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A z uj országgyűlés. 
A király szombaton déli 12 órakor a 
ii várpalota tróntermében fogadta  a 

t'û yíir országgyűlés lagjail, hogy ineg-
nvissa a inost kezdődő országgyűlést. 
Mintegy négyszáz diszmagyaros főrend 
és képviselő jelent meg a király elölt, 
liogv .1 lorlOtielmi fontosságú  eseménynek 
i;iiuij;i legyen. 

A trónbeszéd vázolta nagy vonások-
ban azt a programmot, melylyel a kor-
mány az nj országgyűlésbe indul. Meg-
állapíthatjuk. hogy a trónbeszéd iránt táp-
lált nagyfokú  kíváncsiság nem nyert tel-
jes kielégítést, mert mig igen sokan elvi 
kijelentéseket és engedményeket vártak, 
:iiMig egy gondosan összeállított munkn-
pmgrnmmot kaptak. 

A programmnak különösen két része 
;i nein/elben kedvező hatást és megnyug-
vást keltett. Egyik n trónbeszéd az a 
kívánsága, hogy a törvényes állapot és 
pénztári készletek az államháztartásban 
helyreállíttassanak. A jegybank kérdésé-
nél különösen hangsúlyozta a király, hogy 
u bankszab,idalom lejártával a készfizeté-
sek rendezése sürgős szükséget képez. 
A monarchia mindkét államának hitelké-
pessége ettól függ. 

Fokozott érdeklődéssel várta a köz-
vélemény, hogy a választói reformról  mit 
mond a trónbeszéd. Bár c nagyfontosságu 
kérdés részletesen megvilágítva nem lelt, 
a törvényjavaslat megalkotására minden-
eseire elegendő garancia a trónbeszéd 
azon kijelentése, hogy a reform  a ma-
gyar állam egységes nemzeti jellegét leg-
teljesebben megóvja a demokratikus fej-
lődés igényei mellett, tíz  n kijelentés a 
jelenlevő főrendek  és képviselők közölt 
nagy megnyugvást kellett. Elvégre a tör-
vénybe iktatandó általános választójog 
alapján fog  összeülni majd az igazi nép-

parlament, mely hivatva lesz a magyar 
állani sorsát intézni. 

Fontos feladata  lesz az uj országgyű-
lésnek a Horvát-Szlavonországgal szem-
ben fennálló  függő  kérdések végleges 
rendezése, melyei a trónbeszéd programm-
jába felveit. 

A törvényhozás feladatának  jelöli ki 
továbbá a trónbeszéd a katholikus auto-
nomia megvalósítását, melynek a feleke-
zetek egyenjogúságára tekintettel kell le-
gyen. A trónbeszéd még számos meg-
valósítandó kérdést vesz fel  programm-
jába, az önálló nemzeti bankról azonban 
nem nyilatkozik. 

A trónbeszédet meghallgatták a par-
lamentben képviselt politikai pártok, ki-
véve a Justh-pártot. Nyomban titánná az 
országgyűlés mindkét háza ülésezett, hol 
felolvasták  a trónbeszédet. Ezzel a kezdet 
formaságain  átestek s most következnék 
a munka. A törvényes állapot helyreállt 
tása a legelső kérdés, melyei a nemzet 
minden egyes tagja kivétel nélkül óhajt. 
Ezenkívül az égető kérdések egész soro-
zata vár megoldásra, melyek a törvény 
hozás működésének zavartalansága inel 
lett nyerhetnek megnyugtató elintézést. 

A programm adva van, most a meg-
valósítás következik. Ez pedig becsületes 
parlamenti munka mellett, ha a pártok is 
teljesítik kötelességeiket, könnyen elérhető. 
Nem látjuk a trónbeszédben azt a kime-
rített progrannnot, mely semmi kívánni 
valót nem hagy maga után. Az ellenzéki 
pártok hivatását azonban nem csupán 
abban keressük, hogy a kormányt ellen-
őrizze, hanem igen lényeges feladatköré-
nek tartjuk a kezdeményezési is, mii tel-
jesíteni nem csupán jog, de kötelesség. 
Ha pedig ez bekövetkezik, nem lesz 
meddő a most megnyitott országgyűlés 
munkálkodása. 

A magyarság helyzete 
Amerikában. 

Nem én vagyok az első, aki állítom, hogy 
a mapyar ember elete Amerikában tiz esz-
tezdóvel megrövidül. Megemészti a fárasztó, 
teslet lelket gyilkoló iminki. 

Aztán emészti egyéb is. Nagy hányada a 
magyarságnak Amerikában az. amely neki 
adja magát az ivásnak, küliiniiseii a vliisky 
ivásnnk, amelyhez képest a mi törköly pálin-
kánk valóságos limonádé. Aki pedig egyszer 
ezt az italt megszokta, annak az élete meg 
van már pecsételve. 

Borzul inas seb az amerikai magyarság éle-
tében a Inmlosrendszer, amely abból a küriil-
ményhöl száműzik, hogy nagyon sok a csa-
ládiul,-in magyar ember Mikor a hajón men-
tem. a kivándorlók háromnegyed része férli 
volt s ezek háromnegyed részének sohasem 
volt csaladja. Az ilyen magános ember Ame-
rikában egy-egy családos embernél szokta 
felütni  a (anyáját. t*)t magát bárdosunk, a há-
zal puilig biiidosliázniik szokták nevezni. — 
Kgy-I'gy ilyen helyen 10—Ü0 férli  is szokott 
lenni, akikre a bunlosliáz asszonya szokott 
takarítani és Icizni. Hogy ez a helyzet mily 
borzaliiusiin sok tragédiának a színhelye, mu-
tatja az á körülmény, hogy hány magyar em-
bert Amerikában felakasztottak,  vagy villa-
mos széken kivégeztek, az mind n burdos-
rendszert átkozza :i szomoru végeért. 

Aztán még egy. A családi élet szétzüllé-se 
Aki itt hagyja a hazát és benne feleségét 

j és gyermekeit, nemcsak magát teszi ki a foly-
tonos kísértésnek, hanem itthon maradt csa-
ládját. gyermekeit és fóleg  feleségét.  Magyar-
országon laláu minden megyének megvan :i 
maga szoii'.oru krónikája ezekből a történe-
tekből. 

Kpeii az utón pana-izkodta el a keserves 
sorsat egy jóképű magyar honfitársam. 

N"in volt mi köztünk uram szólt 

szegény feje  — soha egy árva rósz szó Bem. 
Szerettük egymást. S mégis mire most haza-
érek. üres lesz a tanyám. A gyerekeim a le-
lencházban, a feleségem  Isten tudja bol van. 
Vagyis tudom, hogy hol vau, de tadni sem 
akarok róla többé. Miért nem maradt meg 
olyanak, ahogyan ígérte V 

- Mondjuk inkább igy : ö épen olyan gyar-
lónak mututkozott, mint maga, csakhogy ó 
nála borzalmasabbak lettek a következmények. 
Mikor ott hagyta ót — barátom — az ó ha-
zában, nemcsak az ó igéretét kellett volna 
kivennie, hanem az ördöggel is kontraktust 
kellett volna kötni, hogy ne közelítsen hozzá. 
Szóval: egy szoinoru tanulsággal több, hogy-
ne menjen a magyar Amerikába. 

Ha már benne vagyok a visszavándorlók 
panaszainak az elsorolásában, azt is elmon-
dom, hogy minden hazaérő hajó hoz magával 
egy csomó bénát, rokkantat, vagy lelki sze-
rencsétlent, akikre ránézni is fájdalom.  Az 
l'llonia magával hozott egy derék székely 
embert, akinek az egyik lábát temették el 
Amerikában. Erós, hatalmas, mint egy tölgy, 
hogy szinte kalapot emel neki az ember, mi-
kor fölnéz  rá. Most tanul mankóu járni. Az 
erdóbeu rázuhaut A fa  s béna lett. l'ár hétig 
tűrték a kórházban aztán azt mondták neki, 
hogy fizessen  hetenkint ö dollárt. Ahelyct in-
kább visszajött az ó hazába. 

Kgy szép fiatal  menyecskének a karját 
vágták le. Velünk utazott egy szép liatal szé-
kely leány, aki féleeztendó  alatt odakünn az 
elméjébeii háborodott meg. Csendes órUltlett. 
Amerika visszaküldötte, mert szerencsétlenekre 
nincs szUksége. Neki csak erős, izmos, dol-
gozni tudó magyarok kellenek, akik végzik 
helyette a munka durva részeit, liogy a na-
gyobb hasznot ó vághassa zsebre. — Aggok 
intézetét, szegényházakat, nyomorékok ispo-
tályát olt nem szoktak építeni. Az legyen 
Kurópa dicsősége. Amerika leszedi a tejfölt, 
Európa meg örUljön, ha fiait  visszakaphatja így. 

A „CSÍKI L A P O K " T Á R C Z Á J A . 
K i s u i c k t n , 
Il  t'l  Fiihhi  ZntlitH. 

A nng\ számú hallgatóság 
Ünnepelte a szép rózsái. 
Ki virágnak, fiinek  fiinak 
Beszélt, amíg belefáradt. 
Mint korának uj tudósa... 
— Sok szép bókot vett a rózsa.. 
— Tisztelegni jött n nárcisz. 
S véle virág, fú,  fa  — száztíz... 

Szólt a szónok: ,Bölcs tanárnő 
Tégedet dicsér e szép nem. 
Mert szavadra — mint. az 
A florisniUB;  minden téren 
•logért kiált — a virágnak I... 
Ks minden csipetnyi szirniunk 
Köyeteli: „Joggal bírjunk ! I -

Ks a sok virág legottan 
Mind kiáltoz, lába dobban: — 
.Jogot, jogot a virágnak! 
fţs  a rózsa szólna nyomban, 
Mert, ím. csönd lett, ájtatos csönd, 
Szél se zizzen, nyugalom van; 
Szólna... ámde felleg  oszlik, 
Végjeién a nap közötte 
£a igy szil a gyönge népnek, 
Okét fényivel  fllrösztve: 

.(iyermekek, most már elég volt: 
Megharagszik még az égltoll. 
Minden elem rátok zudul. 
Zúzva, megalázva rútul... 

Xos, mondám, elég a — játék-
Doktor rózsa rosszul jár még; 
Lábalok nincs és — gyökérrel, 
Jártok-keltek szerteszéjjel... 
S li gyökértől elszakítva. 
Könnyűszerrel vagy tok: 
l'edig szűk. de édes körbe 
L'ialt a bölcs, a nagy Isten!" 

Ks alig szólt az öreg nap. 
Már is ész nélklll szaladtak: 
Itózsu nngysám könnyUmódon 
Koldrecsaptn egy heves szél... 
S tisztelói elszaladtak. 
Ott feledték  a faképnél. 

