benne ugy tudott örülni, 
hogy ő u megijeszti egyszer as asszonyát. 

Grünfeld?  Megyek oda, nagyszerű iizle- settek voltak továbbá a Nasici tauningyári 
részvények is, uz uj erdővétel és az ennek 
folytán  szükségessé vált alaptókefelemelés  ha-
tása alatt és ezeu részvények árfolyama  kb. 
(ÍOO-ig emelkedett. 

A gépgyári részvények közül főleg  a Fegy-
ver- és gépgyári részvények iránt mutatkozott 
érdeklődés jó üzletmenet hirére és keresettek _ 
voltak a Wcitzer waggon- és gépgyári rész-
vények is emelkedő árfolyamok  mellett. 

A téglaértékek azou hír folytán,  hogy né-
hány téglagyári vállalat értékes telkeinek egy 
részét eladni szándékozik, szintén emelkedtek, 
úgyszintén jelentékeny emelkedést tüntetnek 
fel  a Franklin könyvnyomdái részvények, amit 
azzal indokolnak, hogy ezen vállalat a folyó 
(jnnius 30-án végződói Uzletévre valószínűleg 
nagyobb osztalékot fog  kiűzetésre juttatni. 

A befektetési  értékek piacán meglehetősen 
szűk keretek között mozgott az üzlet és a 
4%-os magyar koronajáradék árfolyama  némi 
visszaesést tüntet fel. 

A sorsjegypiacon csak az Erzsébet szana-
tórium. sorsjegyek iránt mutatkozott nagyobb 
érdeklődés, melyeknek árfolyama  kissé emel-
kedett. 

A bét nevezetesebb árfolyamváltozásai  a 
következők: Juuius lo. Junius 17. 
ÍVsti yiagvar Kereskedelmi 

ltunk részvény . 8.H37.50 3.8K4,— 
KUő Magyar Általános biz-

tosító társ. részvény 
Fegyver- és gépgyári réezv. 
Weitzer wrtggou- és gép-

gyár részvény . . 
Ksznkmagynrorazágt küszén-

bányu részvény . ;127.— 341.— 
Franklin társulati részvény 5IW.50 5!I7.50 
Nasici tannitigyúr részvény 57tt.— 5117.— 

tet csináltam olt. 
Hatodik (fűszeres):  Maga is jár Dol-

hára ? Hát minek megy ha leégett Grün-
feld,  az mar nem vesz. 

Második: Noná nem vesz ? Hát mit 
árul? Nincs neki semmije. Klein ur ki 
égett még el? 

Első : Somogyban Bogyó és tsa, Be-
regben Lövenstein és fia,  Hunyadban 
Mayer. 

Második (ezalatt jegyez) : Köszönöm. 
Ötödik: Pollák ur, hogy van a fe-

lesége ? 
Negyedik (könyv ügynök): Mit ér-

dekli az magát, ő sem kérdi soha, hogy 
maga, hogy van. 

Ötödik: Hát igazán van felesége  ? 
Negyedik: Van is, meg nincs is. 
Ötödik : Szép, mutatta a kezét. Nincs 

is jegygyűrűje. 
Negyedik: Hát azért nem lehet fele-

ségem? 
Ötödik: Hová utazik? 
Negyedik: Ugocsába. 
Ötödik: A ha értem. Lehúzta a jegy-

gyűrűjét ugy jobban tud g'seftelni  az asz-
szonyokkal. Jó firma  maga! 

Negyedik : Nem is csinálok ugy mint 
maga Schwarc, hogy jegygyűrűt vesz fel 
és legény. 

Ötödik: És ha 60 éves volna. 
Negyedik: Akkor nem volnék ügynök. 
Ötödik: Volna maga Váradon ka-

nonok ? 
Negyedik: Kenvelő leszek. Csak nem 

ebédelek mindig hagymát és szalonát? 
Második: Pollák ur Singeméi van 

még? Jól keres? 
Negyedik: (az ujjain mutatja: 5, 

értsd 5 százalék). 
Második: Nu és mért húzta le a jegy-

gyűrűjét ? 
Negyedik: Hát kell Ugocsába házas 

ember? 
Második és ötödik: (röhögnek.) 
Hatodik : (az ötödikhez) Schwarc ur 

akkor nem Ugocsába megy? 
Ötödik: Noná nem oda! 
Hatodik: És gyűrűvel ? 
Ötödik: Én nem g'seftelek  asszo-

nyokkal én hatvan éves vagyok. 
Harmadik: Milyen naivok magok. 

Az ugocsai asszonyok okosabbak. Tud-
ják azok jól, hogy a gyűrű az egy 
smonces. A házas vigécek mind lehúz-
zák és az öreg legények mjnd fölhúzzák. 
Hát ők nem házasodhatnak, választanak 
mind gyűrütlent. 

Kalauz; Füzesabony! 
Második: Füzesabony ? Collega urak 

auf  vidersehe! Holnap Nyíregyházán le-
szek. (Leszáll.) 

Hetedik: (felébred)  Füzesabony ? Fü-
zesabony ? Glück auf,  (szedi a táskájá 
és kifut.)  (—p.) 

I4.IIM).— 
837.— 

472.— 

I4.HIMI,— 
33i>.— 

4H2.50 

288—1999. végrh. szám. 
Árverési hirdetmény. 

