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A felirati vita. 
V országgyűlési pártok nagy ké-

fzolt.-rss'"1-  t e , Í e s erővel folytatják  a 
megkezdett felirati  vitát. 

Mindenik bizottságban maradt párt-
n.-ik «neg vannak a maga sérelmei, ki-
v.insa^.ii es az uralkodóhoz intézendő 
politikai eszméi. 

Nagyon természetes tehát, hogy min 
denik part kiilíiii-kíllön intéz feliratot  a 
királyi . /, .le alkotmányos gyakorla ' 
érlelni. 1..-11 egyedid a többségi párt fel-
iratát kiiii ik tel Bécsbe. 

libben a i. líi-atban megadja a mun 
kapart válaszát a trónbeszédre. 

Y j. a párt nem gOrdit akadályt sem-
mifele  hresi követelésnek, mert a la t t 
valói hűséggel felajánlja  mindazt, amire 
szűk-ege van és szüksége lesz a trón-
nak. — 

Ks valóban bármily csekély jelentő 
seggel bir a mostani vita, mindazonál-
tal állaiiili'itiaiiik remekeltek a felira-
taik megszerkesztésében. 

Mert Ita elvoutan tekintjük a mun-
kapárt feliratát  és csak a formát,  a sti 
liisut nézzük, igazán az irodalomnak egy 
szép muukaja fekszik  előt tünk; tartal 
niilag azonban nem sok van benne. 

Kimondhatjuk mi is róla, liogy a mi 
jó benne, az nem uj. 

Sablonszerű felirat  ez. Bddig a több-
ségi feliratok  a király személyét soha 
sem vonták bule a politikai pártok küz-
delmeibe, most uzonbaii a király a lel 
iratban ugy szerepel, mint egy pártve-
zér, a ki feltétlen  ürül annak, hogy régi 
hodoló szabadelvű pártja nagy többség 
gel foglalt  ismét helyet a magyar kép-
viselőházban. 

Kz a fogás  usakugyau nett- helyes, 
mert a király személyének a pártpoli-
tikai eélok szolgálatába való szegődése, 
az alkotmány szellemével, de törvényei-
vel is ellenkezik. 

A felirati  vitában kiemelkedik a 
Kosstiili-párt felirati  javasluta, a melyet 
Apponyi Albert gróf  szerkesztett. 

Merjük állítani, hogy a mióta a ma-
gyar alkotmányos élet beköszöntött, — 
azóta ilyen remekművet nem halottunk 
a képviselőházban. 

Tartalmas, az egész magyar nemzet 
legfontosabb  érdekeit és kívánságait fel 
öleli, tárgyilagos és irodalmilag magas 
szinvoualon álló munka. 

Nyíltan mondja meg az uralkodónak, 
hogy uz a „kívánatos" nemzet és kirá-
lya közötti egyetértés, összhang, csak 
ugy lehet állandó, ha a bizalom köl-
csönös. 

A kölcsönös bizalomnak pedig leg-
lényegesebb feltétele  az, hogy a nem-
zeti követelmények lehetőleg érvénye 
sittessenek és törvényeink, törvényes 
jogaink tiszteletben tartassanak. 

Apponyi önálló vámterületet követel 
1917-re. Az önálló bankot pedig akként 
kívánja megvalósítani, hogy 1911-ben 
annak felállításához  szükséges elöiuun-
kálafokat  megkezdjük. 

Bosznia-Hercegovinát pedig mint Ma-
gyarország okkupált tartományát, Mu-
gyarország kiegészítő részeként és nem 
mint osztrák tartományt kell a monar-
chiához fűzni. 

A trónbeszéd e kérdésről hallgat. 
És ez csakugyan diplomatikus eljá-

rás a külügyminiszter részéről, hogy tu 
lajdonképpen arról sem világosítja fel 
a nemzetet, hogy mi a terve a külügy i 
politikának az okktipált tartományokkal. 

Annyit látunk, hogy ott lennt min-
den van, csuk reud és béke nincs. 

A közigazgatás reformja  is szóba 
került a felirati  vita Borán. 

Ennek kapcsán Apponyi felhívja  az 
ország figyelmét  arra, hogy ha „valami 
állatni közigazgatásról" van szó, akkor 
az országot szemben találja az uralkodó, 
ellenben ha a tisztviselők pragmatiká 
ját értik alatta, ugy szívesen állnak a 
kérdés megoldásának szolgálatába. 

A felirati  vita előreláthatólag hosz 
azabb időt vesz igénybe, ez lesz az el' 
lenzéki pártok első erőpróbája, melyben 
a ne özet m jden kívánsága és köve-
telése különböző színekben felszínre 
kerül. 

Közüukácí politika í á r a e o í í i i M 
I r t a : Dr . X . 

1. 
A mindinkább fejlődő  társadalmak nem 

elégednek meg a közjogi és a szoros érte-
lemben vett társadalmi célokkal, a ezek el-
érése végett kifejtendő  küzdelmekkel, mivel 
ezek teljesen nem biztosítják, nap-nap után 
még kevésbé biztosíthatjuk egy nemzetnek 
tökéletes fejlődését;  mert minden kultur nem-
zet meggyőződött arról, hogy fennmaradása 
és előre haladása a rendelkezésre álló gaz-
dasági erók okszerű felhasználásán  alapszik, 
mely azután az általános szellemi élet fejlő-
désével nyer betetőzést. Minden kulturális ha-
ladásnak alapfeltétele  n gazdasági fejlődés; 
hogy a magasabb célt elérhessük, a gazda-
sági élet minden jelenségének hathatós elóbb-
vitelére kell tigyelmUnket fordítanunk. 

A gazdasági alap képezte s fogja  képezni 
B jövőben még inkább a haladás kritériumát, 
melynek fontosaágát  nemesük a tőlünk nyu-
gatra eső államok ismerték fel,  hanem a más 
világrészek mindazon államai, u melyek a 
kulturális haladás legalsó lépcső fokát  elérték, 
vagy legalább is megközelítették, s a melyek 
anyagi erőik számbavétele mellett, a termés 
legtágabb körű kiteijeBztéBe által megnyilvá-
nuló versennyel támogatott gazdasági küzdel-
mek árán igyekeznek a nemzetek Boraiban az 
őket megillető faelyllket  elfoglalni. 

Minden nemzetnek első sorban gazdasági 
politikát kell követnie, hogy ugy befele,  mint 

kifelé  érvényesülhessen, mely politika egy-
úttal a közjogi törekvések érvényrejutásának 
nemesük létfeltételét,  hanem szükségszerű fo 
lyományát fogja  képezni. 

A pár évtizedre terjedő politikai, nemzeti 
és nemzetiségi, mezőgazdasági, ipari- és ke-
reskedelmi forrongás  után a gazdasagi és tár-
sadalmi fejlődés  törvényei szerint a helyes fej-
lődésnek és nz ezt követő céltudatos bala 
dásnak kell hogy következzék. Nemzetünk ez 
idatt a pár évtized alatt mondhatni végigjárta 
;i nemzetek élet iskoláját. Politikai élet fel-
fordulása,  mezőgazdasági válság, s ezt követő 
ipán és a kereskedelmi élet pangása, mi 
magával vonta a pénzügyi válságul, a nem-
zetiségi aspirációk előtétbe való nyomulása, 
az egyes társadalmi rétegek helyváltoztatása, 
s ezzel a társadalmi rend megbomlása, anyagi 
és szellemi szegény séghez való közeledés, csa-
ládi és társadalmi erkülesi kötelékek megla-
zulása, az erkölcstelenségek nagyobb fokú  el-
fajulása,  mely még a vallásos hit sáncait is 
megostromolta, Kzen jelenségekből merített 
tanulságok ok mutatásul kell, hogy szolgál 
janak a jelenleg mutatkozó s jobb jövővel ke-
csegtető nemzeti haladás kezdetén. 