A fülemile  éa a kőaaikla. 
A völgy közepén a bokorban egy fülemüle 

énekelt. A völgy tele volt lavaszi pompával. 
A bokrokat fehérvirág  lepte el, mintha havat 
szórtak volna a linóm, zöld levelek közé. A 
tisztáson, a völgy közepén karcsú törzsű, fia-
tal nyirsudarak állottak, lágyan hajladoztak az 
enyhe szélben s egymátt simogatták könnyű 
lombjaikkal. Az ég kék volt, mint a tenger, 

fehér  lelliők úsztak keresztül rajta, mint a ten-
geren a halászbárkák pici viiorlái. Kelhők. kis 
felhók,  nagyobb felhók.  mosolygósak, arany-
ban fürdők.  No és tölgyfák  is voltak a völgy-
szélén, ahol az erdő kezdődött, komoly nagy-
fák.  terebélyes lombokkal. Komolyak, vének 
viharverte, nedves lörzsüek, annál azelidebiiek. 
vileseii susogók a friss,  zöld hajtásaik. 

Az öreg fák  nézték a völgyet. Nézték az 
alkonyatot. Mert ime már leereszkedett a nap 
a hegyek mögé. <) igen a hegy ek ! I'uliák vol-
tak a hegyek, bársonyosak Kózsaszin fátyolba 
hurkolva. A hátukon rejtelmes erdők, ahol kis 
ózek jártak a viz mellé s beledugták :i rózsa-
szín orrukat a viz hideg tükrébe. 

Az öreg Iák nézték a völgyet, a hol sze-
líd árnyak kezdtek nőni s belakartak, puhára 
formáltak  mindent, a bokrokat, a falombokat, 
a zöld pázsitot, a szerte "szórt köveket. 

Az öreg fák  nézték a völgyet hangtalanul, 
egy levelük se rebbent, águk sc mozdult, csak 
hallgattak. A bokrok apró fehér  virágai remeg-
tek a levelek között. A páfrányok  szelíden si-
multak a tölgyek aljához, öreg butafejü  gom-
bák nesztelenül lapulva bújtuk össze a földön. 

Hallgattak, ming hallgattak. Hallgattak a nyí-
rek, a karcsú derekú nyir kisasszonyok, mint 
a szerelmesét leső leány. És a kis felhők, 
aranyszélű felhók,  megálltak az égen, moso-
lyogtak és hallgattak. A nap még egyszer visz-
szapislantott a hegy mögül, egy marék arany-
port szórt a völgybe, aztán megbujt a lapos 
liátu hegy mögé. Ott hallgatott. A boldogság-
tól, gyönyörtől remegve figyelt  minden a völgy-
be. Kgy kis őz kibujt az erdő Bzélére s hall-
gatott. Egy- haragoB holló egy tölgyfa  száraz 
ágán gubbasztott és hallgatott. A tücskök el-
halkitották a cirpelésüket a fiiben,  a mókusok 
tágranyitották a szemüket s fölborzolták  a 
farkukat.  Sok-sok kis bogár arany, bordószínű 
lepkék lepihentek a cicfark  ingó szárán a ugy 
hallgattak. Érzelmesen, végtelen csöndben, mint 
mint a leány a csók előtt. 

— Szép volt-e a dalom ? — kérdezte a fü-
lemile, amikor befejezte  az énekét s rendez-
gette a kis szürke szárnyait a csitítgatta az 
érzéstől fölhevült  Bzivecakéjét. 

Ks a felhők  csókot küldtek a fűlemilének 
Tiszta harmatcsepp hullott a szárnyára. A nyí-
rek lágyan suttogtak és bólogattak, Bzemérme -

ÜZLET! Van szerencsém a n. é. közönség szíves figyelmét  felhívni  az újonnan nyilt BUDAPESTI 

FÉRFI-, NŐI- ÉS 6YERMEKRUHA NA6Y ÁRUHÁZÁRA ÜJ ÜZLET! 
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2-ik oldal. C S Í K I L 
Bizony mondhatom, hogy le sem merném 

írni azokat a keserll kifakadásokat,  amelye 
ket a visszavándorlók ajkáról Amerika rová 
sára hallottam. Amerikai honfitársaim  azt hin 
nék, hogy a túlzott hazaszeretet beszél belő-
lem. Valameuyi vallja, hogy Amerika kizsa-
rolta őket s ha Magyarországon annyit dol 
goztak volna mint Amerikában, legalább is el 
érték volna ugyanazt az eredményt. 

Meglátogattam az amerikai magyar teme 
tőket is. Sirt a lelkem, mikor azokat a szo 
moru fejfákat  láttam. Itthon is szomoru a te-
mető, odaát százszorta siralmasabb. A na-
gyobbik részén apró fehér  keresztek sorakoz-
nak. A nagyobbak 20-50 év körüliekre ve-
tik árnyékukat. Majdnem minden másodiknál 
egy tradédiát beszéltek el: gyilkosság áldo-
zata lett, vagy valamelyik gyárban, vagy 
vasútnál szerencsétlenség érte. Végelgyengülés-
ben elpusztultat nem láttam egyetlenegyet sem. 

Végül még egyet: hogyan élnek a ma-
gyarok Amerikában? 

Honliiársaim közül senki sem cáfolhat  meg, 
hogy mikor a barátaim azt mondták: Gyere 
most nézzük meg a magyarokat, akkor ren-
desen elvezettek a város szélére, ott találtuk 
a legszegényesebb faházakat,  ahol egyik ház 
a másikat éri, udvaruk alig van, fa  a ház 
elótt még ritkábban, hanem annál több gye-
rek viháncol a fekete,  vassalakkal feltöltött 
utca porában. Itt laknak a magyarok. Tehát 
nem a szép, árnyékos fasorokkal  szegélyezett 
utcákban, hanem az egyszerűség, a szegény-
ség tanyáján 

A magyarok egymás között való életükről 
pedig talán legjobb, ha semmit nem beBzélek. 
Csupa szomoru, nagyon szomoru részletről 
kellene beszámolnom. Ami itthon is megvan, 
az ósi gyűlölség, háborúság, pörösködés, mert 
senki a maga jussát nem hagyja — ugyanez 
meg van Amerikában is, csakhogy százszor 
rikítóbb formában.  Az alapját is nagyon köny-
nyen megtaláljuk, mikor eszünkbe jut, hogy 
mily különböző, sokszor a legsajnálatosabb 
exisztenciák vándorolnak ki Amerika földjére. 
Folytonosan kivégzik egymást s annyira álta-
lános ez a kivégzési szysztema, hogy az új-
ságok tekintélye jóformán  el is veszett az ol-
vasók előtt. 

A pályaválasztás. 
Az évzáró vizsgák napjait éljük, a 

külöobözö tanintézetek csak ugy ontják 
azokat a fiatal  embereket, akiknek ma-
holnap életpályát, élethivatást kellene 
választaniok. A pályaválasztásnál a sza-
bály az, hogy menjen mindenki arra az 

életpályára, amelyik/e hivatása és haj 
lama vonza. A való élet azonban erre 
a szabályra nagyon is rácáfol,  mert azt 
látjuk, hogy a legtöbb életpályán sor-
sukkal elégedetlen, sót önnön magukkal 
ia meghasonlott emberek mozognak. 

Ugy van. Alig van életpálya, ame 
lyen többségben lennének a megelége-
dett boldog emberek. De hát ennek 
megvan a maga magyarárazala. — Á 
legtöbb ember, amikor pályát választ, 
csak a fényoldalát  nézi annak; az 
árnyoldalairól, a munkáról, fáradság-
ról, küzködésről egészen megfeletke-
zik. Holott nyilvánvaló, hogy siker, 
eredmény egyetlen életpályán sem te-
rem munka és fáradozás  nélkül és a 
véletlen eseteket lesrámitva, a legtöbb 
sikernek, a legtöbb aratásnak, ered-
ménynek mindig a rálorditotl munka 
és szorgaloüi fokmérője  szokott teunl. 

Innen van az, liogy pl. a magynr 
tanuló ifjúság  a legnagyobb erőszere-
tettel szokott tolulni a jogi pályára. 
A világnak talán egyetlen uemzete 
sincs, amely annyi jogászt ternelne, 
mint a magyar. Ezzel szemben csak az 
utolsó egy-két esztendő leforgása  alatt 
láttunk valamelyes vonzódást a magyar 
ifjúságban  a technikai és az orvosi 
pályák után. Az okát ennek a fentebb 
elmondottak magyarázzák meg. 

Csekély fáradsággal  elvégezni a ta-
nulmányokat és lia végre is 4—5 esz 
tendó múlva sikerült hozzájutni a dip-
lomához, akkor könyökkel, tülekedés 
sel, stréberkedéssel és prótekczióval, 
de semmi esetre sem komoly, czéltu 
datos munkával jutni valamilyen pozi-
czióhoz, ez az ábrándja a legtöbb 
középiskolából kikerült magyar ifjúnak. 

A papi pályára szintén gyéren tolul 
mauapság a középiskolát végzett ifjúság. 
Panaszkodnak a katholikus és reformá-
tus egyházak is, hogy ma-lioluap alig 
akad káplán. A llteologiák ember-anyaga 
oly kevés, hogy minden végzett teolo-
gust egy-két esztendő leforgása  alalt cl 
lehet helyezni önálló lelkészi állásba. 
Enuek a dolognak is ineg van u maga 
magyarázata. A lelkészi hivatás sem áll 
ma már pusztán az Isten igéjének hir-
detéséből, hanem a papra, mint az al-
sóbb társadalmi rétegek vezetőjére any 
nyi jelentós szociális munka vár, hogy 
az ifjak  nagy része már kezdetben meg-
riad a pálya nehézségeitől. 

A falusi  lelkészeknek nemcsak pré-

sen integettek felé.  Az öreg tölgyek komolyan 
zúgtak. A virágok gyönyörittasan hajladoztak. 
Az egész völgy mámorban úszott. A fülemile 
még sem volt boldog. 

— A kőszikla nem szól semmit — panasz-
kodott keservesen. 

Ks csakugyan. A kőszikla meg sem mozdult. 
— Mily boldogtalan vagyok — sóhajtott a 

fólemile  s lerázta szárnyairól az ezüst harmat-
cseppeket, nem látta, hogy hajladoznak előtte 
a virágok, nem látta, hogy körültáncolják a 
lepkék, oem hallotta, ahogy összesúgnak a vi-
rágos bokrok s nem látta, amint a vén tölgyek 
mélyen meghajtják a fejüket. 

— Meg akarom bódítani a kősziklát — ki-
áltotta keservesen s újra trillázni kez.lelt. 

A völgyet újra örömmámorba rángatta s 
énekelt tovább, ahogy még sohasem. Nagy ár-
nyak ereszkedtek a völgyre. A fák  összebúj-
tak, elszenderedtek, a virágok mámorosau csuk-
ták be kelyhüket, a csillagok kinyitották ké-
kes fénnyel  ragyogó szemüket s a fülemile 
csak énekelt, ritkán szakította meg dalát a fá-
ságtól pihegve. 

Már a hold is felbqjt  s szelíd kíváncsiság-
gal nézett szét a völgyben. Uosolyogva hall-
gatta a füleniilét. 

És jöttek a fehér  éji lepkék. Könnyű szár-
nyuk, mint a hópihe libegett a sugaras leve-
gőben. Pici János-bogárkák surrantok ide-oda 
vakitó fénnyel,  mintha a csillagokból pergett 
volna le szikraeső. 

A fülemile  nem bírta tovább. Még egy édes 
fájdalmas  trilla s megrepedt a szive. Utolsó 
sóhajtása is ez volt: — Nem tudok énekelni. 
Nem bírtam meghódítani a kősziklát! 