Alattirt kiküldött végrehajtó az 1881. 
évi LX. t.-c. 102. §-a értelmében ezennel 
közhírré teszi, hogy a kisk. Lux István 
és József  csíkszeredai lakósok, illetve Csík-
szereda város végrehajtatónak javára 425 
kor. letiltott házbér tartozás és járulékai 
erejéig 1910. évi április hó 7-én fogana-
tosított kielégítési végrehajtás utján le-
foglalt  és 1650 koronára becsült követ-
kező ingóságok, u. m.: 2200 liter Dréher-
féle  királyser nyilvános árverésen eladatik. 

Mely árverésnek a hivatalból végre-
hajtást szenvedő lakásán leendő eszköz-
lésére 1910-ik évi junius hó 28-ik napjá-
nak délelőtt 10 órája határidőül kitfizetik 
és ahhoz a venni szándékozók ezennel 
oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogv az 
érintett ingóságok ezen árverésen az 1883. 
évi XLIV. t.-c. 69. §-a értelmében a leg-
többet ígérőnek becsáron alul is eladatni 
fognak. 

Az elárverezendő ingóságok vételára 
az 1881. évi LX. t.-c. 108. §-ában meg-
állapított feltételek  szerint lesz kifizetendő. 

Kelt Csíkszereda, 1910. évi junius 
hó 14-én. Zsidd István, 

v, végrehajtó. 
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"Sz. 271—1910. i_: 

Faeladási hirdetmény. 
A csikszentdomokosi közbirtokosság 

eladja nyilt árverésen a földmivelési  mi-
niszter ur 95430—1908. számú rendele-
tével megadott engedély alapján a Csik-
madaras II. rész Kecskebfikk  és Kisáca 
nevű erdőrészekben mintegy 553°98 k. 
holdon törzsenkénti felvétel  alapján kéreg 
nélküli és a termelési és szállítási apadá-
sok levonásával 129715 köbméter becsült 
lucfenyő  haszonfa  tömeget. 

Megjegyeztetik, hogy az 553 98 hold-
ból a Kisáca erdőségre esik 8403 kat. 
hold, a Kecskebükk erdőrészre pedig 
469-95 kat. hold és a 129715 köbméter 
haszonfából  a Kisáca erdőrészre esik 
16051 köbméter, a Kecskebükk erdőrészre 
pedig 183664 köbméter. 

Az összes kikiáltási ár 774100, azaz 
hétszázhetvennégyezer - egyszáz korona, 
ebből esik a Kisáca erdőrészre 86700 
korona, a Kecskebükk erdőrészre 687400 
korona. 

Az értékesítés céljából 1910. évi ju-
lius hé 4-én délelőtt 10 órakor, Cslk-
szentdotnokos községházánál nyilvános 
szó- és zárt írásbeli versenytárgyalás fog 
tartatni. 

Árverezni lehet mind a két árverésre 
együttesen és külön-külön is. 

A fatömeg  becsáron alul nem fog 
eladatni. 

Utóajánlatok nem fogadtatnak  el. 
Az írásbeli ajánlatok ellátandók sza-

bályszerű bélyeggel és a kikiáltási ár 10°'.-át 
tevő összegnek a csíkszeredai királyi adó-
hivatal pénztárába történt letétbe helye-
zéséről szóló nyugtával. 

Szóbelileg árverezni kívánók kötelesek 
a kikiáltási ár lO'/.-át kitevő bánatpénzt 
a csíkszeredai m. kir. adóhivatalnál letétbe 
helyezni és a letéti nyugtát az árverési 
bizottságnak felmutatni. 

Megjegyeztetik, hogy a vételár kifize-
tésénél az eredetileg megállapított feltéte-
lek nagy mértékben enyhítve lesznek. 

Az árverési és szerződési feltételek 
megtekinthetők Csikszentdomokos község 
házánál és a járási erdögondnokságnál 
Csíkszeredában. 

Cükszentdomokoson, 1910. évi ju-
nius hó 14-én. 

Ferencz Antal, Barabás János, 
^ jegyzá, elnOk. 

F o g o r v o s Perl József 
AMERICAN DENTIST 

C a U c a z a r s O é b b a m e f f é r l c e z e t t . 
Elvégez minden fogorvosi  mű-
téteket, u. m.: foghúzást  helyi 
érzéstelenítéssel, arany és más 
töméseket, múfogak  és teljes fog-
sorok, korona és hídmunkákat. 

Lakása: „Hutter"-szálloda 5. szám. 
Rendel: d. e. 9—12-lg és d. u. 2—5-ig. 

Itt tartózkodik 8—10 napig. 

2-3 Szám: 5904—1910. tlkvi. 
Hirdetmény. 