A jelen a mult, a jövő a jelen folytatása, 
ismerjük a mult folytatásaként  előttünk álló 
jelent, s igyekezzünk az okból az okozatot 
illetve a jövő lejlöüéséiiek tényeit és felada-
tait megállapítani, a melyeket nem a revolu-
tio, hanem csak az evolutio elveinél fogva  le 
bet és kell megvalósítani. 

Valljuk be őszintén hibáinkat, az soli' se 
szégyen — mert a kulturális és gazdasági ha-
ladás szilárd alapokon csak ugy épülhet fel, 
ha a gyeugének, hiányosnak mutatkozó alap-
alkatrészek gyengeségét beismerve azokat ki-
tatarozzuk, megerősítjük. Szem előtt tartva 
azt, a mint egyik közgazdasági írónk nagyon 
találóan megjegyzi, hogy : „gazdagabbak va-
gyunk mint hisszük, és szegényebbek, miut 
lennünk kellene*. Mert gazdasági eróioK gaz-
daságát nem — vagy pétiig félreismerik;  — 
áll ez különösen szűkebb hazánkra, — az 
anyagi szegénységet pedig nagy mértékben 
fokozza  a lelki és a szellemi szegénység. 

A nagy zivatarok után megtisztul a lég, 
mert a baktériumokkal telt levegőt magával 
ragadja a vihar, vagy pedig az áldást hozó 
eső a por közé temeti azokat; — a felüdült 
természet pedig munkára hívja, csalogatja az 
embereket, a inikot csak is felfrissülve,  vész-
tói gondtalanul látnak munkához. 

Kimúlt a politikai vihar, melyben a nemzet 
ereje nyilvánult ineg, mely szintén magával 
ragadta a politikai élet káros baktériumait, 
melyek képesek lettek volna egy nemzet éle-
tét beferlözni,  résziut pedig tervezte, hogy 
gyenge negatióra legyenek kárhoztatva. Kz 
után is újra élednek a fejlődésre  hivatott tár-
sadalmi erők, bogy a jövő haladását s annak 
eredményeit biztosíthassák. 

Akkor a midőn a politikai élet jelenlegi 
viszonyai mellett elérkezünk a jövő fejlődésé-
nek kiinduló pontjához, mely hivatottnak lát-
szik arra, hogy a nemzetet valóban boldogító 
haladást biztosithassa, s azt feltartóztatás  nél-
kül előre vigye, remélve a párttusáknnk el-

esillapodásat, mert a haladást biztosító kér-
dé.ek megvalósításánál, azoknak háttérbe kell 
hogy szoruljanak — nem lesz érdektelen, hogy-
ha az uj idők kezdetén vármegyénk 8 annak 
népe fejlődése  és fejlesztése  céljainak kere-
teit vázoljuk, illetve kulturális és gazdasági 
program ni ját összeállítjuk. 

A cél a kulturális haladás, melynek alapja 
gazdasagi tehát ez utóbbit kell fejleszteni, 
hogy az elöbliit elérhessük, vagy pedig meg-
fordítva  a mint a viszonyok azt szükségessé 
teszik, mert az az eset is előállhat, hogy egyik a 
másik nélkül végeredményben soh° sem lehet, 
egyik a másikat nemcsak támogatja, kiegészít 
ép ugy. mint két eró hoz létre egy eredőt. 

Klsü sírban is szögezzük le azon tényt, 
hogy vármegyénk gazdasági viszouyni kedve-
zők s elégségesek ahhoz, hogy az egész vár-
megye lakosságát boldogító haladást a ren-
delkezésre álló gazdasági erők felhasználása 
által megvalósíthassuk. Másodszor pedig vár-
megyénk lakossága szellemi és faji  tulajdon-
ságainál fogva  magasabb kulturális haladásra 
hivatott, mert a hozzá szükséges érzékkel 
rendelkezik, mondhatni nagyobb mérvben, mint 
az Alföld  magyarsága, vagy az ország bár-
melyik nemzetisége a németek kivételével, — 
melyet netu elfogultságból,  hanem az ország 
lakosai kulturális és gazdasági viszonyainak 
közvetlen tanulmányozása alapján szerzett ta-
pasztalataim alapjáu állítok. S hogy mégis a 
magasabb kulturális haladás vármegyénkben 
sok kívánni valót hagy maga után, annak oka 
a népesség együntetü szellemi vezetésének a 
hiánya, nem feledve  azt, hogy vármegyénk 
mégis csak keleten fekszik,  s a nyugati kul-
túrából oda tévedt eszmék is jutnak el 
a megvalósulás stádiumába, s mihez hozzájá-
rul az örökös politizálás — s annál kevesebb 
tett, — mert mindenki inkább az országos, 
mint a e Itudatos helyi gazdasági politikával 
foglalkozik,  holott az országos politika is csak 
abban culminál, hogy az egyes vármegyék la-
kossága kulturális es gazdasági téren megerő-
sitessék. mert az egyes részekuek fejlődése 
adja az összeség haladásának' kompakt egé-
szét. Alulról kell kiépíteni a kuliurát, mely 
csak azután nyerhet felülről  betetőzést. 

Sok minden kérdés vár nálunk megoldásra, 
bogy az egyöntetű fejlődés  elérhető legyen, 
lizek közölt első helyen áll a szellemi neve-
lés az egész vármegyére kiterjedóleg. Népünk, 
amely nyelvében és vallásában egy, ennél-
fogva  a nevelés kértlésének megoldása na-
gyobb akadályokba nem ütközik. Ugyan utóbbi 
időben erkölcseiben és jellemében uem hogy 
nyert, hanem ellenkezőleg veszített, mivel elő-
készületlenül találták a vármegye lakosságát 
az időközben beállott gazdasági átalakulások, 
minél fogva  a kulturális éretlenség az erköl-
csök elíogulását eredményezte. A bűnesetek 
száma a mi évenkint előfordul  elég fényes 
bizonyítéka ennek. Kp ezért kell ezt a nyers 
anyagot — amely azonban nagy szellemi 
kincseket rejt — feldolgozni,  hogy képeB le-
gyen a magasabb gazdasági eszmélet felfogni, 
s azokat megvalósítani, s egyúttal erkölcsei-
ben hozzásimulni. 

Kz ügyben a varmegye tanító és papi ka. 
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rára appelálot, mert ott, a bol a papság és 
tanítóság vallási és nemzetiségi villongásoktól 
és részben anyagi javaktól ment, ott hivatásá-
nak betöltésére nem elégséges a templom és 
az iskola, mert a feladatoknak  az ellátása 
azon kivlil is terjed, u szellemi és hitbeli ne-
velés második és legfőbb  része az iskolán és 
temploraoo kivül következik. Mert nemcsak 
arra való ez a nép, hogy papot, tanitót, törvh 
tagot, képviselet stb. válasszon, hanem meg-
felelő  vezetés mellett kulturális és gazdasági 
eredményeket mutasson fel.  Ennek elérheté-
sének alapja elsó sorban is a kölcsönös biza-
lom, a papság és tanítóság állván legközelebb 
a néphez s így ó szerezheti meg azt, s ennél-
fogva  a sociális nevelés az ö kezeikben van 
lerakva. 