A kőszikla meg sem remegett 
Alit mereven, hidegen, fenyegető  ridegaig-

gel, rettenete» közöanyel emelte kl a hold-

fénnyel  elöntött kopasz fejét  a szelid álomban 
reszkető völgy felett. 

A sas. 
A hegyek közül egyszer az erdész egy fiók-

sast hozott le. Csupa pehely volt még a teste, 
idomtalan az alakja. Keservesen vijjogott, a 
bogy a ketrecbe benyomták, de uem sokat tö-
rődtek vele. — Szelid, engedelmes madarat 
akartak nevelni belőle; milyen szép is lesz, 
ha az erdész kis fia  majd kék selyem pántli-
kzn vezeti a szelídített sast, akár valami kis 
zöld libát! 

A kutya eleinte beugatott a saBra a ket-
récbe, a macska fölborzolta  a szőrét, a mint 
meglátta, de a sas BohaBem hederített reájuk, 
végül megszokták B ők sem törődtek vele. 

A Bas ketrece ott állt az erdéazlak udvarán. 
Az udvart fenyők  kerítették be, a fenyők  mö-
gött sötét, vad sziklák meredeztek, a sziklák 
fölött  pedig havas hegy orma azökött bele a 
tiszta kék égbe. 

Egy sánta kis ember adogatta be az ele-
Béget a sasnak. 

Az ember haragudott a madárra. Már fel-
nőtt, megerősödött a sok eleségea, amit a ket-
recbe dugdoaatt, de soha egy hálás pillantást 
nem vetett még reá. A kutya lábra állt a fa-
latért B a farkát  is mozgatta, a macska mu-
zsikál és dörgölődzött az ételért, még a tyúk 
ÍB hálásan kotyogott, ha a szemet elébe szór-
ták, — a fogoly  sas azonban még csak nem 
ÍB hederített Benkire. Hideg acélos, mély te-
kintete mindig a felhők  között járt. 

— Utálatos madár — dörmögte az ember 
egy reggel, amint a húscafatokat  a sas ketre-
cébe lökte. De még jobban haragadott, amint 
észrevette, hogy a madár hozzá sem nyal az 
ételéhez. — No ml ez ? — kérdezte mogorván 

A P O K 
dikátornak, temetési és házassági funk-
ciónáriusnak kell lennie manapság, ha-
nem a belterjes gazdálkodás apostolá-
nak, gazdaköri, hitel és fogyasztási  szö 
vetkezeti elnöknek és sok más egyéb-
nek, ami bizony munkát ad; de ami nél-
kül el sem képzelhetjük azt, hogy lel-
kész igazán első embere legyen továbbra 
is a falujának. 

A lelkészi pálya pedig talán ma is 
az összes pályák között a legbiztosabb 
megélhetési forrást  nyújtja és a magyar 
ifjúság  még is fél  ettől a pályától. 

Egyik jelentő oka annak talán még 
a/, is, liogy a nagy városok légköre, a 
hol n tauuló ifjúság  első kiképeztetését 
nyeri, kiüli az Ujakból a csendes falusi 
hajlamokat és oda egy pár esztendei 
theologia után visszakerülni bizony a 
duzzadó ambíciójú, életerős fiatal  ember 
egyhamar nem igen akar. Csak később, 
évek multával, mikor az ifjúból  meglett 
ember lett, tér vissza szivébe a falu 
szeretete. 

Hej, de sokan sóhajtanak fel  ilyenkor 
egy-egy hátgörnyesztő városi hivatal-
ban : Uram Isten, miért nem lettem én 
pap, vagy más olyan foglalkozású,  akit 
hivatása a faluhoz  köt? 

A tanulság ebből teliát az, hogy kü 
lönöseu a középiskolai tanuló ifjúság-
ban nz eddigiuél sokkal jobban kellene 
ápolni a falu,  a kalászos szántóföld,  a 
rtM, a zöldelő, madárdallal telitett erdő-
nek a szeretetét és nem kellene őket túl-
ságos mértékben hozzászoktatni a nagy 
városok raffinált  kényelméhez. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
Kinevezés. A posta és távírda-vezér-

igazgató Gegő Sándor posta- és távírda se-
gédtisztet a X. fizetési  osztályba posta és 
távirda segédellenórré nevezte ki. 

— Áthelyezés. Gál Imre m. kir. lion-
védhadnagy Kogarasra helyeztetett át. 

- A bíróság köréből A hivatalos lap 
folyó  hó 21-éu megjelent száma közölte, hogy 
a király C s i p k é s Á r p á d marosvásárhelyi 
törvényszéki birót és Széplaki Ödön tordai 
ügyészt n marosvásárhelyi királyi táblához 
táblai bírákká nevezte ki. 

Vertán Sándor erzsébetvárosi törvényszéki 
birót táblai birói czimmel és jelleggel a szász-
régeni járásbírósághoz neveztek ki. Kinta 
József  csikszentmártoni jegyzőt a száBzrégeni 
járásbírósághoz albiróvá nevezte ki. 

az ember. A fogoly  sas nem vette észre nz 
elébe dobott koncot. 

A havas fölött  egy parányi fekete  pont je-
lent meg, ember alig láthatta, de u sas ész-
revette. Odanőlt, odatapadt a tekintete hozzá. 
A folt  lassan nőtt, nagyobbodott, úszott egye-
nesen a tiszta ég közepébe, a fenyők  fölött 
hirtelen leereszkedett B néhányul keringett a 
sugaras levegőben, majd újra csau egy pici 
fekete  pont lebegett a hav..s ormok fölött. 

A fogoly  sus nyugtalan lett s a szárnyával 
verdeste a ketrece falát,  a szeme villogott B 
éles, vari hangon kiáltozott. 

— Repülni akarsz ? Nyomorult I --kiáltott 
rá az ember. — Hiszen a házfedeléig  sem bir 
a szárnyad. Jó. Hát repülj, ha tudsz. 

Ezzel kinyitotta a ketrec ajtaját. A sas las-
san, bátortalanul kilépkedett a ketrecből, té-
tován körUlnözett. A? ember nevette: — No 
repülj I Repülj I Ott fenn  ragyog a nap I Oda 
repülj I 

A sas egyszer rebbent, egyet-kettőt kerin-
gett a levegőben s a ház ereszén leült. Pihe-
gett, a szeme a távolban azárayaló parányi 
pontot kereste, meglengette szárnyait, neki len-
dült B hirtelen a fenyők  fölé  került. Széles, 
merész ivet kanyarított nz erdő fölött,  majd 
villámgyorsan fölvágódolt  a magasba, egyszerre 
irányt vett s nyílegyenesen, biztosan repült a 
havasok felé. 

Az ember szájtátva nézte. A kutya csaholva 
futotta  körűi az udvart, a macska fdlborzolta 
a szőrét, a tyúk félénken  kotyogott. 

— Vájjon, hogy tanult meg repülni? — 
mormogta az ember B a fejét  csóválgatta. 

A Bas után akart nézni s kereste a suga-
ras égen. de hirtelen elkapta a lejét e nagyot 
prÜBsaentett; — a Baa a napfénynek  replllt. 

26. szám. 

— ü j ügyvéd. Dr. Kiss Ákos a maros-
vásárhelyi ügycédvizsgáló bizottság elótt az 
ügyvédi vizsgálatot szép sikerrel letette. Az uj 
ügyvéd irodáját Gyergyószentmiklóson nyitja 
meg. 

— Kinevezés a földmivelésügyi  mi 
niazteriomban. A hivatalos lap közli, hogy 
a király a földmivelügyi  miniszter előterjesz-
tésére Zareczky Pál erdótanácsost főerdötaná-
csoBsá nevezte ki. 

— Magyar-örmény érseki introni-
záozió. Magyar szempontból ia érdekes egy-
házi ünnepély folyt  le Bécsbeu Világosító Szt. 
Gergely ünnepén, amikor is a Mechithárista-
rend főapátját,  a szamosulvári Bzületésü dr. 
Govrik J. Gergelyt érseki méltóságába ünne-
pélyesen beiktatták. Az örmény zárdai élet 
egyik megkapóan Bzingazdag ünnepélye szo-
kott lenni az ilyen fölBzentelési  a k t U B , mely-
hez az örménykatbolikuB kispapok művészi 
örmény énekkarától kisért egyházi ceremó-
niák, a szindus örmény papi öltönyük és Bécs 
előkelőségeinek és örmény családjainak sziue-
jnvu adták a keretet. A bécsi örinénytemplom, 
mely a magyar királyi Gárda-palota tőszom-
szédságában emelkedik, ez alkalomra pom-
pásan volt feldíszítve.  Többek közt jelen vol-
tak lovag Hussarek osztályfőnök  az osztrák 
kultuszminisztérium képviseletébeu, továbbá 
Tbeodorovics József  lembergi örmény kalli. 
érsek, lovag Hentl udv. tan., PilTI prelátus 
(KloBzterneuburg), Jolin mclki apát, dr. Drex-
ler pázináueumi igazgató, gróf  Mels-Colloredo 
és az összes bécsi zárdák elöljárói. A magyar 
örménység képviseletében megjelentek: dr. 
Gopcsa László kultuszmiuiszteri oszt. tan. 
báró Dániel Elemér (Budapest), dr. Duba S. 
Dávid prelátus-kamarás-plébános (Újvidék,) 
Bárány János városi lószámvevő i Marosvásár-
hely), dr. Turcsa G. Mihály tiuárvaházi fel-
ügyelő (SzamoBujvár) és Govik Geró magyar 
államvasuti főellenőr  (Kolozsvár) az érsek 
unokaöcscse. Ott volt Svédországból livalil 
Liden armenista és a hatóságok képviselőit 
Bziutén ott lehetett látni a tömött padsorok 
fentartott  helyein. A fölszentelést  Grauito de 
Belmoule érsek, pápai nuncius végezte, Mar-
BChal Godoférd  dr. és dr. Mayer Lóriucz püs-
pökök segédlete mellett. Az egyházi ünnepélyt 
a kolostorban díszebéd követte, mely alka-
lommal az elhangzott pohárköszöntők között a 
zárda növendékei meghatóan szép örmény-
dalokat adtak elő, végül pedig az uj érsek-
főapát  magyar honosságára való tekintettel a 
Hymnuszt és Szózatot énekelték el magyar 
szöveggel, mi a jelenlévőkre mély hatást gya-
korolt. Az ebéd alatt magyar, örmény, német 
és francia  nyelvű beszédeket mondottak, él-
tetve a pápát, a királyt, az ünnepeltet én a 
Mechitárista rendházat. Magyar szempontból 
is örvendetes tény, hogy Govrik dr. érdemes 
személyében magyar állampolgár foglalta  el a 
bécsi örmény érseki polcot, mely körülméuy 
egyúttal a hazai derék örménység megtiszte-
léee is, melynek kebeléből a keleti katholi-
kus egyház uj főpásztor»  oly díszei főpapi 
állásra elhivatott. Govrik főapátot  a pápa 
.Nizibisz" érsekévé nevezte ki, mely hajdau 
fennállott,  de a pogányság beözöulése miatt 
ma már csak a címzetes fóegybázmegyék 
közé tartozik. 