Cslkmindszent községre nézve az 1892. 
XXIX. tc. értelmében a tényleges birtokosok 
tulajdonjogainak a telekjegyzókiinyvekbe való 
bejegyzése és a telekjegyzőkönyvi bejegyzések 
helyesbítése iránti eljárás befejeztetvén  ez 
azzal a felszólással  tétetik közzé: 

1. hogy mindazok, kik az 188«. évi XXIX 
tc. 15. és 17. Sü "i alapján, idu értve e f  oknak 
az 1889. XXXVIII, tc. .',. és It g-aibiin és az 
1891. XVI. tc. 15. 8-a, pontjában foglalt  ki-
egészibiseit is, valamint nz 1889 XXXVIII, 
tc. 7. § a és az 1891. XVI tc. 15. h) pontja 
alapján eszközölt bejegyzések vagy az 188«. 
XXIX- tc. 22i §-a alapján tftrtéut  törlések ér-
vénytelenségét kimutathatják, e végből törlési 
keresetöket hat hónap alatt vagyis az 1910. 
évi december hó 1 só napjáig bezárólag a te 
lekkönyvl hatósághoz nyújtsák be. mert nz 
ezen meg nem hosszabbítható záros határidő 
eltelte után indított törlési ke/eset annak a 
harmadik személynek, aki időközben nyilván-
könyvi jogot szerzet, hátrányára nem szolgál; 

2. hogy mindazok, akik az 188U. XXIX. 
tc. 16. és 18. § altiak eseteiben ideértve az 
utóbbi 9-ok nz 1889. XXXVIII, tc. 5. és (5 
Ş-aiban foglalt  kiegészítéseit is, tényleges bir-
tokos tulajdonjogának bejegyzése ellenben 
ellentmondással élni kívánnak, írásbeli ellent-
mondásukat hat hónap alatt, vagyis 1910. évi 
december hó 1-ső unpjáig bezárólag a telek-
könyvi hatósághoz nyújtsák, mert í zen nu g 
nem hosszabbítható záros határidő letelte után 
ellentmondásuk többé figyelembe  vétetni nem 
fog;  — 

3. hogy mindazok, akik az I. és 2. pont-
iján körülírt eseteken kivtil az eljárás és az 
nnek folyamán  történt bejegyzések állal előbb 

nyert nyilvánkönyvi jogokat bármily irányban 
sértve vélik, ideértve azokat is. akik a tulaj-
donjog aráuyának az 1889. XXXVIII, tc. Iti. 
1-a alapján történt bejegyzését sérelmesnek 
találják, e tekintetben felszólalásukat  tartal-
mazó kérvényeket a tlkvi hatósághoz hat hó-
nap alatt, vagyis 1910. évi december hó 1 -só 
napjáig bezárólag nyújtsák be, mert ezen meg 
nem hosszubbilható záros hatátidó elmulta 
után az említett bejegyzéseket csak a törvény 
rendes utján és csal: az idókö'ben nyilván-
könyvi jogokat szerzett harmadik személyek 
jogainak sérelme nélkiil támadhatják meg. 

Kgyuttal figyelmeztetnek  azok a felek,  a 
kik a kiküldöttnek eredeti okiratokat aduik át, 
hogy amennyiben azokhoz egyszersmind egy-
szeri! másolatokat is csatoltak, vagy ilyeneket 
jót lói ng benyujtatnak az eredetieket a tlkvi 
iiitóságnál átvehetik. 

A kir. trvszák, mint telekkönyvi hatóság. 
Csíkszereda, 1910. évi április hó 3U-án 

Bocskor Antal, 
kir. trvszkl birft. 

A n. é. közönség figyelmébe. 
Ajánlón a ml kornak teljesen megfelelő 

temetkezési raktáromat. 
Koporsó, szemfödél  és koszorúk 

dus választékban, valamint 
MENYASSZONYI BÚTOROK. 

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

megjelenünk. Kiváló tisztelettel: 
BARDÓCZ, CSIKCSATÓSZE6. 

TENGEEI LISZT 
a osikszentmihályi gőzma-
lomban b á r m i l y menny i -
s é g b e n k a p h a t ó . Oim: 
CSIKY JÁNOSNÉ 

Szépviz-Osikssentmihály (állomás). 
19—52 

267. szám. 
1910. vhtó. 

Árverési hirdetmény. 
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi 

LX. tc. 102-, illetőleg az 1908. évi XLI. tc. 
19. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy 
a bácsalmási kir. járásbíróságnak 1909. évi 
Sp. 484/11. Bzámu végzése következtében dr 
Dávid Arthur ügyvéd által képviselt Dános 
Ciyula világosi lakos javára 280 korona 04 
fiilér  s jár. erejéig 1910. évi március hó 10 én 
foganatosított  kielégítési végrehajtás utján le-
és felUlfoglalt  és 927 koronára becslilt követ-
kező ingóságok, u. iu.: házi bútorok, bor és 
egyéb ingóságek nyilvános árverésen eladatnak. 

Mely árverésnek a csikszentmártoni kir. já-
rásbíróság 1910-ik évi V. 547/2. számú vég-
zése folytán  280 korona 04 fillér  tőkekövete-
lés ennek 1909. évi május hó 10. napjától járó 
5% kamatai, s a bíróilag már megállapított, 
költségek énjéig, Csikszentgyőrgy község-
ben' végrehajtást szenvedők lakásán leemlö 
megtartására 1010 évi julius ho l.sö nap-
janak délutáni 3 órá ja határidőül kitiizetik 
és ahhoz a venni szándékozók ezennel oly 
megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett 
ingóságok az 1881. évi LX tc. 11)7. és 108. 
§-ai értelmében készpénzfizetés  mellett, a leg-
többet ígérőnek, szükség esetén becsáron alul 
is el fognak  adatni. 