A mint a népek sociális nevelését kezébe 
vette a többi társadalmi érdekeltség támoga-
tása mellett a papBág éB tanítóság a Dunán-
túl, az Alföldön  pedig Torontál, Temes és Bács-
Bodrog vármegyékben, a hol a liit és erkölcsi 
nevelésen kivíil a gazdasági kultura terjesz-
tése is részben az ó kezeikben fut  össze, s a 
melynek a legnagyobb lelkesedéssel és kitar-
tással tesznek eleget, s a mint az itt megva-
lósíttatott, ép ugy keresztül vihető Csíkban is, 
a hol a szociális bajok még nem oly nagyok. 
A szociális nevelésnek a megvalósítása s alap 
jainak a lerakása a vármegye papsága és ta-
nítóságára hárul, mely mellett nem maradhat 
nak tétlenül a többi társadalmi rétegek s a 
nevelésre befolyással  bíró hatóságok és testü-
letek, mert ezeknek egymást támogató műkö-
dése által érhető csak el a magasabb cél. 

Sokan felhozzák  ugyan azt az állítást, hogy 
a vármegye népén a falusi  lakosságon nem fog 
a tanítás, sőt meg sem hallgatják. Ez is meg 
lehet. De egy magasabb szellemi fokon  álló 
népnevelőnek meg kell tudni találnia az utat 
és módot arra, hogy fáradozása  sikerrel jár-
jon. Természetes, hogy ha ugy le, mint fel-
felé,  csak a bizalmatlanság uralkodik, akkor 
nagyobbak az akadályok, de azért ezeket is 
lelehet győzni. S ha az öregeken nem fog  a 
jó szó, akkor kezdeni kell elölről, a már az 
iskolából kilépő fiatalságon,  s igy lehet és kell 
egy egész generációt felnevelni,  mert épen itt 
a liatalságban vau a bajnak a fófészke. 

Dalestély. 
A „Csíkszeredai Dal- ós Zeneegyl.it" előre 

jelzett estélyét f.  hó 0-én megtartotta 
A legnagyobb tárgyilagossággal mondhat-

juk, hogy az egylet fényes  sikert ért el, a da-
lárda reményen felüli  eredménnyel mutatko-
zott be. Csíkszereda és vidéke legelőkelőbb 
közönsége jött össze az estélyre, ismételten 
tanúbizonyságot téve arról, hogy a szépért, a 
szivet-lelket nemesítő művészetekért lelkesedni 
tud. Az érdeklődést mi sem mutatta jobban, 
mint az, hogy a jegyek legnagyobb része már 
napokkal előbb elkelt. 

Ha a közönség e tapasztalt érdeklődést az 
egylet iránt továbbra is megtartja, ugy biztos 
kilátás nyiiik arra, hogy ezen fontos  társa-
dnlmi mozgalom nemsokára városunkra ered-
ményes lesz. 

Ks arra az érdeklődésre az egylet rászol-
gált. Dacára annak, hogy igen jelentékeny 
akadályokkal kellett megküzdeni, a dalkör oly 
szépen megállotta helyét, hogy szukemberek, 
köztük Domanyáucz Péter képzó intézeti zene-
és énektanár a legnagyobb elismerés hangján, 
dicséróleg szólt róla. 

Bámulni lehet Orbán Mihály kitartását és 
lelkes buzgalmát, amely kizarólag egyedül 
lette lehetővé, hogy az egyesület ezzel a si-
kerrel elfogultság  nélkül eldicsekedhessél 

Az énekszámok mind jól sikerültek, dacára 
még a terem gyalázatosan rossz akusztikájának 
a Bordal és a Veteránok-induló pedig épen 
frenetikus  tetszést aratott. 

Különben jelenthetjük, hogy az estély ösz-
szes szereplói kitettek magukért. Dr. Imecs 
János magas színvonalon álló — tudományos 
felolvasásából  mindenki találhatott magának 
valót, találhattak volna azok is, kik az ajtón 
való folytonos  ki- és bejárással e szép pontot 
zavargatták. 

Kolonics Violka és Filep Jucika jól össze-
tanult és ügyesen előadott zongorajátékát, 
nemkülönben Szász I'aula szép, kedvesen elő-
adott monologját — élénk tapsokkal jutal-
mazta a közönség. 

Lacz Kálmán igen szép tehetségre valló 
hegedűszólója, dr. Tauber Józsefné  érthető 
finomsággal  simuló zougorakisérete mellett — 
dacára, hogy a kegyetlen sors miatt Lacnak 
háromszor kellett hegedűt váltani, — a kö-
zönség tetszését vívta ki. Mi, akik a próbákon 
e programmpontot hallottuk, — ennek jósol-
tuk a legnagyobb sikert. Nem a szereplőkön 
mult, hogy reménységünk és jóslatunk egész 
teljességében nem valósulhatott meg. A lényeg 
egyébként megmaradt csak a forma  változott 

Egyik legszebb pontja volt az eBtélynek 
a Fekete Manci és Bandi hegedüjátéka, Do 
manyáncz Péterrel. Ebben a korban ily hihe-
tetlen tudást és ügyességet csak egy oly te-
kintély vezetése alatt lehet produkálni, mint 
Domanyácz Péter. A hallgatóság nem győzött 
eleggé tapsolni a .nap hőseinek." 

Záreczky Jenő a már megszokott nagy hu-
tással énekelt. Akit az Isten oly szép hang-
gal megáld, annak van mit őriznie és féltenie 
Legyen legféltettebb  kincse Záreezkynek is e 
ritka isteni adomány I 

A hűség kedvéért mellesleg meg kell je-
gyeznünk, hogy az utolsó darab még oly szép 
hangímullett sem érvényesülhetett, mint a minő 
Zareczkyé. 

A műsor végeztével táncra perdült a fital-
ság, amely kitűnő hangulatban reggelig tartott. 

Legyen ez a/ elért szép siker buzdítás 
egyrészt a közönségnek, másrészt az egylei-
nek. Az támogasBa erkölcsileg és anyagilag 
ezt, ez pedig törekedjék minél több szjrako-
kozást és élvezetet szerezni annak. 

Egy igen erós árnyoldala van az estély 
lefolyásának,  amit szó nélkül hagyni nem le-
het. — Széltében hosszábau hallani panaszt 
és elégedetlenséget a Vigadó bérlőjének el-
járása ellen, aki már nem első esetben adia 
bizonyságát a közöoséggel való nemtörődöm-
ségének. — Ez alkalommal is 15—20 fő-
ből álló társaságok nem kaptak egy falat 
enni valót sem. — Ha nagy ügygyel-bajjul 
egy kis soukához avagy egy tojás rán-
tottához lehetett jutni, azt méreg-drágán 
fizettették  meg. — Szegénységi bizonyítvány 
mikor egy vendéglős sonkával és tojással tud 
csak elóállani ! Fejetlenség uralkodott min-
den téren. így nem lehet folytatni,  mert jövő-
ben a közönsének nem lesz kedve a Vig.idóba 
menni és ezzel könnyen veszélyeztetve lesz 
minden bál és minden estély sikere. Elvúrjn 
a közönség, hogy a város egyik elsőrangú 
vendéglőjében jövőben nagyobb előrelátás, — 
figyelem  és tappintat uralkodjék, szóval: má-
sok legyenek a viszonyok. iDalárdista) 

* 
Ehhez mindössze még csupán annyit kívá-

nunk hozzáfűzni,  hogy a hangverseny nem este 
9 órakor, hanem fél  ,8 órakor kell kezdődjön, 
annyival is inkább, mert n hangverseny tánc-
cal volt egybekötve. Továbbá egy hangver-
seny 15 pontból nem állhat, mert a közönség 
15 pontot nem bír kellő türelem, énleklődéB 
és figyelemmel  végig hallgatni, amint ezt az 
estélyen láttuk. Ezt reméljük a rendezőség 
sem veszi rossz néven tőlünk. (Szerk.) 