— Papnövendékek felvétele.  Az er-
delyrészi Szent Istvánról nevezett Szent Ke-
renc-reudi tartomány, újonc papnövendékei 
közé felvesz  oly róm. kath ifjakat,  akik éle-
tük legalább lö-ik évét elérték, szerzetesi 
életre hivatással bírnak, kifogástalan  erkölcsi 
magaviseletűek, a gimnázium IV-ik osztályát 
jó sikerrel végezték s ép és egészséges testüek. 
A magasabb osztályokat végzettek, elónybeu 
réBzeBŰlnek. További — ugy gimnáziumi, oiint 
bölcsészeti kiképeztetésök, a rend kebelében 
történik, nemkülönben a hittudományi is. — 
Jövendő hivatás: lelki pásztorkodás; hitazó-
noklat; misszió tartás; elemi oktatás; lelki 
pásztori kisegítés stb. Pályázati határidő 1910. 
évi julius 20. A pályázatokat Med gyes re, fő-
tisztelendő Kóry Ottó rendtartományi főnök-
höz kell intézni. 

— FeLtiiváa. A brassói állami polgári le-
ányiskolával kapcsolatban az 1910—11. tanév-
ben női kereskedelmi és továbbképző tanfo-
lyam szervezte tik. Előjegyzések mind a két 
tanfolyamra  f.  évi jun. 21—30. között történ-
hetnek. A beiratáaok B z e p t hó 1-tól 6-ig tar-
tanak. Bővebb felvilágosítással  az intézet igaz-
gatósága szolgál. Brassó, 1910. junius hó. — 
A brassói, m. kir. áll. polg. leányiskola igaz-
gatósága 
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, A bargtttel fü rdő  megnyi tása . 

h j r . i , w i (iitxW bérlője Hónai mérnök 
^ m megérkeaett 4a a fürdőt  keze-

lőbe vette. A lürdón vendéglőst állított be, 
ti kiiBnó konyhát tart. A fUrdö  már U nagy 
láiogatottságnak örvend, mit a bérlő áldozat 
l^ţttgtnek lehet tulajdonítani, ki a fürdót 
in fc»rl>i>  ' , o í t a ^8 e8és* újonnan berendezte. 
Siululli»' előjegyezni lehet a bérlőnél, ml an-
„.,1 jokálib ajánlatos, mart később előrelátha-
tj|.,ţ nehézségekbe ütközik. 

- A* idei toroiáa. A bonvédelmi mi-
niszter i'síkvánnegye törvényhatóságához kör-
rendeletet intézett, amelyben u Idei főaoro-
nrcáít ii julius 15 tői augdastusztua 31-ig tér-
jél» idótartomrn tUz) ki. A körlevél igy hang-
zik Minthogy remélhető, hogy a folyó  1910. 
e.iv kiállítandó újoncok országgyűlési lej meg 
fognak  njáoltatni, felhívom  a törvényhatóságot, 
hu;; M  illetékes ca. és kir. hadkiegészítési 
kerületi. valamint * hoavédklogészitő pnr.iues-
„ ikságokkul ^yetértőlej ujabb utazási é* 
működési terveket állapitaason meg akként, 
lnî v ezen tervek alapján az 1910. évi fó>o-
r,«ás a folyó  évi jnliuB 15-től augusztus 81-ig 
lerjedó iilótartam alatt legyn foganatosítható, 
illetve végrehajtható, meglegyezvén, hogy 
joii sorozó járásokban, melyekben az aratás 
t:i|i:is%t,'il;IL szerint ezen Időtartamon belül BZO-
kmt lefolyni  a fősorozás  oly iilöp >ntra lesz 
kitűzendő, hogy az aratási munkák no zavar 
lássanak. Miután azonban lehetséges, hogy az 
ujd/icállitás julius lőrén még nem less meg 
kezdhető, teljesen oj utitervek kéazitésének 
elkerülése céljából célszerű lesz az utiterve-
ket aként szerkeszteni, hogy a sorozást idő' 
szak tervbe vett első napjai minden nehézség 
nélkül elhagyhatók és a fősororozás  esetleg 
julius 25-én is a terv szerint megjelölt helyen 
minden fenakadáa  nélkUI megkezdhető legyen, 
amely esetben a julius 15-től 25 ig sorozásról 
lm szerint kitűzött Borozójárásokban azepteru-
her első felében  tartatnák meg a fősorozás  éa 
csupán eme sorozó járásoki a készülne uj uta-
zási éa működési tervezet. 

— A választások eredménye, 
tok számarányai mont igy restenek : 

Kormánypárt 243 
Kossuth-párt .r>4 
,lust-párt 42 
Pártonkívüli b7-usek 20 
Pártonkívüli 4H-asok 11 
Néppárt 14 
Demokraták 2 
Nemzetiségiek H 
(íazdapárti 4 
Parasztpárti 1 
Dupla mandátum 11 
Hátralevő pólválasitáa 3 

A pár-

Összesen 418 
A Házban a kormány számíthat a mim 

kapáltra. a pártonkívüli 07-esekre, meg a pa-
rasztpárti Áchimra, ezek őszesen 264-en van-
nak. Ila még ideszámítjuk a 40 horvátot is, 
ez iwxzeeen 304 szavazat. Ezzel szemben n 
I s-asok száma, — Idesorolva Kossuthékat, 
•lusthékat, a pártonkívüli 4H-asokat, meg a 4 
Hiügetlenségi gazdapártlt, — összesen 111 
képviselő. Külön vannak a néppártiak tisen-
iiê .von, a nemzetiségiek nyolcan éa a dcmok< 
ráták ketten. 

— Ai Idei népasámlálás A tls éven 
kénti népszámlálás ez év utolsó a pján lesz 
éa három napig fog  tartani. A népwámlálátl 
a közigazgatást tisztviselők éa a tanítók vég 
zik külOn dy ásásért. A népszámlálás renrikl 
vUl tanulságos, érdekes és ktmm nemzeti, 
közgazdasági ée politikai szempontból; nagy 
kár azonban, hogy a magyarság szempontjá 
ból nem használták ki soha eteket a tanul-
ságos adatokat. Bizonyos, hogy a magyarság 
a mostoha viszonyok dacán erőeea siaporo-
dott és száma megüti a tls milliót, ami ony 
nyit jelent, hogy a* orsság uépeseégéaek ab-
szolút többségéi alkotja. Rohamosan gyara 
pndott a magyaraág a városokban, amelyek a 
legjobb uton vaaaak arra, hegy a magyarság 
védőbástyái legyenek. Erősen magyarosodott: 
Pozsony, Pécs közelsége dacára is, Sopron, 
Temesvár, Zombor, Újvidék és Brassó. — Bi 
utóblil a ssókely bevándorlás következtében, 
amit az államnak Is elősegíteni kellene, na-
gyon kSsel van hozzá, hogy magyar többségű 
város legyen. A németség nagyobb fészkel 
közül még esak Nagyszeben őrizte meg ide-
ien jellegét. Itt ai államhatalomnak teljes 
erejével kellene fSllépnl.  hogy a szási fálánk 

Bssetörje. A közös hadsereg la főténye 

aóje e snágz város ellenállásának, hogy a ma-
gyarosodás elöl ridegen el tudott eddig zár-
kózni, lévén e város hadteslparaocsnokságl 
székhely. Ezt kellene onnan elhelyezni Ma-
tosvá'árhelyre, kárpótlásul azonban oda kel-
lene helyezni a honvédkerllleti parancsnoksá-
got, ináv. üzletvezetőiéit és más állami in-
tézményeket, legelső sorban pedig inágyar fő-
ispánt (mint báró BantTy Dezső volt I) kellene 
a szászok nyakára küldeni. Igaz, hogy akkor 
a 13 szál* atyafi  kiugrana a kormánypártból 
azonban furcsán  festenének  az ellenzéki pa-
dokon, Vagy a 18 Bzász kormány támogatása 
előbbre való a magyaraág érdekeinél Is? 

- Nem tejalt el a siekely vér. Abból 
az alkalomból, hogy a király Székely Jeuo-
nek vármegyénk szülöttének a földmives  is-
kolai tanfelügyelői  elmet adományozta, a 
Breznobányán Székely egykori működési he-
lyén megjelenő .Gararavidék" meleg hangon 
emlékezik meg a kitüntetettről. line a neve-
zett lap közleménye: ,0 Feleege a király po-
kakereszturi Székely Jenőnek, a fóldmiveléa-
Ugyi minisztériumba beosztott fóldmivee  isk. 
igazgatónak a tanfelügyelői  cimet adományozta. 
Nevezett néhány évvel ezelőtt a helybeli föld-
mives Iskolának volt Igazgutójn, mi közben 
az iskolát az egérfi  gozdakiiiönséggel meg-
kedveltette ; az ó érdeme, hogy ez akkor 
meglehetős u| Intézmény hamaroian nagy nép-
szerűségnek kuzdett Örvendeni, éa azok is kik 
az iskolán nddiit kanescsal szemekkel nézlek 
az ö igazgatósága alatt mint közgazdasági éle-
tünk fellendítésének  hatalmas lak torát kez-
dették tekinteni. Székely Jenő kitüntetésének 
nemcsak helyi társadalmunk éa gazdakö/ftn 
ségűnk örvened, de örül az ország különböző 
részeiben lakó és az it hatásköre alá tartozó 
egész gazdasági szakoktatási tanszemélyzet is 
Szeretettel párosult szigora, igazságosaiig, a 
szakoktatási intézinénvek szövevényes uljai-
nak ritka élpa látása jellemzi Székelyt, ki tár-
sadalmi téren is méltó maradt nasy nevű szé-
kely főnemesi  elődeihez Sok szerencsét és 
boldogságot kiváounk! 

— Hirdetmény. Cimbejelentőlapok hasz-
nálata fUrdö-  és nyaralóhelyeken valamint 
touristák által látogatott helyeken éa egyéb 
ként ia a küldemények kézbesítése a utánkUI 
dése iránt való rendelkezés. — üyakrun 
megtörténik azon eset, hogy a rendeltetési 
tosta- t távírda-) hivatal a beérkezett postai 
lUldeményeket (táviratokat) a címzett el-
távozása miatt kézbesíteni nein tudja s ren-
delkezés hiányában címzettnek ujabb tartóz-
kodási helyére után sem küldheti, minél-
fogva  a feladó  rendelkezésére bicsáttatnak 
illetve feladási  helyükre visszakUldetnek. Mind-
ezen eshetőségek elkerülése a a küldemények-
nek címzett kezeihez való jut tathatása céljá-
ból kereskedelmi Miniszter ur őnagyméltónágn 