Amennyiben az elárverezendő ingóságokat 
mások is le- és feliilfoglaltatlák  es azokra 
kielégítési Jogot nyeltek volna, ezen átverés 
az 1908. évi XLl'le. 20. §. értelmében ezek 
javára is elrendeltetik. 

Kelt Csikszcntinártoiihaii, 1910. évi julius 
hó 15-ik napján. 

Ambrus Lajos, 
kir. l.ivéereliu'ló. 

Árverési hirdetmény kivonat. 
A csíkszeredai kir. törvényszék, mint telek-

könyvi hatóság közhírré teszi, hogy Csedő 
István végrehajtatónak Xántus Klek né szili. 
Kuna Terézia végrehajtást szenvedő elleni 
59 korona 00 fillér  tőkekövetelés és járulékai 
iránti végrehajtási ügyében a csíkszeredai kir. 
törvényszék területén levő várdotfalvi  község 
határán fekvő  a várdotfalvi  115. sz. tjkvben 
A + 1. rdsz. 214., 215. hrsz belsőségre 812 
koronában megállapított kikiáltási árban elren-
deltetik azzal, hogy az ingatlan kikiáltási át' 
felénél  alacsonyabb áron el nem adatik és hogy 
vevő a bánatpénzt, a végrehajtási novelle 25. 
§ a értelmében kiegészíteni köteles. 

A fentebb  megjelölt ingatlan az 1910. évi 
augusztus hó 11-ik napján d e. 9 órakor Vár-
ilotfalva  község házánál megtartaudó nyilvános 
árverésen fog  eladatni. 

Árverezni szándékozók tartoznak az ingat-
lan liecsárának 20"/, át készpénzben, vagy az 
1881. LX. tc. 42. § ában jelzett árfolyammal 
szániitott és az IH8I. évi november hó l-én 
3383. sz. a. kelt igazságilgymiiiiszteri rendelet 
8. jj ában kijelölt ómdékképes értékpapírban 
a kiküldött kezéhez letenni, avagy az 1881. 
LX. tc. 170. §-a értelmében a bánatpénznek 
a biióságnál előleges elhelyezésről kiállított 
szabályszerű elismervényt átszolgáltalni. 
A kir. törvényszék, mint telekkönyvi hatósás. 

C s í k s z e r e d a . 1910. évi május hó 23 ik 
nnpján. 

Geezö Bola s. k., 
kir. trvs/ki liiró. 

Egy boltberendezés 
mindenféle  mérleggel együtt jutányos 
áron eladó. — Hol? Megmondja e lap 

kiadóhivatala. 

>000000 oooooo< 

ERTESITES! 
Van szerencsém az igen tisztelt városi és vidéki közönség szives tudomására 
hozni, miszerint Csíkszeredában, a Dóczi József-féle  házban, egy 

szoba-, eim-,templomfestö, mázoló és aranyozó 
üzletet nyitottam. — Midőn ezt a nagyérdemű közönség szives tudo-
mására hozni bátor vagyok, egyben mély tiszteletettel kérem engem A' 
becses megrendelésükkel megtisztelni kegyeskedjenek. — Jó ízléses és IP 
csinos munka mellett a lehető legjutányosabb árakot fogom  számítani, 
i Maradok kiváló tisztelettel: '« 
Biró György szobafestő és mázoló. 

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 

kocsigyártó, nyerges, kárpitos és szijgyártó-üzletet 
nyitottunk, a Csíkszeredai Takarékpénztárral szemben, ahol elvállalunk 
a fent  említett 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 
C s U s s z s r e l a , A p a f O .  ^ l b Á l y - U t e a 1 3 . s z á m . 

Ugyanitt egy teljesen szakképzett segéd azonnal felvétetik. 

PALLÓ, P E S Z K A , LÉC, G Y A L U L T PADOZAT DESZKA 

CÂNDRA (HULLAPÉK L É O RÖNKVÉÍ 
S Z E K É E - É S Ö L - S Z A M B A , "V\A. IJ .A . Í I N T 

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

Klein Sámuel csíkszeredai gőzfürész telepén. 
: TELEFON 19. 

a í R N " B F A t u l a í d o a o s c í : BZJ.T7®S t u d o m á s á r a H o z o m , 
4 H e g y m i n d e n s z o m b a t o n taénr-á^ája v a n . aú 



25 szám. 

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

elismert legjobb arczszépitó és bórfino-
mitó szer. 

Most már Csíkszeredában is kapható 
FEKETE VILMOS illatszertáráhan ere-
deti gyári árban. 
I tégely Creme Ideal, fehér  . K 100 
1 - • » rózsa . „ 2- — 
l doboz - „ |>ouder . 3' 
1 probadoboz, . „ „ 1' — 
1 darab „ . szappan . . —70 

Figyelmeztetem a tisztelt érdeklódó 
közönséget, hogy ezen hirdetéB nem szo-
kásos reklám akar lenni, hanem csupán 
l>. vt-vniin vágyait kívánom ezáltal kielé-
gíteni. vagyis tudtára adni, hogy sikerült 
a felülmúlhatatlan  világhíres CREME 
IDEAL szépilöszernek az egyedüli rak-
tarát drága pénzért és sok fáradság  után 
megszerezni. 