KÖZÖNSÉG KÖBÉBŐL/) 
Váltuatámk  után. 

A képviselő választások sok keserűséget 
hagytak mugok után. A kinek akarata uetn 
teljesült, keresi a bukás okát. Ez a keresés 
aztán sokszor oly utakon jár, hol egyedül a 
fantázia,  a kombináció süppedékes talaján ár-
tatlan tényezőkbe ütközik, azokat üldözőbe 
veszi, sárba rántja. Nem lehet tagadni, hogy 
a lefolyt  választások nagyon is kifogás  alá 
esnek több tekintetben. Így a csikszentiuártoni 
választás ellen is kifogás  emelhető. A hata-
lom arra törekedett, hogy a szélsőségek vizein 
evező Nagy Györgyöt kibuktassa. A választók 
egy jó része e miatt inost rakriminál püs-
pökre, az egész papságra Bót vallásra is. Tes-
sék jól különböztetni. A püspöknek nincs serarai 
része Nagy György buká-ában. Tendenciózus 
a választók között azon szárnyra bocsátott hir, 
hogy a püspök nagy összegű pénzzel befolyá-
solta volna a választás tisztaságát, de nincs 
része Incze megválasztásában sein; a polgári 
jogokat minden pap önállóan gyakorolja amint 
voltak is a kerülelben pro és contra gondol-
kodású és fellépésű  papok. Annál kevesebb 
joga most már a püspöknek a választás meg-
semmisítésébe beleszólni. Ebhez csak a Kúriá-
nak van joga. S ha most egyes községek vá-
lasztói zúgolódnak Nagy György megbuktatása 
miatt, más közBégek választói ép ugy zúgo-
lódnának, ha netán Incze akaratán kívül vissza-
lépésre kényszeríttetnék. 

Sajátságos leifogás  uralkodik a kerületben. 
A bukás miatt bűnbakot kereBnek püspök, pap-
ság és vallás ellen. Ezek a választók egészen 
tévútra vannak vezetve. Amennyiben Bérelem 
esett a választói jogon, lépjenek fel  a kompe-
tens forum  előtt azok ellen, kik törvénytelen 
eszközökkel hiúsították meg a valódi népaka-
ratot, de ne álljanak boszut önmagukon. A 
választói jog szentsége büntesse azokat, kik 
visszaéléseket követtek el, még ha papok ÍB. 
de ártatlan személyek, intézmények ellen for-
dulni, Bőt önnön lelkűkben, vallás változtatás-
sal kárt okozni nagy meggondolatlanság és 
nagy felelősséggel  járó rosszakarat azok ré-
széről, kik a választók érzelmeit ily irányba 
terelik. H. F. 

*) £ rovatban tflzlSttekért  nem vállal felelős-
séget a aierk. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
- Személyi hir. Gróf  Majlátb G. Ká-

roly erdélyi püspök folyó  bó 4-én Csiksom-
lyóra érkezett, ahol résztvett a papok lelki-
gyakorlatain. 10-én Sepsiköröapatakra utazott, 
ahonnau 12-én visszatér Csiksomlyóra, hogy 
résztvegyen a tanítók lelkigyakorlatain is. 

— Vármegyénk főispánja.  t. hó 12-én 
családjával Borszékfürdóre  utazott s a nyári 
szezont augusztus közepéig ott fogja  eltölteni. 

= Püspöki ebéd. Gróf  Majláth Gusztáv 
Károly erdélyi püspök folyó  hó 9-én egy ba-
rátságos ebédre Csiksomlyón vendégül látta 
városunkból Gyalókay Sándor főispánt,  Fejér 
Sándor alispánt, Kállay Ubul orszgy. képvise-
lőt, Szekeres József  plebánoBt és Lengyel Ró-
bert kir. segédtanfelügyelőL 

— A közigazgatási bizottság ülése. 
A vármegye közigazgatási bizottsága folyó  hó 
11 én tartotta rendes havi ülését Gyalókay 
Sándor főispán  elnöklete alatt. Az ülésen kü-
lönösebb érdeklődést keltő Ugy nem fordult 
elő A Kir. pénzügyigazgató, a tiszti főorvos, 
kir. ügyész, államépitészeti hivatal főnöke, 
árvsz. elnök, tör.h. fóállatorvos  és kir. tan-
felügyelő  jelentései tudomásul vétettek. Az 
ülés végén több interpellatió tétetett, neveze 
tesen a kir. pénzügy-igazgatóság felállítása, 
Csikszeredi város asphaltjárdájának rendbe 
hozatala, a főispáni  titkári állás betöltése, 
Csiktaploczu és Zsögöd községeknek Csík-
szeredával való egyesítése, a mozgóposta 
helyes irányítása tárgyában, melyekre inter-
pelláló bizottsági tagok kielégítő választ nyer-
vén, az ülés 12 órakor véget ért. 

Dr. Györffy  Gyula a felirati  vi-
tabao. A karczfalvi  kerület országgyűlési 
képviselője dr. Györffy  Gyula a képviselőház 
felirati  kapcsán Bzólásra jelentkezett és a na-
pokban beszédet mond a házban. A tehetsé-
ges és kiváló szóuok beszéde elé nagy érdek-
lődéssel néz a vármegye. 

— A székely ember repülőgépje. 
Csiktaploczán B o d a J ó z s e f  orgonakészitő 
már évek óta foglalkozik  egy répülőgép ösz-
szeállitásával. Értesülésünk szerint fáradozásai 
eredményesek, mert most sikerült neki saját 
találmányú repülőgépét teljesen összeállítani. 
Ami azonban a bökkenő, kísérletezni nem tud, 
mert a gépnek előállításához mintegy 2500 
korona lenns szükséges, melyet szerény nnyagi 
viszonyai miatt előteremteni nem tud. Kívá-
natos lenne, hogy Boda Józsefuek  a szüksé-
ges összeget gyűjtés utján a társadalom ren-
delkezésére bocsájtaná. 

— Beiratkozások. A csiksomlyói róm. 
kath. főgimn.  1. osztályába közel 100 tanuló 
jelentkezett felvételre.  Mivel pedig egy osztály-
létszáma csak 6(i, az igazgatóság megtette a lé-
péseket az osztály párhuzamosítása érdekében. 

— A szeminárium ügye. Az erdélyi r. 
kath. státus igazgató-tanácsa — mint értesü-
lünk — a vármegye alispánjánál lépéseket tett 
az iránt, hogy szemináriumi célra adják bérbe 
a régi törvényszéki épületet. 

— Kitüntetés. A király Csongvay Lajos 
marosvásárhelyi ügyvédi kamarai elnököt a 
III. osztályú vaskorona renddel tüntette ki. 