kísérletképpen rendszeresített „CirabeJelentíV 
lap*-oknak hatznnlirtát IViiUrtauiea kiUöiwég 
körében mindkét oldalról fenforgó  éidekekre 
való tekintettel terjeszteni kívánja. — Midőn 
hangsúlyozni kivánoni, hogy ezen ,0ltnbeje 
leulólap'-okoiik használata főként  a fürdó-
nyaralo-, kiránduló', touristuhelyuken Idelgle 
nesen tartózkodó egyének részére ajánlatos, 
megjegyzem, hogy ennek előnyo bárki részére 
biztosítva van, aki a elmére érkező küldemé-
nyek felől  ideiglenes vagy végleges eltávozása 
folytán  (pld. szállóbeli utasok, elköltözők sth.) 
rendelkezni óhajt A vonatkozó il't. rend. tára 
1907. évf.  23. sz 19342 sz.) miniszteri ren-
deletnek a közönséget érdeklő határozmányalt 
a kővetkezőkben közlöm: 1. A .Cltnbejelentó-
lap"-ok levelezőlap alakú nyomtatványok s a 
jelzett célra díjtalanul szerezhetők he a posta-
híva'álnál. Kzek használata nem feltétlenlll 
kötelező, mert a felek  más elfogadható  (pld, 
az ujabb tartózkodási hely postahivatala utján 
való intézkedés) uton és módon is rendelkez-
hetnek, viszont a posta- t̂ávírda-) hivatalok 
Is tartoznak a címzett felkeresésére  minden 
lehetőt megtenni, utánküldéa tekintetében pe-
dig a szabalyhoz (Pt. rend. tára 1900. évf.  45. 
az.) alkalmazkodni. 2. A .Cimliejelenlőlap"-ok-
nak mikénti kitöltésére nézve maga a nyom-
tatvány oyujt tájékoztatást 8. A .Cimbeje-
lentólsp'ok mindenfajta  küldemények, távira-
tok kézbesítése • a postai szabályokban nem 
korlátosod küldemények, táviratok utánkUldésc 
iránt való rendelkezésre használhatók. Csorna 
gok és pénreslevelek utánküldésére nézve 
azonban csak akkor, ha a címzett a megkere-
sett posta- táv.-hivatal elótt ismeretes vagy 
magát kellően igazolja. A „Címbejelentőlap" ok 
a személyazonouág igazolására egyáltalán nem 
aiolgálliatnak, ebben a tekintetben a vonatkozó 
szabály irányadó (PL rend. tára. 1906 évf. 
39. as 1908. évf.  7. ss. ée 52. es) 4. .Cim-
bejeleatőlap"-pal csak a helybeli vagyis azon 
hivatalnál lehet rendelkezni, melynek szék 
helyén vagy kézbesítési körében a rendelkező 
egyén tartózkodik Más hivatalra címezni te-
hát nem uabad; az ekk p cimsett lapok a 
kiállítónak visszaadatnak avagy ha ei nem 
lehetséges, tértlküldemény gyanántkezeltetnek. 
5 A .Clmbejelentólap' ok a levélgyüjtőliek-
rénybe dobva avagy közvetlenül juttathatók az 
Illető postahivatalhoz. Mozgó- (kalauz-) posta 
szekrényébe dobni nem szabad, fi.  A .Címbe 
jelentAlap'ok a posta- (távírda-) hivataloknál 
nyilvántartás mellett megőriztetnek. Oly 

tekhen, midőn a címzett ai utáoküldés tekin-
tetében határidőt nem uab, as utáoküldéa 
négy heten keresztül foganatosittatlk. 

— Küvész-estély. Ányos Lásiló orazá-
gosau ismert recitator, Imitor és kártyaművész 
Csíkszeredában juniua hó 80-án (csütörtökön) 
és julius hó 1-én pénteken az .Európa" szál-
loda éttermében mUvész-eatélyt tnrt. A műsor 
legkiemelkedőbb része a költészeti romekmU-
vek recitálása él ioterpretálása, melyekben 
Ányos nagy mester. A műsorban szerepelnek 
még kacagtató utánzatok és gyors jcleuetezé-
sek, az élet sokféleségeiből  és végül leleple-
zetlen kártyamutatványok és bohózatos kók-
lerségek. Szigorúan családi a műsor és azt 
hölgyek, sót serdülő leányok is bátran meg-
nézhetik. Ányos igazi eleme a recitálás, amely-
ben szinte utólérholetlen és aki igazi műélve-
zetben akar részesülni ne mulassza el e nem 
mindennapi alkalom kihasználását. Beléptl-dij 
1 korona. Kezdete este 8 órakor. 

— OJ faipart  résivénytáraaiág. A Ma-
gyar Kakereskedelmi Készvénytársaság Csik-
vármegyébeD üyergyósseutiniklós közelében 
fekvő  Putna-réle 3200 hold kiterjedésű erdő 
kihasziiálásn céljából Részvénytársaságot ala-
pított. — Az uj részvénytársaság alaptőkéje 
750,000 korona s első igazgatóságának tagjai: 
Vákár Lukács, Stein fîiek,  Htein Izrael, dr. 
(•oldfluger  ée Broch Fülöp. 

— Katonák aa aratásnál. Csikvárme 
gye hivatalos lapja közli a közös hadUgymi 
niszternek a honvédelmi miniszterrel egyetér-
tóleg kiadott rendeletét, mely szerint a kö-
zös hadsereg tényleges állományú legénysé-
gét három hétre szabadságolják. Pár év óta 
már gyakorlatban volt az, de eddig a szegé-
nyebb családok katonáit bocsátották haza, 
most azonban az engedmény általánossá lett. 
Az idén minden gazdasá/i munkához értő jó 
magaviseletű és teljesen kiképzett katona sza-
badságot kap és bárhol munkát vállalhat — 
Ezen engedmény ulól csa: az egyéves önkén-
tesek és a gyöngébb legénység vonatnak ki. 
A szabndaág nem csak a gabona learatéeához, 
de a takarmány lekaszálásához, behordásához, 
sőt n szőlőművelési, kukorlcntűrési munkála-
tokhoz Is érvényben fog  maradni. A szabad-
síig mindig a parancsnoktól kérendő és pedig 
egy hónappal előbb. Részletes tájékoztatással 
a katonai ügyosztályok szolgálnak. 

köröft  részéről érdeklődés mutatkozott Magyar 
ruggyantaárugyári részvények iránt is és em-
lítésre méltó még az Ailria részvényeknek ujabb 
áremelkedése, mely a két érdekcsoport részé-
ről történt vásárlásokra vezetendő vissza. 

A befektetési  értékek piacán nagyobb for-
galom fejlődött  ki 4'/0-OE magyar koronajára-
déklmn és ámbár az árfolyam  nem mutat fel 
javulást, mégis aránylag jó kereslet mutatko-
zik járadékunk iránt. 

Ami a pénzpiac helyzetét illeti, ugy nálunk 
uémi feszültség  volt észlelhető, szemben a 
külföldi  piacok tendenciájával, abol a péuzvi-
azonyok állandó javulás tüneteit mutatják és 
ebből kifolyólag  az angol bankkamatlábnak a 
jövő hét elején való leszállítását valószínűnek 
tartják. 

A hét nevezetesebb árfolyamváltozásai  a 
következők: 

jan. 17. jan. 24. 
Magyar Bank- íg Koresk. r. t. rénv. 737"25 747-50 
Gaus- és Tina viottat&de részvény 345Sr— 3522 50. 
Pannónia viszontbiztosító itarfay  3650"— 4050-—. 
Adria tengcrSaJAztel részvény 48050 49S40 

N Y I L T T É R . * ) 

KÖZGAZDASÁG. 
A .HMM ' Magyar Általános VáHáMet Reaz-
«éoyttrtaiág, Budapest, heti |*Máee a ttttde-

forgalomrál  ts péaiplaeirél. 
Uudapoat, 1910. jnnlus 24. 

Az Üzlet n budapesti tőzsdén az elmúlt 
héten caeiidi'R mederben folyt  le és különösen 
s vezető értékekben csak kisebb árhullámzá-
suk fordultak  elő. A bankértékek közül csupán 
a Pesti Magyar Kereskedelmi Bank részvé-
nyei részesültek nagyobb figyelemben  ée az 
utolsó nnpoo A Magyar bank- és kereskedelmi 

t. részvények, melyek a piacra került elő-
vételi jogok nyomása alatt 783-ig mentek volt 
vitatni, értek el oagyobb áremelkedést, ugy, 
hogy az utolsó kötések 748*50 koronás árfo-
lyamon mentek végbe. 

Fokozott érdeklődés mutatkozott, kiindulva 
az Alposi bánya részvényeknek B.'calwn be-
állott áremelkedéséből, a Kimamurányi vasmű 
részvények iránt, kapcsolatban azon hírrel, 
hogy u vuskurtell, egyes, eddig a kartellen 
kivUl állott eégekoek kilátásban levő bevonása 
által szilárdabb alapra fog  fektettetoi,  ami a 
a vasárak felemeléeéoek  lehetőségét voai 
maga után. Készben állami megrendelések hí-
rére, résibeo pedig azeo eredmény megeMlege 
zéseképvn, hogy a Ganz-gyár részéről Kons-
tantinápoly világítási bereedeeéee tekintetében 
beterjesztett ajánlat esetleg kedvező elintézést 
nyerhet, a Ganz-gyári résivéoyek képezték 
élénk kereslet tárgyát, aoélkUI, hogy a lefolyt 
héten tetemesebb árjavuléa állott volna be ée 
ugyancsak állami waggeareadeléeek hirére tár 
maszkodva a többi, waggoagyánáasal foglal-
kozó gépgyár részvényei is aagyobb tételek, 
ben vásároltattak. 

Jó kezek vásárlásai voltak észlelhetők • 
Nositi tanningyár részvényeiben, mintán — el-
tekintve e kedvező üzletmenettől — a leg-
utóbbi erdóvásárlást nagyon kedvezően Ítélik 
meg és rohamos áremelkedé* mellett tőkebe-
fektetési  célzattal vételek eukttsöltettek Pan-
nónia viszontbiztosító részvényekben, melyek 
4000 koronás árfolyamon  (árultak. Jól taitott 
árfolyamok  mellett a vesetétbei köiel álló 

• Figyelmeztetés! • 
A Schicht 

szarvasszappan 
Talódi csakis a 

Schic»' 
n é r r e l <• • „sxarraa* T M * 

•) (E ront alatt 
szcrkesztA). 

kOzlettoMrt n«n> r.M«. m 

Uj faragott matt bútor, 
elutazás miatt eladó, László Eleknél, 

_2 Zsőgödben. 

Faeladási hirdetmény. 
Közhírré tétetik, hogy Csikdánfalva 

község közbirtokossága tulajdonát képező 
Aszópatak völgyében (Csikmadaras II. r. 
Domuk) tüz által megperzselt 7391 köb-
méterre becsült fenyőfa  készlet értékesí-
tése céljából folyó  évi julius hó 2S-én 
délelőtt 10 órakor Csikdánfalva  község-
házánál nyilvános szóbeli és zárt Írásbeli 
versenytárgyalás fog  tartatni. 

Kikiáltási ár 49937 korona azaz Negy-
kilenczezerküenczszázharmiiidiét korona. 

Bánatpénz 5000 korona. 
Utóajánlatok nem fogadtatnak  el. 
Zárt írásbeli ajánlatok a szóbeli ár-

vetés megkezdése előtt adandók be. a 
melyekhez a kikiáltási ár 10 százaléka, 
mint bánatpénz csatolandó. 

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

Az értékesítés tárgyát képező erdő-
rész megmutattatík érdeklődőknek a köz-
birtokossági elnök vagy annak megbí-
zottja által. 

Csikdánfalva,  1910. junius hó 25-én. 
Antal Déaes, Antal Gergely, 

b. |egjmi. b. elnBk. 
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Faeladásí hirdetmény. 