Knnek a csoda világhíres CREME IDEAL 
szépitöszernek jóságát és meglepő hatá-
sat a tisztelt vevőim saját inegbirálására 
bizoni. tuert bátran állithatom, hogy az 
első pi óba tégelynél meglepő lesz altatása. 

Valekre is a legcsekélyebb rendelete-
két utánvét mellett küldi az 4—22 
Eltö Csikmegyei Illatszer és Piperék erei 
kedás Csikszeredabaa. FEKETE VILMOS. 

C S Í K I L A P O K 5-lk oldaL 

Faeladási hirdetmény. 
Közhírré tétetik, hogy Csikdánfalva  község 

közbirtokosság tulajdonát képező Aszópatak 
völgyében Csikmadaras 11 Rész Domuk tüz 
által megperzselt fenyőfakészlet  értékesité.- e 
céljából folyo  évi junius hó 25-en dél-
előtt 10 órakor Caikdánfalva  községhá-
zánál nyilvános Bzóbeli és zárt írásbeli ver-
senytárgyalás fog  tartatni. 

Kikiáltási ár 49937 korona, azaz negyven-
kilencererkilcncszázliarminchét korona. 

Kánatpénz 5000 korona. 
l'tóajánlatok nem fogadtatnak  el. Zárt Írás-

beli ajánlatok a szóbeli árverés megkezdése 
előtt adandók be, a melyekhez a kikiáltási 
ár lO'/n. mint bánatpénz csatolandó. 

Az árverési és szerződési feltételek  és a 
becslési kimutatás megtekinthetők a község 
házánál a birtokossági jegyzőnél. 

Az értékesítés tárgyát képező erdórész meg 
mutattatik érdeklődőknek a közbirtokossági 
elnök, vagy annak megbízottja által. 

Csikilanl'alva, l'.UO. junius hó 8-án 
Antal Gergely, 

2—2 iil. közbirt. elütik. 

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

M É S Z M E N T E S F A L I -

T É 6 L A É S H O R N Y O L T 

F E D Ő C S E R E P E T . 

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

Képv i se lő t keresek. 

Özv. Z u l i á n i P é t e r n é 
tégla- él cserépgyáros, Halnátfürdö. 

7-15 

Sz : 080—9110. 
2-2 kjzói. 

Faeladási hirdetmény. 
Közhírré tétetik, hogy Csikmadaras község 

közbirtokosság tulajdonát képező „Aszópatak* 
völgyében iCsikmadaras II. Rész Dumuk) tüz 
által megperzselt fenyőfakészlet  értékesítése 
céljából folyó  évi jnnina hó 25-en dél-
után 2 ó rakor Csikmadaras község házánál 
nyilvános sz.beli és zárt írásbeli versenytár-
gyalás fog  tartani. 

Kikiáltási ár 12015 kor. azaz Tizcnkettó-
ezertizenöt korona. 

Bánatpénz 1200 korona 
L'tóajánlatok nem fogadtatnak  el. 
Zárt írásbeli ajánlatok a szóbeli arveres 

megkezdése előtt adandók be, melyekhez a 
kikiáltási ár 10°/. mint bánatpénz csatolandó. 

Az árverés és szerzodeat feltetelek,  .ala-
mint a becslési kimutatás megtekinthetők 
Csikmadarason a község jegyzői irodában. 

Az értékesítés tárgyát kepezo erdoresz 
megrautattatik érdeklődőknek a közbirtokos-
sági elnök, vagy annak megbizottjn altol. 

^Csikmadaras, 1910. junius 7-én. 
Sófalvi  Joasei , Lukáoa Peter , 

L . - b. elnök, b. jegyi»- v m 

M e n e t r e n d , é r v é n y e s 1 9 1 0 . é v i m á j u s h ó 1 - t ő l . 

Oda Székelykocsárd—Madéfalva—Brassó Vissza 

Szv. 
8016 
1—III. 

Szv. 
8004 
1—III. 

200 
200] 800 
1(01 

204 
2TC 
215 
2 S 
235 
2ÎÎ 

1016 
224 

Szv. 
8002 
I—111. 

935 

646 
904 
910 
916 
922 
930 
941 

244 
2*9 
255 
3S5 
315 
3® 
355 
343 
355 
435 
415 
4S 
43? 
435 
432 
5(51 
5ÎÎ7 
5ri 
sí» 
5S 
535 
535 
6® 
608 
619 
636 
642 
657 
706 
732 
743 
756 
813 
827 
835 
850 
856 
907 
928 I 
946 
954 , 

1003 I 
1012 
1017 I 

943 
948 
954 

1004 
1012 
1019 
1025 
1042 
1055 
U10 
1118 
1131 
1140 
1147 
1154 
1203 
1209 
1213 
1219 
122!» 
1237 
1250 
101 
111 
122 
139 
145 
159 
208 
234 
245 
258 
313 
326 
334 
341 
347 
358 
419 
438 
446 
456 
505 
510 

Szv. 
8006 
I—III. 

540 

832 
1154 
1200 
1206 
1212 
1220 
1231 

Szv. 
8008 
I—III. 