— Eljegyzés. Fiilindrich Zoltán helybeli 
sörkereskedó eljegyezte Eisler Touku urleányt 
Kolozsvárról. 

— Lelkigyakorlatok Csiksomlyón. A 
papok lelkigyakorlatai folyó  hó 4—8. napjain 
voltak P. Aronfi  Ferenc lazarista atya veze-
tésével. A résztvevők száma 87 volt. A taní-
tók lelkigyakorlata 12-én kezdődik és 16-ig 
tart. — A lelki vezető P. Varga jézustársa-
sági atya. 

— A VÍVÓ kurzus. Csíkszereda intelli-
gens fiatalsága,  a fővároshoz  méltó sport ér-
deklődéssel látogatja Carlo de Palma vivókur 
zusát. A tagok száma már is meghaladja a hu-
szonötöt s a jelentkezés még mindig tart A 
tanítványok a legnagyobb elismeréssel nyilat-
koznak a lelkiismeretes mester tanításáról és 
első klassisu tudásáról. 

— Vasúti saerenosétlenaég. F. hó 6-án 
Gyimearől egy rendkívüli tehervonatot indítót 
tak. A vonat 14 idegen és 10 magyar kocsiból 
állott. A mozdony azonban annyi kocsi vitelé-
hez elég erősnek nem bizonyulván, Pálffy 
Balázs mozdonyvezető és Antal Péter fűtő  a 
GyimeBfelsőlok  és Lóvész közötti kitérőnél a 
kocsikat kettéosztva, kétszer vontattik fel. 
így haladt a vonat tovább Szépviz-azentmihály 
felé,  mikor az állomástól 700 méternyire egy 
nagy sziklaomlás következtében a mozdony ki-
siklott, utánna a 4—5 méter magastöltésű 

meredek lejtőn lezuhant a szerkocsi és négy 
áruval megrakott teherkocsi. Pálffy  András 
mozdonyvezető a jobb lábán, jobb karján és 
mellén súlyos sérüléseket szenvedett, még a 
fűtő  könnyebb sebekkel menekült meg. Táv-
irati intézkedésre azonnal hozzáfogtak  a men-
tési munkálatokhoz, ugy hogy a pályatest 7-én 
délután 3 órakor helyreállíttatott, eddig is a 
közlekedés átszállással történt. A kisiklás köz-
vetlen oka a sziklaomlás volt Körülbelül 50 
köbméter kő esett le. Érdekes megemlíteni, 
hogy a szerencsétlenség előtt két órával a 
személyvonat akadálytalanul közlekedett. 

— Kirabolt és felrobbantott  pénzes 
szekrény. Kitkaság szamba menő lopás tör 
tént f.  hó 10-re virradólag Csikszentdomokosou. 
Eddig ismeretlen tettesek a község tulajdonát 
képező vaskasszából 2069 koronát loptak el s e 
műveletük közben dyuamitot tettek a kasszába, 
mely kevés idő múlva az éj folyamáu  felrob-
bant, a pénzszekrényt iszonyú erővel szét-
hányta s magát a községházát is erősen meg-
rongálta. Tettesek ez által akarták működésűk 
nyomait eltüntetni. A nyomozás bevezettetvén, 
László Géza vizsgálóbíró azonnal kiszállt a 
helyszínére, Kurkó József  községi főbírót  elő-
zetes letartóztatásba helyezte. Kitesülésünk 
szerint a nyomozásnak eddig még positiv ered-
ménye nincsen s igy még azt sem lehet bizo-
nyossággal megállapítani, hogy miképpen fér-
kőztek tettesek a péuzszekréuyh ;z. Kurkó fő-
bírót időközben 3000 koroua k ució mellett 
szabadlábra helyezték. 

- Tusnádfürdő  igazgatósába dr. Safra-
nek furdóorvos  és Csutak Béla fürdőigazgató 
inicialivájára megalakította a \ i^ilmi bizott-
ságot s uuuak tagjait "Jikére értekezletre hívta 
meg. Az idei szezonon minden szombaton zene-
estélyt tart a reudezöség. mely 9—12 óráig tart. 

— Harminc éves találkozó. Az 1880. 
évben oklevelet nyert tanítók harminc éves 
találkozást tartották folyó  hó 11-én Csiksom-
lyón. A Te Deummal összekötött szentmiséi 
még élő tanáruk 1'. Tima Dénes mondotta. 
A találkozón megjeleutek : Ambrus Ferenc. 
Barabás Kajmoud, Borbáth János, Buzas .Iá 
nos. Tamás Imre, Fehér Károly, Székely 
György, Koncsag Sándor és Puskás Tamás. 
A tagok helyzetéről Búzás János referált,  mely 
szerint 27 tagból a 30 év alatt elhalt -I. mc 
galomba vonult 6, hollétét nem tu.lják kettő-
nek, a pályától megvált 1, a többiek nagyobb 
részben róm. kath. tanítók és kántorok. Köz-
gyűlés után különböző intézkedéseket hoztak 
és közi-bétlen vettek reszt, mely alkalommal 
a Lakatos lzra volt tanáruk síremlékére gyűj-
töttek. 

— Tűz. Folyó hó Iá-én délelőtt fél  7 
órakor Csikiniudszeut küiscj; templom tizes 
sében a Demeter Kerencz sütőháza kigyulndi 
B a közvetlen mellette levő lakóháza is leégett. 
A tüz valószínűleg gondatlanságból származót), 
s hogy az tovább nein terjedt, azt csupán a 
lakosságnak houléte és az igen csendes idő-
nek köszönhető. 

— Korona számítás elrendelése. Már 
másfél  évtizede be van ugyan Inzva nálunk 
a koronarendszer, kereskedőink és iparosaink 
egyrésze ennek dacára még m'ndig forint  ér-
tékben számol, ami az üzleti életben már neiu 
egyszer nagy zavarokat idézett elő. Az ilyen 
zavaruk megszüntetését célzó javaslatot ter-
jesztett a napokban Gelléri Mór, az országos 
iparegyesület igazgatója az egyesület gyáripari 
szakosztálya elé, melyben indítványozza, hojy 
a szakosztály járuljon hozzá egy felterjesztés-
hez, amely azt kéri, hogy a koronaszámitás 
kőtelező elrendelése mellett a forintokban  való 
elszámolás — osztrák mintára — kihágásnak 
minősíttessék. A szakosztály az előterjesztéshez 
hozzájárult s igy a koronaszámitás valószínű-
leg rövidesen már nálunk is végre általáno-
san kötelezővé fog  válni, amint az Ausztriá-
ban már régen elrendeltetett 

— Kétéves katonai szolgálat A hon-
védelmi minisztériumban Hoffraanu  Hugó al-
tábornagy elnökségével ankétülésezik, mely az 
uj véderőreformon  dolgozik. A nagyszabású 
reform  a két éves katonai szolgálat alapján 
készül s természetesen, mely egy ilyen gj-íi 
keres tţjitâs, sokoldalú előkészítést igényel. 
A muukálatok ma már annyira előrehaladtak, 
hogy mihelyt a parlament a sürgősebb Ügyek-
kel elkészül, akkorra már ez a reform  is tár 
gyallmtó lesz, ha a képviselőházban ugy reu-
delkeznek. 
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HIRDETMÉNY. 

1-3 Szám 5170—1910. ai. 
Pályázati hirdetmény. 