Közhírré tétetik, hogy Csikmadaras 
község közbirtokosság tulajdonát képező 
Aszópatak völgyében (Csikmadaras köz 
ség II. Rész Dumuk) tüz által megper 
zselt fenyőfa  készlet értékesítése céljából 
folyó  évi jullus hó 14-én délután 2 óra-
kor Csikmadaras községházánál nyilvá 
nos szóbeli és zárt Írásbeli versenytárgya 
lás fog  tartatni. 

Kikiáltási ár 12015 korona, azaz tizen-
kettöezertizenöt korona. 

Bánatpénz 1200 korona. 
Utóajánlatok nem fogadtatnak  el. 
Zárt Írásbeli ajánlatok a szóbeli árve-

rés megkezdése előtt adandók be, ame-
lyekhez a kikiáltási ár 10 százaléka mint 
bánatpénz csatolandó. 

Az árverési és szerződési feltételek  és 
a becslési kimutatás megtekinthetők a 
csikmadarasi községi jegyzői irodában. 

Az értékesítés tárgyát képező erdőrész 
megmutattatik érdeklődőknek a közbirto-
kossági elnök, vagy annak helyettese 
által. 

Csikmadaras, 1910. junius hó 27. 
Lukács Péter, Sófalvi  József, 

liirt. ülnök. Iliit. jegyző. 

4111. 4 2 I / H I I 0 . szám. 

Árverési hirdetmény. 
Alillirt kiküldött liir. végrehajtó i'/flllli'l  köz-

hírré teszi, hogy a cgikszereilai kir. járásliiníság-
nnk 1 111. vi V. 2IÜ1H1I sz. véRzi'sfi  folytán  ilr 
('Hiky .József  iigyvútl áltnl képviselt Alcsiki Imiik 
rrszvényliirsaaiip. Cseilü István végn-hiijtatií részére, 
végrehajtást szenveilő ellen 2IMI koionn, IH7 ko-
rona 44 lillér követelés s jár. erejéig elrendelt ki-
elégítési végrehajtás folytán  alperestől lelbglalt és 
lí*2ll koronáia heesiilt ingús:ígokra n esikszeredHi 
kir. járásliiróság fenti  szánni végzésével a tAválihi 
eljárás elrendeltetvén, annak az aln|>- és leliilfog-
laltatúk követelése erejéig is, amennyiben azok 
kielégítési jogot nyertek volna végrehajtást szen-
vedők liikásnkon Csikszeredálian leendő megtartása 
határidőül IU10.  éri Juli  hm hó ÍH-ik  nap-
fán  délután  4 ól't'tjfí  kitiizetik. amikor a l>i-
röilag leloglalt ingók és pedig: házihntorok stli. a 
legtöbbet Ígérőnek készpénzfizetés  mellett, szükség 
esetén beesáron alul is el fognak  adatni. 

Kelhivatnuk mindazok, kik az elárverezendő in-
góságok vételárából a végrehajtató követelését meg-
előző kielégítéshez jogot tartanak, amennyiben ré-
sziikre a foglalás  korábban eszközöltetett volna és 
ez u végrehajtási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, 
hogy elsőbbségi jelentéseiket az árverés megkez-
iléseig ulnlirt kiküldöttnél Írásban beadni, vagy 
pedig szóval bejelenteni el ue mulasszák, mert kü-
lönben esak a vételár lolöslegére fognak  utaltatni. 

Csíkszereda, t ! l | n . évi junius hó 24-ik napján. 

Keresztes Gyula, 
kir. bir. végrehajtó. 

Fogorvos Perl József 
AMERICAN DENTIST 

C e l i c s z o r e d A t a . m o g - é r l c o z o t t . 
Elvégez minden fogorvosi  mű-
téteket, u. ni.: 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-ig és d. u. 2—5-ig. 

Itt tartózkodik 8—10 napig. 

Szám: 5>J04—1910. tlkvi. 3 - 3 

Hirdetmény. 
Uaikmindszent közBégre nézve az 1892. 

XXIX. tc. értelmében a tényleges birtokosok 
tulajdonjogainak a telekjegyzókönyvekbe való 
bejegyzése és H telekjegyzökönyvi bejegyzések 
helyesbítése iránti eljárás befejeztetvén  ez 
azzal a (elszólásnál tétetik közzé: 

1. hogy inimlnzok, kik az IHHG. évi XXIX. 
tc. 15. és 17. 88-ai alapján, iile értve e § oknak 
az 188ÍI. XXXVIII, te. 5. és G. g-aibau és az 
1891. XVI. te. 15. S-a, pontjában fo?lnlt  ki-
egészítéseit is, valamint nz 188!) XXXVIII, 
te. 7. § a és az 1891. XVI tc. 15. li) pontja 
alapján eszközölt bejegyzések vagy az 188l>. 
XXIX. tc. ±ii §-a alapján tírtént törlések ér-
vénytelenségét kimutathatják, e végből törlési 
keresetöket hat hónap alatt vagyis az 1910. 
évi (leeember hó 1 só napjáig bezárólag a te 
lekkünyvi hatósághoz nyújtsák be. mert az 
ezen meg nem hosszabbítható záros határidő 
eltelte után indított törlési kereset annak a 
harmadik személynek, aki időközben nyilván 
könyvi jogot szerzet, hátrányára nem szolgál; 

2. hogy mindazok, akik az 188H. XXIX. 
tc. 10. és 18. § ainak eseteiben ideértve az 
utóbbi íj-ok az 1889. XXXVIII, tc. 5. és ti 
§-aihan foglalt  kiegészítéseit is, tényleges bir-
tokos tulajdonjogának bejegyzése ellenben 
ellentmondással élni kivánnnk, írásbeli ellent-
moni,ásukat Iliit hónap alatt, vagyis 1910. évi 
december hó l-só uapjáig bezárólag a telek-
könyvi hatósághoz nyújtsák, mert ezen meg 
nem hosszabbítható záros határidő letelte után 
ellentmondásuk többé figyelembe  vétetni nem 
fog;  -

3. hogy mindazok, akik az 1. és 2. pont-
ban körülírt eseteken kivlll az eljárás és az 
ennek folyamán  történt bejegyzések által előbb 
nyert nyilvánkönyvi jogokat bármily irányban 
sértve vélik, ideértve azokat is. akik a tulaj-
donjog arányának az 1889. XXXVIII, tc. lü 
§-a alapján történt bejegyzését sérelmesnek 
találják, e tekintetben felszólalásukat  tartal-
mazó kérvényeket a tlkvi hatósághoz hat hó-
nap alatt, vagyis 1910. évi december hó l-só 
napjáig bezárólag nyújtsák he, inert ezen lueg 
nem hosszabbítható záros hatáiidó elmulta 
után az emiitett bejegyzéseket csak a törvény 
rendes utján és csak az időközben nyilván 
könyvi jogokat szerzett harmadik személyek 
jogainak sérelme nélklll támadhatják meg. 

Kgy'uttal figyelmeztetnek  azok a felek,  a 
kik a kiküldöttnek eredeti okiratokat adlak át, 
hogy amennyiben nzokhoz egyszersmind egy-
szerű másolatokat is csatoltak, vagy ilyeneket 
pótlólag benyujtatnak az eredetieket a tlkvi 
hatóságnál átvehetik. 

A kir. trvszék, mint telekkönyvi hatóság. 
Csíkszereda. 1911). évi április hó ,'M)-án. 

Bocskor Aotal, 
kir. trvsaki biró. 

Szám 1201—1919. ki. 

Hirdetmény. 
Közhírré tétetik, hogy az élőállatok 

vasúti szállítására vonatkozó üzletszabály-
zat 5. szakasza szerint ha a szállítás 36 
óránál tovább tart, az állatokat minden 
36 óra elteltével itatni kell. 

Ezzel összhangzólag, az 1888. VII tc 
végrehajtása iránt 40000-1888. számú 
miniszteri rendelet 85. §-ának elsőbekez-
dését a m. kir. földmivelésügyí  miniszter 
a kereskedelemügyi miniszter úrral egyet-
értőleg olyképpen módosította, hogy olyan 
vasúti kocsik használata, melyek az etetés 
és itatás is eszközölhető, csak a 36 órá-
nál tovább tartó szállításoknál kötelező. 

Csíkszereda, 1910. junius hó 20-án. 
.4 városi tanács. 

24G. szám. 
1910. vhm. 

Árverési hirdetmény. 
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi 

LX. tc. 102, illetőleg 112 1908. évi \ l , l . tc 
19. S-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy 
a csíkszeredai kir. törvényszéknek 19111. évi 
452Ö. polg. számú végzése következiéhen n 
ilr Nagy Jenő ügyvéd által képviselt Központi 
takarékpénztár részvénytársaság javára 104 
korona s jár. erejéig 1910. évi május hó 13 án 
foganatosított  Kieléuitésí végrehajtás utján le-
foglalt  és 1400 koronára becsült következő 
ingóságok, u. m.: házi bútorok, ökrök és lo-
vak nyilvános ái verésen eladatnak. 

Mely árver 'snek a csikszentmártoni kir. já-
rásbíróság 19l0 ik évi V. 228/2. számú vég-
zése folytán  11)4 korona tőkekövetelés ennek 
1908. évi február  hó I-BŐ napjától járó fi0/" 
kamatai. '/,"/, váltódij és eddig összesen U2 
korona 40 fillérben  bíróilag már megállapított, 
költségek erejéig végrehajtást szenvedő laká-
sán C s i k ó s a t ó s z e g k ö z s é g b e n leendő 
megtartására 1810 évi jullus ho 6-ik nap-
jának délutáni 3 órá ja határidőül kitiizetik 
és ahhoz a venni szándékozók ezennel oly 
megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érinteti 
ingóságok az 1881. évi LX tc. 107. ós 108. 
f-ai  értelmében készpénzfizetés  mellett, a leg-
többet ígérőnek, BzUkség esetén beesáron alul 
is el fognak  adatni. 

Amennyiben az elárverezendő ingóságokat 
mások is le- és felUlfoglaltatták  és azokra 
kielégítési jogot nyertek volna, ezen árverés 
az 1908. évi XM. tc. 20. §. értelmében ezek 
javára is elrendeltetik. 

Kelt Csikszentmártonban, 1910. évi junius 
hó 22-ik napján. 

Ambrus Lajos, 
kir. blr. végrehajtó. 

Kajszinbarackok 
válogatott, legszebb példényokat befőzés-
hez és csemegézni 5 kilónként 3 kor.-ért. 
Spanyolmegyet 250 koronáért szállít: 
Szilágyi s zö l l ő t e l epe , Kiskőrös. 

1—2 

Sz. 271—1910. 2-2 

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 Kecskebükk és Kisáca 
nevü 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-
llus hó 4-én délelőtt 10 órakor, Csik-
szentdomokos községházánál nyilvános 
szó- és zárt Írásbeli versenytárgyalás fog 
tartatni. 

Árverezni lehet mind a két árverésre 
együtlesen 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 kjvánók kötelesek 
a kikiáltási ár lO'Vát kitevő bánatpénzt 
a csíkszeredai ni. kir. adóhivatalnál letétbe 
helyezni és a letéti nyugtát az árverési 
bizottságnak felmutatni. 

Megjegyeztetik, hogy a vételárkifize-
tésénél qz eredetileg megállapított leltéter 
lek nagy mértékben enyhítve lesznek. 

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

Csikszentdomokoson, 1910. évi jú-
nius hó 14-én. 