930 
lE 

Szv. 
8010 
I—III. 

Szv. 
8005 
I—III. 

438 
444 
449 I 
454 I 
502 1 

513 i 

700 ind. Budapest k. p. u. (N.-Váradon át 126) érk. 
700 1 ind. Budapest k.p.u. (Aradon át 126, 153) érk. 
540 || ind. Kolozsvár (126) érk. 
840 
835 
8Î2 
835 
955 
9Î7 

150 
115Ş725 

420~ 

600 
1240 

ind. Székelykocsárd 1126, 130> érk. i 
Marosnagylak 2. sz. őrház 
Vajdaszeg 4. sz. őrház 
Maroscsúcs 6. sz. őrház 
Maroskccze . . 

crk. Marosludas (129) ind. 

n® 
1Ö3 

1254 
1245 
123T 
1253 

érk. Beszlercze (129) . ind. 
crk. Borgóbeszlercze ind. 
ind. Borgóbeszlercze érk. 
ind. Besztcrcze (129) crk. 

224 
1016 

Szv. 
8009 
I—III. 

955 
955 

1256 
805 
759 
753 
747 
740 
728 

Szv. 
8007 
i - m . 

955 
6Î5 

1256 
1020 
1014 
1008 
1002 
955 
943 

Szv. 
8003 
I—III. 

720 

510 
212 
206 
200 
154 
147 
135 

1233 
1239 
1245 
1255 

104 
III 
117 
133 
146 
150 
204 
217 
225 
233 
240 
249 
255 
259 
306 
310 
324 
337 
348 
35» 
410 
427 
433 
448 
457 
525 
536 
551 
608 

6 1 635 
630 
6*6 
637 
718 
7»> 
744 
735 
8Ö2 
8(ft 

519 
524 
530 
540 
5 « 
5 » 
62° 
6Ü 
fr" 
6 4 2 
6 5 0 

72? 
7Ü 
7 I9 
72? 
72? 
7 i! 
745 
750 
8«? 
808 
821 
8» 
842 
853 
910 
916 
930 
939 

1007 
1018 
1032 
1049 
1102 
1110 

Szv. 
i 8014 
I 1—111. 

Szv. 
8001 
I—III. 

730 
115,725 

959~ 
758 

735 
7 3 
7 * 

1240 
600 

Szv. 
8015 
I—III. 

IS 

918 ind. Marosludas (129) crk. 
9 ? Marosbogát . . 
929 Kutyfalva  16. sz. őrház 
939 Radnót 
9*7 Maroscsapó . . 
95? Marosugra 24. sz. őrház 

1000 Kerelöszcntpál 
1017 1 Nyárádtö . . 
1030 írk. Marosvásárhely ind. 
crk. ind. Marosvásárhely . . crk. 
— Marosvásárhely telsöváros 
— I Nagyernyc 43. sz. őrház 
— { Sárombcrke 
— Gcrnycszcg . . 
— j Kürtvélyfája  49. sz. őrház 

Pclele 51. sz. őrház 
Radnólfája  52. sz. őrház 

érk. Szászrégen ind. 
ind. Szászrégen érk. 

IdccsfUrdő 
Marosvécs 
Magyarő 
Dcda megálló 
Déda j 
Ratosnya i 
Szalárd 82. sz. őrház 
Palolaílva 
Bánlfyháza  . 
Gödemesterháza . . . . 
Maroshcviz (BorszcklUrdö) 
Galőczás 
Várhegy 
Dilró 
Szárhcgy . . . 

érk. Gyergyószentmlklós ind. 
ind. Qyergyószentmlklós crk. 

Tckcröpalak 
Vasláb 
Marosfö 
Csikszcnldomokos 
Karcfalva 
Csikmadaras 
Csikrákos 

crk. Madéfalva  il3G) ind. 

Szv. 
8012 
I—111-

621 
627 
638 
659 
717 
725 
734 
743 
748 

1225 
1219 
1212 
1203 
1155 
1147 
1141 
1124 
1110 
1100 
1053 
1039 
1032 
1025 
1017 
1008 
1002 
958 
950 
941 933 
921 
910 
904 
853, 
833 
828 
811 
802 
745 
723 
711 
655 
639; 
63lj 
615 
609 
600| 
542 
517 
505 
456 
446 
440 

725 
719 
712 
703 
655 
647 
641 
624 
610 

Szv. 
8011 
l-Ill. 

830 
824 
815 
759 
736 
7Ş 
712 
700 
654 

938 
932 
925 
916 
908 
900 
854 
837 
823 
808 
801 
746 
739 
732 
724 
715 
709 
705 
659 
650 
6« 
629 
6'0 
610 
557 
5 ^ 
5Ş3 
517 
509 
452 
430 
4I8 
403 
348 
340 

Szv. 
8013 
I—III. 