Csikvármegye törvényhatóságánál nyug-
Budaj'ost, 1910. július 8 

\ iiiiil.'i]«,sti tózsilén a legutóbbi hét mi-jt-
Iflifliisi'''  i'-i n , l e s mellett folyt  le éa a 
fontul»"1  aránylag hziik Imtárok líiizt mozgott. 
A newyorki tiizstléról még luinilig érbezü ked-
vi-zótW n hir-k :> mi tózsdánkri; nem i^'n érrz-
i.'tték li;!!:.- ^ ' 1 és a nemzetk'jgi értékek ár-
lulyam:ii i—k^lj" érdeklődéi mellett alig szen-
ri'ili-'k i.i MiDilazom'Utiil dacára a ki-
<,.|.i> loiiial'iinuak. a tőzsde alapirányzata h:«-
r.in>x<>tr:ii: szilárdnak mondható, ami főleg  nz 

i-' K j<> eredménye felöl  uralkodó vein 
ii iiv . K l .-ii nyer magyarázatot Miután a po-
liiikai I• • Ijzi-t is — eltekintve az oeztrnk lirl-
l'nliiikni bonyodalmaktól — nyugodtnak mond 

liogy a tózfilén  jelenleg uralkodó nyári 
. . iiili-l mihamarább isméi élénkség fogja  fel-
vahani. 

V vezető értékek «• hét folyamán  teljesen 
voltak hanyagolva éa a bankértékek iránt 

alialában nem igen mutatkozott nagyobb ér-
.lekli»ili-s. A lurgalom inkább néhány helyi ér-
tek k'irül (issz|iontodult, inulyek közül kiilo-
„ii/.rn  az Adria lengerbajúziisi részvenyek je-
j,-l.'inékeny áreinelkeilése emlitésreméltó, — 
, , Jv ;]Z általunk ismételten emiitett két cso-
!„,)• vásárlásainak luillmtó be én minek foly-
i.in . /ien részvények árfolyama  egészen ">'21 ig 
emelkedőit. 

Krileklóilés mutatkozott továbbá hi/.tositó 
rsasáí'. nevezetesen l'aillionia és Klsó Ma-

Általános Uiztositú társasági részvények 
ralit és miután loleg utóbbi részvényekben 

na^nii kevés áru mutatkozott, árfolyamuk 
tnni'san emelkedett és jelenleg kl>. 15,000-en 
állnak, anii a mult héttel szemben kb. (>00. 
koronás killönbüzetnuk felel  meg. A fentem-
litett részvényeken kívül fóleg  Nasici tannin-
j»\ uri es lieoosini cementgyári rédzvényeklien 
f,..ilnliak  elö kötések emelkedő árfolyamok 
Ilii llett. A járadék- és befektetés!  pine vál-
luz iibm és sorsjegyek iránt seiu mutatkozott 
ilanvol'li kereslet. 

NYILTTÉK.*) 

Csikvárm.gye magánjavainak kezeié- dijazás folytán  megüresedett első aljegyzői 
sére vonatkozó alapszabály 6. és 14. §-sai állásra és az ennek betöltésével esetleg 
alapján felhívom  ' - --

Figyelmeztetés! 
A Schicht 

szarvasszappan 
valódi cukis a 

SeW®1" 
n é r r e l éa a „ t z a r r a a " véd* 

Í « O T * H 

•> (K rovnt 
swrkrsztöt . 

•Inti közlőitekért nem íclclna • 

Pályázati hirdetés. 
Alnllirt, a szépvizi szentháromság-se 
egyesület által kiosztatni tanulmányi 
Midijak elnyerésére következő pályá-

liirdct. 
< '.sak az egylet törzskönyvében be-

i>..!.ulok tagja pályázhatik. 
2. ('.ilvázó előbbi tanévről nyert is-

kolai Ui/onyitványt mutasson fel. 
3 A körelem folyó  évi julius 31-ig 

bezárol.ii; az elnökséghez benyújtandó. 
Kelt Csikszépviz, 1910. julius 10-én. 

Fáraó Simon, 
elnök. 

irt 

mindazokat, kik a „Ló-
beszerzési", .Ruházati", továbbá az „lpar"-
alapból a folyó  évben kiosztandó alább 
felsorolt  ösztöndijakat és segélypénzeket 
elnyerni óhajtják, hogy ez iránti kérvé-
nyeiket, hozzám folyó  évi julius hó 31-ig 
adják be, mert a később érkező folya-
modványok nem fognak  figyelembe  vé-
tetni s hivatalból vissza fognak  utasíttatni. 

Kiosztás alá kerül: 
A)  A  lóbeszerzési alapból: 
1. 1700 korona segélypénz, gimná-

ziumot, reál- és ipariskolát, tanitóképez-
dét, valamint erdészetet, bányászatot, 
gazdászatot, műegyetemet, múipait, jogot, 
orvostant és bölcsészettant hallgató, leg-
alább jóelőmenetelt igazoló csikmegyei 
székelyhuszár családok fiuágonvaló  fiu 
leszármazottai közölt. 

D)  A ruházati alapból: 
1. A 600 koronás bányászati ösz-

töndíj. 
2. Egy 600 koronás bölcsészettudo-

mányi ösztöndíj. 
3. Kettő egyenkint 300 koronás er-

dóórí szakiskolai ösztöndíj. 
4. A 600 koronás Magyar-óvári gaz-

dászati ösztöndíj. 
5. A 600 koronás erdészeti ösztöndíj. 
6. A 600 koronás jogi Ösztöndíj. 
7.  Kettő, egyenként 1200 koronás 

orvosi ösztöndíj, mely ösztöndíjnak évi 
összege 1600 koronára fog  felemeltetni, 
hogy ha az ösztöndíjas ismereteinek ki-
bővítése céljából 1—2 ével az egyetemi 
tanfolyamnak  itthon teljes bevégzése után 
külföldi  egyetemen óhajtana tölteni. 

8. 400 koronás középipartanodai ösz-
töndíj. 

9. A gyergyóalfalvi  állami gazdasági 
felsőnépiskolánál  megüresedett 10 egyen-
kint 100 koronés össztöndij. 

Ezeken felül  200—40O koronáig ter-
jedő összegekben kifog  osztatni a Ruhá-
zati alapból 8000 korona segélypénz, az 
erdészeti, bányászati, gazdászati, múegye 
temi műipari, művészeti jogi, orvosi és 
bölcsészetkari felsőbb  tanintézeteket hall-
gató s legalább is jóelőmenetelt igazoló 
tanulók között. 

C)  Az Ipar-alapból: 
200— 400 koronáig terjedő összegek-

ben 3600 korona segélypénz, a (első-
ipariskolák és ipari szakiskolák arra ér-
demes pályázó s legalább is jó előme 
netelt igazoló csikvármegyei származású 
s ide illetékes székely tanulói között. 

A kik a lóbeszerzési-alapból kémek 
segélyt, tartoznak a huszár családok va-
lamelyikéből való leszármazásukat iga-
zolni és amellett iskolai és vagyoni l>i 
zonvitványt is bemutatni, azok pedig kik 

,Kuházati-alap" terhére rendszeresített 
ösztöndíjakért folyamodnak,  vagy pedig 
ezen vagy az .Ipar* alapból kérnek se-
gélyt kéréseikhez iskolai és vagyoni bi-
zonyítványt tartoznak csatolni és a mel-
lett igazolni kötelesek, hogy Csikvárme 
gyében születeti Csikmegyei székely szár-
mazású és e megyében illetékességgel 
biró apák gyermekei. 