Ferencz Antal, Barabás János, 
b. jegyző. elnök. 

26. ssAin. 

487. szám. 
1910. vhtó. 

Árverési hirdetmény. 
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi 

LX. tc. 102. §-a értelmében ezennel közhírré 
teszi, hogy a csíkszeredai kir. járásbíróságnak 
1910. évi V. 200. számú végzése következte 
ben dr Albert Singer bécsi Ügyvéd által kép 
viselt Hirschl Comp. bécsi cég javára 1 Ili ko-
rona s jár. erejéig 1910. évi február  hó IS án 
foganatosított  kielégítési végrehajtás utján 
felülfoglalt  és 2000 koronára becsült kővetkező 
ingóságok, u. m : 2 wagon vegyes deszka és 
1 wagon komlókaró nyilvános árverésen i-| 
adatnak. 

Mely árverésnek a csíkszeredai kir. járás-
bíróság 1910-ik évi V L'IXI. számú végzése 
folytán  110 korona tőkekövetelés, és eddig 
összesen 51 korona 30 fillérben  bíróilag már 
megállapított költségek erejéig, a végrehaj-
tást szenvedő lakásán Csikmadéfalván  leen.l.i 
megtartására 1910. julius hó 15-ik napjának 
délelőtti 10 órája határidőül kiiiizi-til-
ahlioz a venni szándékozók ezrimi'l oly m v 
jegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett in-
góságok az 1881. évi LX. te. 107. és 10S 
értelmében készpénzfizetés  mellett, a legtiihliei 
ígérőnek, szükség esetéu becsáron alul is el 
fognak  adatni. 

Amennyiben az elárverezendő ingóság<ik:ii 
mások Is le- és felülfoglaltatták  és azokri 
kielégítési jogot nyertek volna, ezen árveiv> 
az 1881. évi LX. tc. 120. S-a értelmében ezek 
javára is elrendeltetik, 

Kelt Csíkszeredában, l!)IO. évi jmiiiH hu 
21-ik nnpján 

Hoinar Sándor, 
kir. l,ir. Vejju'linjiü. 

TENGERI LISZT 
a csikszentmihályi gőzma-
lomban b á r m i l y mennyi-
s é g b e n k a p h a t ó . Cím 
CSIKY JÁNOSNH 

Szépviz-Gsikszentmíhály (állomási. 
2 0 - 5 2 

\ Z \ í = * c \ ®sy l a k á s , mely áll 
A ' V I O I V I ^ 4 szoba, konyha, ka 
mara, előszobából, folyó  évi szepiemlnM' 
lió l-töl. — Értekezhetni: Koczkas 
Béla építésszel, Csíkszeredában 

3 - 3 

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

szoba-, cim-, templomfestő,  mázoló és aranyozó 
üzletet nyitottam. — Midőn ezt a nagyérdemű közönség szives tudo 
mására hozni bátor vagyok, egyben mély tiszteletettel kérem engem 
becses megrendelésükkel megtisztelni kegyeskedjenek. — Jó Ízléses és 
csinos munka mellett a lehető legjutányosabb árakot fogom  számítani. 
2 Maradok kiváló tisztelettel: 10 

Biró György szobafestő és mázoló. 

ÜZLET MEGNYITÁS! 
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  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 o l k s z a r o d a H A p a f f l .  T v n n A i y - u . t c a l a . s z á m . 

Ugyanitt egy teljesen s z a k k é p z e t t segéd azonnal felvétetik. 



26 s i Aid. A P O K 5-ik oldal. 

K u l t u r h a l a d á s . 
A világhíres Huvoy-fóle  CREME IDKAL 

elismert lenjobl> arczgzépitó éa burlino-
mitó szer. 

Most már Csíkszeredában íh knphntó 
FEKETE VILMOS ill.itsZ' rtnrahnn ere-
deti £> ári .irhán. 
I Creme Ideal, fehér  . 
I - n u rózan. 
1 doboz „ „ ponder 
| probiidoboz „ . „ 
I tliirnb „ . 8z»ppari . 

Kiiryi'lmeztetcm n tixztrlt érdeklődő 
kii/iMiséget, hogy ezen hirdetés nem szo-
!,.i>«s reklám akar lenni, hanem csupán 
b. vevőim vágynit kívánom ezáltal kielé-
gíteni. vagyis todtára ndni. hogy sikerült 
.1 felülmulhntatUn  világhíres CREME 
IDEAL Bzépilóüzcrnek uz egyedüli rak-
tárát drúgu pénzért és sok fáradnág  után 
megszerezni. 

Knnek a csoda világhíres CWÍMK IDK AI, 
szépitfiwrnek  jóságat éa meglepő hnlá-
s.il .i lisztéit vevőim saját inegbiráliUára 
liiziun. mert bátran állíthatom, hogy az 
elsu pioliatógelynél meglepő lesz ah:itása. 

\Klekre is a legcsekélyebb rendelése-
ket utánvét mellett küldi síz 5—22 
Elaő Csikimgyel lllatsier és Piper «keres-
kedés Ciikszeredaban. FEKETE VILMOS. 

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

M É S Z M E N T E S FALI-

TÉ<aLA É S HORNYOLT 

F E D Ő C S E R E P E T . 

Gyártmányom bármely más gyárt-
mánynyal ugy á r . mint m i n ő -
s é g tekintetében versenyképes. 

K é p v i s e l ő t k e r e s e k . 

Özv. Zuliáni Péterné H, 
: tégla- és cserépgyiros, Malnásfflrdö. ; 
\ H - 15 

Szv. Szv. Szv. Szv. Szv. Szv. 
8016 8004 8002 8006 8008 8010 

j - i n . 1—111. i—ni. i - m . i - m . i - m . I 

— 200 935 540 _ 700 ind. I 
— 200:800 _ _ 930 700 ind t 
— 10Ş1 646 832 540 ; ind. |< 

204 904" |154 43« 840 Ind . < 
J - ; 2]0 910 1200 444 8® I 1 
á i 2 2 916 120a 4*> s E 1 

222 , 922 1212 454 8Î5 1 
1 I 235 93) 1220 502 905 j 
» r 2ŢÎ I 941 1231 513 9Ţ7 érk. / 

1010 - — _ írk. I 
— 224 _ _ _ i érk. 1 

— — — 600 ind. I 
— — — 1240 ind. I 

— 244 943 1233 519 918 ind. 
24» 948 1239 524 9 Ş 

- 255 954 1 245 530 929 
1004 j 1255 540 93íi 

— STTl 1012 104 548 1)47 
— 350 1019 III 555 <)54 
— ! 32?j 1025 117 62» I0<«l 
— 343 1042 133 6lJ 1 10" 

I 35« 1 055 140 63« lo;Sl í r k 
408 UIO 150 642 é r k i | ] d 
41« 1 118 2<>4 I 6 5 0 — 
459 1131 I 217 1 7® 

— 437 1140 225 ! 7~I 
445 1 147 233 7Î» 
452 1154 240 7»i 
501 1203 249 7® 
507 1 209 255 741 
5~l 1213 I 259 745 — érk. 
5ÎH 121» 30G 750 I ind. 
528 1229 , 310 8'JL' 

— 53R 12:17 I 324 8<w 

549 1 250 337 , 821 2 
6® 101 | 348 I 8^ % 

— 6"8 III 1 359 842 
61« 122 410 853 1 
636 139 427 910 I 
642 145 433 91B I E 
657 159 448 930 ! c 

— 700 20» 457 939 
_ 732 234 525 1007 

743 245 530 1018 _ 
— 75« 2-r>8 551 1032 

813 313 6<« I 1049 
827 320 622 I 1102 « " f  I 
835 3M (V«) II111 1 — 1 1 1 I érk. 
850 341 64)1 621 ind. 
850 347 I 6 « 627 
907 358 (i57 638 
928 419 718 — 659 j 

_ 940 438 73Ü 717 
954 440 7Î4 725 

1003 I 450 7^3 S z v 7:« 
— 1012 505 8Ö2 goii 743 
— 1017 510 i - m . 748 crk. 
_ 130 700 — - crk. 

, 200 740 _ _ _ érk. 
145 ÜJ23 5Î7 8Í3 35T1 755 iTTtl-
200 1 035 532 825 408 809 

I 207 érk. 539 érk. 415 810 
I 215 — 547 — 423 824 
I 221 553 ° 429 830 

228 000 4JG ] 838 
237 — 610 445 847 
245 617 ~ 453 | 855 
255 fl  628 s 503 905 
300 I 63« - 514 9»> 
;tl9 % 651 527 929 
327 — ^ 658 — 535 937 
339 _ H 709 549 951 
340 717 — 1 557 958 
354 — | 725 — J 605 1006 , crk. 

833 — — 1033 l 40 érk. 
4-09 — 7 35 | V> S 6 20 10 21 ind. 
4 1 6 — ,o 7'42 6-27 1028 

; 4 27 - S 7-53 ® & 6 38 10 39 , 
» 4-37 _ = 8 - 0 2 , f - s  6 48 1049 
' 4-50 - § 8 - 1 7 ! Já â 7-01 1102 
- 511 837 u = 7-22 1123 
I 5-29 — 8-55! -1- •= 7.40 1141 crk. 

: 640 — 640 — — 730 crk. 
725 — 115 — — 1230 , érk. 
609 — 6<» I — ! — 959 ] crk. 
814 — 435 | — — 146 ! crk. 

_ " — 1Q50 — I — 845 I érk. 

A n. é. közönség figyelmébe. 
Ajánlom a mai kornak teljesen 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-
vúltaltatnak és pontosan eszközöltet-
nek. Kívánatra házaknál mintákkal 

megjelenünk. Kiváló tisztelettel: 
B A R P Ó C Z , CSIKCSATÓSZEŐ. 

A csiksitmlklósi és tzépvizi egyházak tanácsától. 

57. szám. 1—2 
1910: eln. 

Faeladási hirdetmény. 
A csikszentmiklósi és a szepvizi róm. 

kath. egyházak közös tulajdonát képező 
.Aranyos" nevii erdőben mult év ószén 
mekperzselődött fenyöfakészlet  értékesí-
tése céljából íolyó évi julius hó 11-én 
délután 3 órakor a csikszentmiklósi plé-
bánián nyilvános szó- és zárt Írásbeli 
.versenytárgyalás fog  tartatni. 

Kikiáltási ár 4684 korona. 
Bánatpénz 470 korona. 
Utóajánlatok nem fogadtatnak  el. 
A latömeg esetleg becsáron alul Is 

eladatik. 
Árverési és szerződési feltételek  meg-

tekinthetők a csikszentmiklósi plébánián. 
A perzselt erdőrész a gyimesközéploki 

vasúti állomástól 12 kilóméter távolságra 
iekszik a Hidegség völgyében. 

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

Kelt Csikszentmiklós, 1910. évi ju-
nius hó 20-án. 
Kórddy |Hihily s. k., Szakács Balázs s. k., 

elnök. gondnok. 

Wenetrend, érvényes 1910. évi május hó 1-töl. 
Oda Székelykocsárd—Madéfalva—Brassó Vissza 

Szv. 
8005 
I—III. 

ind. Budapest k. p. u. (N.-Váradon it 126) érk. 
ind. Budapest k. p.u.(Aradonát 126, 153) érk. 
ind. Kolozsvár (126) érk. 
ind. Székelykocsárd 126, I30i érk. 