134 
128 
121 
112 
104 

1256 
1250 
1233 
1219 
1207 
1200 
1147 
1140 
1133 
1125 
1116 
1110 
1106 
1101 
1052 
1044 
1032 
1021 
1015 
1005 
947 
942 
927 
918 
901 
841 
828 
813 
758 
749 
734 
728 
719 
703 
638 
628 
619 
609 
603 

718 
712 
7» 
656 
648 
640 
634 
617 
602 
550 
543 
530 
523 
516 
508 
459 
453 
449 
442 
433 
425 
413 
402 
356 
345 
320 
321 
306 
258 
243 
223 
210 
155 
141 
132 
122 
116 
107 

1251 
1229 
1218 
1209 
1159 
1153 

130 
200 

70U _ 
740 

145 
200 
207 
215 
221 
228 
237 
245 
255 
306 
319 
327 
339 
346 
354 

833" 

4 09 
416 
4-27 
4-37 
4-50 
511 
5-29 

1023 
1035 
érk. 

517 
532 
539 
547 
553 
600 
610 
617 
628 
638 
651 
658 
709 
717 
725 

813 
825 
érk. 

-H 

— i érk. Gyimes 11361 
— ji crk. Palanca (136' 

640 
725 
609 
814 

7-35 
7-42 
7-53 
802 
8-17 
8-37 
8-55 

£ a 

t> o 

640 
115 
609 
435 

1050 

355 755 ' ind. Madéfalva 
408 809 Csíkszereda 
415 816 j Zsögodfürdö 
423 824 f  Csikszcntkirály . . . 
42!) 830 Csikszcnlimrc 35. sz. őrház 
436 838 Csikszcntsimoii 
445 847 Csikvcrcbcs 
453 855 Tusnád . . 
503 905 Tusnádíürdö . . 
514 916 Scpsibükszád-Bálványosfürcd 
527 929 Málnásfürdö 
535 937 1 Málnás . 
549 951 Sepsibodok . . . . 
557 958 I Scpsikörüspatak-Gidólalva 
605 1006 ; érk. Sepsiszentgyörgy (134) 

10-33 ; I 40 ~érk7 Bereczk (134) . 
6-2Ó 1 10-21 j| ind. Sepsiszentgyörgy 
6-27 i 10-28 Kilycn 
6-38 10-39 Uzon 
6-48 10-49 Kökös 
701 11 02 Prázsmár . 
7-22 1123 Szászlicrmány . . . 
7.40 11-41 I érk. Brassó (126, 137, 138i 

ind. I 
ind. || 
érk. 

225 

4:13 
420 

i; -

134) 

730 
1230 
959 
1413 
845 

érk. Badapest L p. »• (Naerváradon ál 126) 
crk. BDliDESt k. p. n. (Aradon ít 126., 153). 
crk. Kolozsvár (126) 
érk. Predeál (126) 
érk. Bukarest 

ind.  • 
ind. 1 
crk. 

. ind. 
ind. 

. ind. 

. ind. 

. ind. 

. ind. 

(644 
631 
619 
612 
605 
600 
547 
539 
528 
516 
503 
454 
442 
433 
423 

— i 1215 

920 
907 
858 
850 
843 
838 
828 
821 
810 
759 
746 
738 
727 
718 
708 

830 
743 

558 , 
545 I 

—~ í 

408 
zj . 4 00 
£Q . 3-48 
— a 3-37 
73 « C BD — 3 

3-26 
3-07 
2-51 

935 
1220 
646 

1249 
755 

250 j 
6:58 
6-50 
6-38 
6-26 
615 
5-56 
5-40 

1145 
1132 
1121 
1114 
1107 
1102 
1052 
1045 
1035 
1023 
1010 
1002 
951 
942 
933 

100C 
947 
93f 
928 
921 
916 
906 
858 
847 
836 
823 
815 
803 
754 
744 

— I 6-00 I — 

200 

9-20 
912 
900 
8-49 
8-38 
819 
8-03 

820 
800 
906 
534 

7-34 
„7-26 
2714 
= 703 
56-52 
"®6-33 

617 

Házvezetőnői vagy szakácsnői 
AUAst keres 38 éves özvegyasszony, 
egy jó házias családnál, lehetőleg vidé 
ken — Bővebb felvilágosítást  lehet 

nyerni e lap kiadóhivatalában. 

áll 
k a -

\ r \ a h c \ ®«y ia***. m e , y 
J T V l o H - l W 4 gzoba, konyha, 
mara, előszobából, folyó  évi szeptember 
hó l-töl. — Értekezhetni: Koozkás 
Béla építésszel, Csíkszeredában. 

2-3 

Ifiarin  Csiktaplucán. a község köz 
I\ldUU pontján lévő J a k a b B é l a 
sarok beltelke üzlethelyiségekkel 
együtt, esetleg magánlakásra. - Érte-
kezhetni a tulajdonosnál Csiktapczán 

2-3 

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

3—3 

Riadó lakásl K r a s * S 
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 Í K S Z E R E D Á B A N . 3-3 



fi.ilr  oMnl C S Í K I L A P Q K 25. szám. 

M 

' «A/TANN P^ i l#PVAI«ar l< íh in TV.I Csikmegyei Székely Bank Részvénytársaság Csíkszeredában. 
v ,11 sze lencénk Csíkszereda város es véd -ke közönségét tisztelotr.-l r e-
siti'iii. hogy l'olyo 1910. éviáprilishó 20 ik napjan megnyitottuk a 

Csikmegyei Székely Bank Részvénytársaságot. 
f/lett helyisúgunk a Lukács Juliska úrnő házában (Kossutli-utcn , a Köliid melleit. 