Megjegyeztetik, hogy folyamodók  ha-
tóságilag hitelesített iskolai bizonyítvá-
nyuk másolatát tartoznak kérvényükhöz 
csatolni, minthogy azok nem fognak 
visszaadatni. 

Hangsúlyozom, hogy az ezen hirdet 
ményben felsorolt  ösztöndijak adományo 
zása és a segélypénzek felosztása  felett 
folyó  év augusztus hó első felében  ho-
zandó igazgatótanácsi határozat senkinek 
sem fog  külön kézbesitetni, hanem az a 
„Csikilapok" és a „Gyergyó" cimü la-
pokban fog  közzététetni s az ellen a ha-
tározatnak nevezet lapokban való meg-
jelenéstől számított 8 nap alatt lehet fc-
lebbezni. 

Csikvármegye magánjavai igazgató ta-
nácsának elnöke. 

Csíkszereda, 1910. évijunius 27-én. 
Alispán. írbz|c. tanács eliiOk helyit: 

Szász Lajos, 
2 2 Igazgató tanácsjegyző. 

megüresedő más állásokra a vármegyei 
ügyviteli szabályzat 2. §-a alapján ezen 
nél pályázatot hirdetek. 

Felí livom pályázni óhajtókat, hogy pá-
lyázati kérvényeiket a vármegye főispán-
jához címezve hozzám legkésőbb folyó 
évi augusztus hó ll-én déli 12 óráig 
bezárólag adják be, vagy pedig személyes 
jelentkezés esetén abbeli bejelentéseiket 
ugyancsak a jelzett időig tegyék meg. 
inert a későbbi beadványok, illetve beje-
lentések figyelembe  nem fognak  vétetni. 

A pályázati kérvényhez, akik Csik-
vármegye szolgálatában nem állanak az 
1883. évi I. törvénycikkben előirt képe-
sítettségüket igazoló okmányokat is csa-
tolni kötelesek, ntig a vármegye szolgá-
latában álló pályázók kérvényei, a törzs-
könyvi lapjaikkal hivatalból lesznek fel-
szerelve. 

A betöltendő állás, esetleg állásokkal 
járó illetmények az 1904. évi X. törvény-
cikkben vannak megállapítva. 

A pályázati kérvények benyújtására a 
vármegyei ügyviteli szabályzat 4. és 5. 
§§-ai adnak bővebb felvilágosítást. 

Csíkszereda, 1910. évi julius hó 8-án. 
Fejér Sándor, 

alispán. 

Szám: 1277/910. ki. 
Hirdetmény. 

Gyergyószentmiklósi járás főszolgabi-
rájának 3138—1910. ki. számú megke-
resése alapján közhírré tétetik, a gyergyó-
szentmiklósi járás főszolgabírói  hivatalá-
nak kerek ruggyanta bélyegzője, mely az 
alábbi körirattal és címerrel volt ellátva 
ismeretlen módon elveszett, az ezennel 
semmisnek nyilvánittatik. A körirat szö-
vege: .Csikvármegye gyergyói főszolga-
bírói járás Csikvármegye címerével". 

Gyergyószentmiklós, 1910. évi junius 
hó 26-án. 

Adsz: 483-1910. mj. 1-4 
Póthirdetmény. 

A Ruházati-alap terhére rendszeresi 
tett 600 koronás „művészeti-ösztöndíj" 
lemondás folytán  üresedésbe jővén, arra 
a 483—1910. mj. sz. alatt közzétett hir-
detményben foglalt  feltételek  mellett pá-
lyázatot hirdetek s felhívom  mindazokat, 
kik ezen ösztöndijai elnyerni óhajtják, 
hogy eziránti kérvényeiket hozzám folyó 
évi julius hó 31-ig adják be, mert a 
később beérkező folyamodványok  nem 
fognak  figyelembe  vétetni s hivatalból 
visszafognak  utasíttatni. 

Csikvármegye magánjavai igazgató-
tanácsának elnöke. 

Csíkszereda, 1910. évi julius hó 12-én. 
Fejér Sándor, 

alispán, ig. f.  elnök. 

Sz. 5119—1910. ai. i_2 

Pályázati hirdetmény. 
A Csikvármegye közönsége által fen-

tartolt, internátussal is egybekötött csík-
szeredai polgári leányiskolánál nyugdíja-
zás folytán  üresedésbe jött rendes tanító-
női állásra pályázatot hirdetek. 

Pályázhatnak olyan tanítónők, kik pol-
gári iskolára a nyelv és történet tudo-
mányi szakcsoportból vannak képesítve. 

A megválasztandó tanítónő az ének 
és tornatanitást feltétlenül,  az internátus-
beli felügyeletet  pedig a szükséghez ké-
pest vállalni köteles. 

Az állással évi 2000 korona kezdő-
fizetés,  420 korona lakáspénz és 200 ko-
rona ötödéves korpótlék jár. 

A kellően felszerelt  pályázati kérvé-
nyek folyó  évi julius hó 31-ig bezáró-
lag hozzám nyújtandók be. 

Csíkszereda, 1910. julius hó 5-én. 
Fejér Sándor, 

alispán, isk.-szcki elnök. 

Tanulónak felvétetik  egy jó család-
ból való fiu,  ki a gim-

názium 1-só vagy 2-ik osztályát végezte. 
Fejér Miklós üzletében, Csikszépvizen, 

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

kiadóhivatala. 4—5 

Olcsó áron eladó 
egy bolti berendezés, mely áll 2 
fűszeres,  egy ainges és bárom pudliból 
teljesen jókarlmn. Hol? Megmondja a 

kiadóhivatal. 2—1 

Cseh Istvánmészárosés hentes Gsikszereda. 
A fiigyaszlő  k»z«ínxi'«r sziw* ligy«?lm«'t i<*lhívni kiváuom a inni kor legki'iiyf-
srlili ip'IIV.-il is kielégítő. IIHHII'I'HÍÍI liorcinlr/.I'tf.  s:IJÁT liáxainW sit)i«»ly**xMt 

MÉSZÁROS- ÉS HENTES-ÜZLETEMRE. 
Nem kiiiî ltfin  «̂'iiiiiii siiivagi áMnzat»t. lio^y a fogyasztó  koxT»tis«*gi»t 
tÍsy.t;in ki'/.«*lt. l^uMcsdil», fri.ss  hi-nti-sárukkal. vuhimínl friss  ntiirhü-. 
Imrjn- i's siTti's-linsokka) szolgálhassam ki. Miii«h-iina|i k»|>liutó: «•linsokkal szolgálhassam ki. 

Párisi-, lengyel-, füstölt-  és szalámi-kolbász, disznófótsajt  és slbi cikkek. 
Kő1ötvkv<*s«>tii. hogy a to«fv;i*/.t«»  kozotist-g li-pkiWseMi igt'invil is ki<>|é-
giihfss.'»n.\vts«  uvk«'|M's árak hi«*lh*lt. Allumliian raktárim tartok zsiil. |Ki|»ri-
kiís-. I listül). «'* r.'h«'r-sx»|»titMt. Vi'U'kí ini>«iviuMi'sfk  a l<'<qHiiitos;il»li;in 
i-szknxitllrtiii'k. A in. t. kÖ7.üiis«'g |»á 11 fogását  k«'rv«\ kiváló titfxMHtfl: 

C S E H ISTVÁN, mészáros és hentes, C S Í K S Z E R E D A . 