Marosnagylak 2. sz. őrház 
Vajdaszeg 4. sz. őrház 
Maroscsúcs 6. sz. őrház 
Maroskecze . . 

érk. Marosludas (129) . . . . . . ind. 

150 
115J725 

420— 

106 
1Ü5 

1254 
1245 
1247 
12® 

érk. Besztcrczc (129) 
crk. Borgóbeszlcrcze 
ind. Borgóbeszterczc 
ind. Besztercze (129) 

ind. 
. ind. 

érk. 
. érk. 

224 
1016 

Szv. 
8009 
I—III. 

955 
955 

1256 
805 
759 
753 
747 
740 
728 

Szv. 
8007 
I—III. 

955 613 
1256 

Szv. 
8003 
i - m . 

720 

510 
1020 
1014 
1006 
1002 
955 
943 

212 
206 
200 
154 
147 
135 

Szv. 
8001 
l—IU. 

730 
115 725 

758 

•m 7 i 7® 
733 
751 

1240 
600 

Szv. 
8015 
I—IU. 

8 ? 

Marosludas (129) 
Marosbogát . . 
Kutyfalva  16. sz. őrház 
Radnót 
Maroscsapó . . 
Marosugra 24. sz. őrház 
Kerclőszcnlpál 
Nyárádtö . . 
Marosvásárhely 
Marosvísírhely . . 
Marosvásárhe.y felsöváros 
Nagycrnye 43. sz. őrház 
Sárombcrkc 
Ocrnycszcg . . 
Körtvélylája 49. sz. őrház 
Pctclc 51. sz. őrház 
Kadnótlája 52. sz. őrház 
Szászrégen 
Szászrégen 
IdccsfUrdö 
Marosvécs 
Magyaré 
Déda megálló 
Déda 
Ratosnya 
Szalárd 82. sz. őrház 
Palotailva 
Bánllyháza . 
Gödcmesterházn . . . 
Marosliéviz (Borszekftlrdő) 
Galóczás 
Várhegy 
Ditró 
Szárhegy . . . 

Oyergyószentmlklós 
Gyergyószentmlklós 
Tckcrőpalak 
Vasláb 
Marosfő 
Csikszentdomokos 
Karcfalva 
Csikmadaras 
Csikrákos 

. Madéfalva  . 136) . . • 

. Gyimes 113ö. 

. Palanca (I36> 
~Madéfalva 
Csíkszereda 
Zsőgüdlürdö 
Csikszenlkirály . . . 
Csikszentimre 35. sz. őrház 
Csikszentsiinon 
Csíkvcrcbcs 
Tusnád . . 
Tusiiádfllrdő  . . . . 
Scpsibükszád-Bálványosítlrcd 
Málnáifürdő 
Málnás . 
Sepsibodok . . . . 
Sepsikőröspalak-Gidóíalva 
Sepsiszentgyörgy (134) 
Bercczk (134) 
Sepsiszentgyörgy 134) 
Kiiyén 
Uzon 
Kökös 
Prázsinár . 
Szászhermány . . . 
Brassó (126, 137, 138i . . 

érk. I 

ind. 
érk. 

ind. 
érk. 

ind. 
érk. 

. ind. 

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 
631 
615 
609 
600 
542j 
517! 
505 
450 
446 
440 

725 
719 
712 
703 
655 
647 
641 
624 
610 

Szv. 
8011 
1-111. 

830 
824 
815 
759 
736 
751 
712 
700 
654 

938 
932 
925 
916 
908 
900 
854 
83T 
823 
808 
801 
746 
739 
732 
724 
715 
709 
705 
659 
650 
642 
629 
616 
610 
557 
538 
533 
517 
5W 
452 
4% 
418 
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 
705 
656 
648 
640 
634 
617 
602 
550 
543 
530 
523 
516 
508 
459 
453 
449 
442 
433 
425 
413 
402 
356 
345 
326 
321 
306 
258 
243 
223 
210 
155 
141 
132 
122 
116 
107 

1251 
1229 
1218 
1209 
1159 
1153 

ind. j 
ind.J 
érk. 

225 I _ 
133 I _ 
433 
420 

ind. 
— I 

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

ind. | — 
. crk. 

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

I 
558 
545 

830 
743 

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

1215 ; 250 600 

érk. Budapest t p. e- (NaináraJot ál 126) 
, érk. BndipEil l. p. n. (Aradon il 126., 153). 
I érk. Kolozsvár (126) 
! érk. Predeál (126) 

„ O-
c bí 

. ind. - S " 

ind. 
. ind. 

ind. — 

. ind. — 

— 

4 08 
400 
3-48 
337 
3-26 
307 
2-51 

935 
1220 
646 

1249 
755 

6-58 
6-50 
6-38 
6-26 
615 
5-56 
5-40 

200 

9-20 
912 
900 
8-49 
8-38 
819 
803 

820 
800 
906 
53* 

1000 
947 
936 

•0 928 
a 921 
H 916 

906 
858 
847 
836 

-3 823 
-w 815 

803 
7S4 
744 

7-34 
0 7-26 
27-14 
a 7 03 
=652 

6-33 
617 

Kiadó lakás I 1 kamra, egy 
konyha, egy üveges verenda, egy 
nyitott verendából álló lakás, tel-
jesen külön udvarral kiadó folyó 
évi augusztus hó l-re. Bővebbet 
RUDICS ISTVÁN ÉPÍTÉSZNÉL 
C S I K S Z E U E D Á B A N . 

H 1 R D E T E S E K 
olcsó ársz&mit&s mellett 
közöltetnek s felvétetnek 

A KIADÓHIVATALBAN. 
őrangyal és ártatlanok őrangyala cz. 

Ima- és énekeskönyv 
uj kiadásban megjelent. — Kapható : 
Szvoboda József  Min- is papirkereskedésta, 

C s í k s z e r e d á b a n . 

Vj . f j ^  Csiktaplocáo, a község köz-
l \ i auu pontján lévő J a k a b B é l a 
sarok beltelke üzlethelyiségekkel 
együtt, esetleg magánlakásra. - Érte-
kezhetni a tulajdonosnál Csiktapczán. 

3—3 

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

kiadóhivatala. 2—5 
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F I G Y E L E M ! F I G Y E L E M ! 

Csikmegyei Székely Bank Részvénytársaság Csíkszeredában, g 
Van szerem-sónk Csíkszereda város és védéke közönséfrét  tisztelettel ér e-
síteni, li<jfí>  folyó  1910. évi április hó 20 ik napján megnyitottuk a 

Csikmegyei Székely Bank Részvénytársaságot. 
ízleli helyiségünk a Lukács Juliska urnü házában (Kossuth-utcaa Köhid melleit. 
Kitódulunk betéteket betéti könyvecskékre és folyószámlára,  legelő-

nyösebb kamatozás mellett. 
Kölcsönöket adunk betáblázás és váltó fedezet  mellett. 
Leszámítolunk váltókat előnyös kamatfizetés  mellett. 
Lombard kölcsönöket nyujtunk az értek 80 százalékáig, a tőzsdén jegy-

zett mindennemű értékpapírokra, előnyös kamat mellett. 
Értikpapirokat veszünk és eladunk. — Folyószámla hitelt nyujtunk. 
Sorsjegyek húzásainak nyilvántartását díjmentesen ellenőrizzük. 
Idegen péznek beváltási helye. 
Minden a bank és takarékpénztári szakmába vonatkozó fevilágostilást 

díjmentesen adunk. Tisztelettel 

AZ IGAZGATÓSÁG. 

Czell Frigyes és Fiai 
bortermelfk és bornagykereskedök 

MEDGYES. 
Legjobb beszerzési f o r r á s 

VALÓDI ERDÉLYI TERMÉSZETADTA 

TISZTA HEGYI BOROKBAN. 
Hordókban és palackokban. 

Kitűnő saját termésű és vörös borok. 

ffwmpmffirmmmmfffmmifm 
Boda József orgona és hármonium épitö 

c s i k t a f l o c A n . 
Van szerencsém a fö<  -telendő papság és a m. t. 
egyháztanács szíves i nására hozni, miszerint 

O H í i O N A É S I I . H M O X I I M 

K I M T ü M ( ' H E L Y K M E T 
teljesen újonnan rendeztem be, minek utánna 
módomban áll a legnagyobb szabású orgona épi 
tését is elvállalni. Bárminemű javitás- és átalakí-
tásokat a legjutányosabb árban pontosan eszközlök. 

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

Y;ni : zi'ieiic-éin a nagy iidemlt köziiüsé^ s m v s tudomására 
hogy f/lelcmben  az előre ;iladolt idény és tu! na 
n>. ös^zi's árucikkeket mélyen le.-z.illiioli áil>; 

Szeihvaszou inéteivnkim ),s 
Jó mosó kiírton és v alok nnrenkint :>o, a5 
Batislok méter nkint . or, 
Mosó delének iné 1 renkint 25, no, 
Gyapjú delének méterenkint 
Francia zephirek méterenként 
Oxfordok  méterenkint 
Szőttes különlegességek méterenkinl 
Szőrs?övetek 120 cm. széles méterenkint 
L nyka és fiu  ruhák darabonkint 
Női liisier és poiköppenyek 
Női cosiilmük (inom ango; szövetekből 
Kész férfi  öltönyök "> „ „ 

Napernyők. Diszkalapok. Batist-, zephir-, csipke- és szövet-blouzok. 
Női kabátok és vállgallérok beszerzési áron alul. S/.olid és pontos 

kiszolgálás. — Kiváló tiszteletlel: 3—3 

Pototzky Márton nöi- és férli-divat-áruháza, Csíkszereda. 
Mindennemű vasinak, függönyök,  szőnyegek és ágygarniturák íaktóron. 

hozni. 
n\ nagy rak:ár nihilt 

>:in árusítóin el, igy: 
kr. 
krlól feljebb. 

35 
00 
:15 
20 
:Sr> . 

1 
7-50 

IS 

frttól  feljebb. 

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

NYERGES ÉS KÁRPITOS ÜZLETEMBEN 
minden e .szakmába vágó munkák elkészítését a legnagyobb készség-
gel vállalom és ezt csinos kivitelben olcsó árak mellett pontosan elké-
szítem. Raktáron tartok a mai kornak megfelelő,  mindenféle  nagyságu 

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

KÉSZ URI KOCSIKAT ÉS URI SZÁNKÓKAT. 
Yégiil a nagyérdemű közönség szives figyelmét  felhívom  azon körül-
mény re, hog> a kocsik, valamint minden e szakba vágó munkák 
javítását elvállalom — Magainot a nagy érdemil közönség jóindu-

latú pártfogásába  ajánlva, maradiam kiváló liszlclctlc'1: 

Bájer Ferencz, nyerges és kárpitos 
C s í k s z e r e d á b a n , I l u k ó c z i - u l c a Î5ă2 . s z á m . 

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

PORTLAND-CEMENT-díyÁR BRASSÓBAN. 
Csíkszeredában kapható: -A-lToert B a l á z s é s Z^ia. urak kereskedésében. 

Nyomott Unoboda Jöuef  kOajnyoadájibu, (^—«"uUt. .^ íeio 