Klfogadmik  betéteket beteli kény vec kér re és folyószámlára.  legoln-
IIJösi-lili kamatozás tmllcr 

Ki/c r.n.ik.-l adunk betábláz >- s vállú fedezet  mellett. 
1 j(• ,i11]îi,»]urik vallókat előnyös kamatfizetés  me l l ' f 
Lomhául kölcsönöket nyujtunk az értf-k  80 százalékáig. a tőzsdén jegy 

zett mindennemű értékpapírokra, előnyös kamat mellett. 
Ért .-kpapiiokut veséink es eladunk. — Folyószámla hitelt nyujtunk. 
Sorsjegyek Imznsainak nyilvaii'aiiAsai díjmentesen cllenőrizzilk. 
Ideérti péznek beváltási helye. 
Minden a ban\ és t.ikarekpi n/táii szakmába vonatkozó fpvilágostjtást 

díjmentesen adunk. Tisztelettel 
AZ IGAZGATÓSÁG. 

M M 0 0 0 B 

Gzell Frigyes és Fiai 
hortermehk és bornagykereskedök 

MEDGYES. 
Legjobb beszerzosi forrás 

VALÓDI ERDÉLYI TERMÉSZETADTA 

TISZTA HEGYI BOROKBÁN. 
Hordokbun os palackokban. 

Kitűnő saját termésű és vörös borok. 

a m F3 63 m ^ 

F I G Y E L E M ! F I G Y E L E M ! 
Van szerencsém a nagy érdemli közöuség szives luilomásAra liozni, 
hogy üzletemben az előre uladott idény és tul nagy nagy rakiár miatt 
uz összes Árucikkeket mélyen leszállított álban árusítom el, igy 

Szerbvászon inéterenkint fc,. 
Jó mosó karton és v .a lok mtrenkint 2(1, 25 krtól feljebb. 
Batistok méter: ukint . 05 
Mosó delének iné ci-enkint 25, 30, 35 
Gyapjú deléuek mélerenkiot oo 
Francia zepbirek méteivnként 35 
Oxfordok  métereukint . . 20 
Szőttes különlegességek métereukint 35 „ " 
Szói-szövetek 120 cin. széles métereukint 5.") „ 
h itiykn és fiu  ruhák darabonkint 1 frttól  feljebb. 
Női Kistér és porköppenyek . .7-50 „ r 
Női eostümök liliom angol szövetekből 18 , , 
Kész férfi  öltönyök r, „ n 

Napernyők. Diszkalapok. Batist-, zepliir-, csipke- és szüvet-blouzok. 
Női kabátok és vállgullérok beszerzési áron alul. Szolid és pontos 

kiszolgálás. — Kiváló tiszteletlel: 2-3 

Pototzky Márton nöi- és férfi-divat-áruháza, Csíkszereda. 
Mindennemű vássnak, függönyök,  BEÖnyegsk és ágygamiturák 1 aktáron. 

IDiaBiiaiiGnBnaiiiaBnailiáiinglIin^ 

Boda József orgona és hármonium épitö 
c s i e t a f l o c A 

Van szel encsi m a lölUztelendö papság és a 111 t. 
egyliázianúcs szíves tudomására liozni. miszerint 

O l í d O X A  í:s l I A H M O N l l ' M 
K I M T Ö M l ' l l K L Y K M K T 

teljesen ujoniiun rendeztem be, minek utánua 
módomban áll a legnagyobli szabású orgona épí-
tését is elvállalni. Bárminemű javítás és Atulak;-
lásokut a legjutány osnbb árban pontosan eszközlök. 

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

ERTESITKS! 
Van szerencsém a nagyérdemű közönség becses ligyelmót felhívni, 
miszeiint a Rakocziutca 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 e szakmaim vágó munkák elkészítéséi a legnagyobb készség-
gel vállalóin és ez! csinos kivitelben olcsó árak mellett pontosan elké-
szítem. Kakiáron tattok a mai kornak megfeleli',  mindenféle  nagyságú 

RUGANYOS DIVÁNOKAT ÉS MATRACOKAT 
azért. Itogy itt mindenki beszerezhesse szükségletét ép oly olcsó 
álban, niint bármely nagyobb vAro.-ban. Továbbá ludatom még a 
mélyen tiszteit közönséggel azt is, hogy Állandóan raktáron tartok 

KÉSZ URI KOCSIKAT ÉS URI SZÁNKÓKAT. 
Végiil a nagy erdemii közönség szives Ügyeimét l'e liivom azon körűi-
men) rr . bogy a l>oc.-ik. Valamin! minden szakhi v.-igo mulli. Ak 
javításai elvállalom Mai'amot nagy . 1 ilemii kö/.önseg jóindu-

lata párllogasáiia ajánlva, maradiam kiváló tiszteiéitől: 

Bájer Ferencz, nyerges és kárpitos 
Csiks/ATtMlában. liakóczi-utca &V2. szám. 

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

PORTLAND-CEMENT-óyÁR BRASSÓBAN. 
Csíkszeredában kapható: - A _ r b @ r t B a l á z s é s F i a , urak kereskedésében. 

Nyomatott Bzvobo4a Jóuef  kSnirayoBdájábaa, Csíkszeredában, 1910 