Van szerencsém a nagyérdemű közönség szíves tudomására hozni, 
hogy Csíkszeredában az özv. Nagyné és Biró Árpád-féle 

NŐI D I V A T - K A L A P - Ü Z L E T E T Á T V E T T E M . 
Elvállalok mindennemű alakításokat, állandó raktárt tartok disz- és 
gyászkalapokban, valamint szőrme és angol női sapkákban. Nagy 
választék kalaplúk, virágok, tollak, csattok, szallagok és disz sely-
mekben, sima és vasalt bársonyokban. Vidéki megrendelések gyor-
san és pontosan eszközöltetnek. Mérsékelt szolid árak. — Kérve a 
nagyérdemű közönség szíves pártfogását,  maradok kész szolgálattal 

Eo ló calMMi nli leür tunlAaik relféltU.  HKáthé MiamL 



4-Ik oldal. C S Í K I l a p o k 28. szAtn. 

É R T E S Í T É S ! 
Van szerencsém az igen tisztelt városi és vidéki közönség szíves tudomására 
hozni, miszerint C s í k s z e r e d á b a n , a Dóczi József-féle  hazban, egy 

szoba-, eim-,templomfestő,  mázoló és aranyozó 
üzletet nyitottam. — Midőn ezt a nagyérdemű közönség szíves tudo-
mására hozni bátor vagyok, egyben mély tiszteletettel kérem engem 
becses megrendelésükkel megtisztelni kegyeskedjenek. — Jo izleses es 
csinos munka mellett a lehető legjutányosabb árakot fogom  szamitam. 
4 Maradok kiváló tisztelettel: 1 0 

Biró György szobafestő és mázoló. 

jWTrgTUVTTT'TTTTI fflBIBWWWfflWHIBM 

Csikmegyei Székely Bank Részvénytársaság Csíkszeredában. 
VaD szerencsénk Csíkszereda város és védéke közönségét tisztelettel érre 
siteni, hogy folyó  1910. évi április hó 20 ik napján megnyitottuk a 

Csikmegyei Székely Bank Részvénytársaságot. 
Üzlcli helyiségünk a Lukács Juliska urnö házában (Kossuth-utca>, a Köhid mellett. 
Elfogadunk  betéteket betéti könyvecskékre és folyószámlára,  legelő-

nyösebb kamatozás mellett. 
Kölcsönöket aduuk betáblázás és váltó fedezet  mellett. 
Leszámítolunk váltókat előnyös kamatfizetés  mellett. 
Lombard kölcsönöket nyujtunk az érték 80 százalékáig, n tőzsdén jegy-

zett mindenuemü értékpapírokra, előnyős kamat mellett. 
Értékpapírokat veszünk és eladunk. — Folyószámla Intelt nyujtunk. 
Sorsjegyek húzásainak nyilvántartását díjmentesen ellenőrizzük. 
Idegen péznek beváltási helye. 
Minden a bank és takarékpénztári szakmába vonatkozó fevilágosiilást 

díjmentesen adunk. Tisztelettel: 
AZ IGAZGATÓSÁG. 

l l l l K J I I I W i P W ^ 

Gzell Frigyes és fiai 
bortermelfk és bornagykereskedök 

M E D G Y E S . 
Legjobb beszerzési forrás 

VALÓDI ERDÉLYI TERMÉSZETADTA 

TISZTA HEGYI BOROKBAN, 
Hordókban és palackokban. 

Kitűnő saját termésű és vörös borok. 
53 P8 H P3 S3 E5 0 

I Boda József orgona és hármonium épitö 
O S I g T A P I i O C A K . 

Van szerencsém a főtisztelendő  papaiig és a n>. t. 
egyháztunáes szíves tudomására hozni, miszerint 

O R C . O N A É S I I A K M O X I U M 
é p í t ő m ű h e l y e m e t 

teljesen ujounan rendeztem be, minek utánna 
inódombau áll a legnagyobb szabású orgona épi 
tését is elvállalni. Bárminemű javítás és áfaluki. 
tásokat a legjutányosabb árban pontosan e3zközlök. 

i nagyérdemű közönség pártfogását  kérve, vagyok kiváló tisztelettel: 
loda József,  orgona és harmónium épitó, Cstktaplocán. ^ 

HBIBÜlilBlilWIWIWIWIIWlfl 

Kultur haladás. 
A Világhíres Savoy-lele CKKMK IDKAL 

elismert legjobb arezszépitó és liúrlino-
miió szer 

Most már Csíkszeredában is kapható 
FEKETE VILMOS illat! 

-zertaraban ere-
deti gyári árbau. 
1 tégely Creme Ideal, fehér.  K l (iO 
1 „ „ rózsa 9- -
1 doboz „ pouder „ 3— 
1 probadoboz. . . ]•_ 
1 darab „ „ szappan . . — 70 

Figyelmeztetem a tisztelt érdeklődő 
közönséget, hogy ezen hirdetés nem szo-
kásos reklám akar lenni, hanem csupán 
h. vevőim vágyait kívánom ezáltal kielé-
gíteni. vagyis tudtára adni. hogy sikerült 
a felülmúlhatatlan  világhíres CREME 
IDEAL szépitőszernek az egyedüli rak-
tárit drága pénzért és suk fáradság  után 
megszerezni. 

Knnek a csoda világhíres CRKME IDKAL 
szépitőszernek jóságát és meglepő hálá-
sát a tisztelt vevőim saját mcgbirálására 
bizoin. mert bátran állithatom, hogy az 
első pióliatégelynél meglepő lesz altatása. 

Vidékre is a legcsekélyebb rendelése-
ket utánvét mellett küldi az 7-22 
Első Csikmegyei Illatszer és Piperekeres-
kedés Csíkszeredában. FEKETE VILMOS. 

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

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

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

Képviselőt keresek. 
Özv. Z u l i á n i P é t e r n é 
tégla- ét cterépgyároa, MalnásfOrdő. 

10 15 

TENGERI LISZT 
a csikszentmihályi gőzma-
lomban bármily mennyi-
ségben kapható. Cim: 
CSIK\ JÁNOSNÉ 

Szépviz-Csikszentmihaly (állomási. 
2 2 - 5 2 

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

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

RUGANYOS DIVÁNOKAT ÉS MATRACOKAT 
azért, hogy itt mindenki beszerezhesse szükségletét ép oly olcsó 
árban, min! bármely nagyobb városban. — Továbbá Uniatei» még a 
melyen tisztelt közönséggel azt is, hogy állandóan rakiámn tartok 

KÉSZ URI KOCSIKAT ÉS URI SZÁNKÓKAT. 
Végűi a nagyérdemű közönség szíves figyelmei  felhívom  azon körül-
mény re, hogy a kocsik, valamint minden e szakba vágó innal.ak 
javítását elvallalom. — Majantof  nagyérdemű közönség joindu-

lalit pártfogásába  ajánlva, maradtam kiváló tisztelettel: 

Bájer Ferencz, nyerges és kárpitos 
Csíkszeredában, Uákóezi-utea szám. 

Ü Z L E T M E G N Y I T Á S ! 
Van szerencsénk a helyi és vidéki nagy közönség szíves 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 
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Ugyanitt egy teljesen szakképzett segéd azonnal felvétetik. 
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majdnem határtalan tartósságu, Igen könnyű fődőanyag,  olcsó áron kapható 
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