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Késiratok nem adatnak vímks. 

Március 15. 
Hutvankeffedik  fordulatán  március 

idusálluk nem kevés hazafias  bánattal 
kell elismernünk, hogy ez a kor nem 
érzi át oly mélyen azokat az eszméket, 
melyeket üunepel, mint a muzeum osz-
lopcsarnoka előtt hatvankét esztendővel 
összesereglet lelkes nép, melynek az a 
történelmi pillanat adatott, hogy a ma-
gyar Tyrteust, Petőfit  hallotta szavalni, 
tőle a küllőtől hangzott a zengő, az 
utolérhetetlen „Talpra magyar". 

A francia  forradalom,  a társadalmi 
reneszánsz szabadságra vógyó szellője 
lengedezett hutvaokét év elótt ami szép 
hazáukon és a politikailag iskolázatlan 
embertömeg lett légyen egyenkint bár-
milyen műveltséggel is megáldott, tuda-
tában volt annak, hogy válságos, nagy 
történelmi időknek születését hozza meg 
csodás lelkesedése; érezte, hogy a régi 
báiványok összedőlnek és uz emberi 
ségre u j korszak következik. Ha igy 
nem lett volna, hogyan tudnók meg-
érteni, hogy a Pilvax kávéház néhány 
titánja a nyilvánossággal még akkor 
nein biró, cenzúrától lenyűgözött és 
rendőrileg féken  tartott s közügyek vi-
telére iskozátlan embertömeget tudott 
volna egybe gyűjteni, mely egyszerre 
Magyarország eleven közvéleményét 
képezze. 

Közéletünk mai jellenségeit nézve, 
ugy találjuk, hogy ez a kor elődeinek 
nagy hevületére képtelen. Hiszen igaz, 
ma is üuuepeljUk március 15-ét, de a 
tavasz luvalmábau ezek az ünnepek 
erőseu a konvenciónális szokásos ke-
reteiben mozognak. Elhangzik a magyar 
tengertől az erdős Kárpátokig e nap-
nak t,lórifikációja  és kétségteteu, hogy 
számra sokkal többen vesznek részt 
ezeken az ü n n e p e k e n ; de hogy 
hány lélekben magasztósulnak fel  a 
márciusi eszmék. — ezt a gondolatot 
Űzik el agyunkból, mert talán nemzeti 
csüggedést okozna. Kétségtelen, hogy 
a generáció, mely valamely nagy sza-
badságjognak áldásaival él, eltompulhat 
abban, hogy magát az eszmét érdeme 
szerint értékeli. Hatvankét év elótt a 
„Talpra magyart* elszavalni szellemi 
reveláció volt. Ma az élő, söt talán oly-
kor vissza is élő satószabadság korában 
még forradalmibb  költemények és szó-
noklatok sem csinálnának olyan nagy, 
a paroxismus lázáig növekedő érzelem-
hullámzást ; mig hatvankét év elótt még 
a dadogó Irányit is megtapsolták és 
vállukra emelték a márciusi hazafias 
láz hatása alatt. 

Kemélnünk kell azt, hogy ha majd 
megtörténik egy nem várt reakció és a 

I márciusi eszmék és az akkor kivívott 
népjogok veszélyben lesznek, maj ki-
gyúl és fellángol  akkor a vesztaláug 
s bizonnyal a márciusi ünnepek mai 
sablonait elfelejtjük.  Am ha a márciusi 
Hszmék győzelmére néhány nap múlva 

^ rendezendő Qnnepek benső, hazafias 

tüze nem lángol is akként, amint haza 
tins szivünk szeretné, mélységes hódo-
lattal adózunk mindazoknak, akik éppen 
ebben, ebben az utilitárius korion a 
hazafias  eszmék fáklyáját  meggyújtják. 
Különösen tetszenek uekünk az iskolá-
bun rendezett márciusi ünnepek. Itt van 
a nemzet rügye, itt van a nemzet vi-
rága és éppen abban az időben, amikor 
lelkébe a hazafiasság  szent tanításai 
leginkább gyökeret verhetnek. 

És tetszik nekünk a társadalmi kö-
röknek március 15 ik ünnepe. Mert a 
napi küzdelem salakjától megtisztult 
külünböző foglalkozású  emberek egye-
sülnek a márciusi hármas eszményben: 
a szabadságban, testvériségben és egyen 
löségbeu. Egyesülnek érzésben és tulán 
tudatára ébrednek annak, hogy a már-
ciusi eszmék még nem győztek. Hogy 
a tülekedő, egymásai gyillölködö tár-
sadalmi osztályok helytelenül élvezik, 
a testvériséget sokszor lálilml tapossák 
és az egyenlőséget megvalósithatlan áb 
rándnak tartják. 

Pedig, aki igy tesz, gondolkozik, az 
a márciusi esziuéxet megkorbácsolja és 
kivégzi és aki ugy vesz részt u márciusi 
ünnepeken, hogy legalább hazafias  fel 
hevülésben nem óhatja e kor szellemét 
megváltoztatni a márciusi ideák követe-
lései szerint, — az nem ünnepel, az 
ünneprontó. 

Oh hozd meg március idusa a hat-
vankét év elótt lelkesen hirdetett hár-
mas eszmény teljes gyózedelmét: a sza-
badságot, a testvériséget és egyenlő-
séges ! 

Cslkmegyel ügyvédek és ügyvédjelöltek köre. 
Az összetartás jegyében született meg ez 

a kör, mert az összetartásban Van az erö. Célja : 
1. abstrakt elméleti, mely n jog és társa-

dalmi tudományok luüvelödeseben csúcsoso-
dik ki. 

2. gyakorlati, melynek keretében tartozik az 
igazságszolgáltatás, közigazgatás és társadalmi 
téren feketéllő  kérdések tudományos inegvi-
tatása által felállított  elméleteknek a gyakor-
lati éleiben való érvényesítése és az ügyvédi 
kar érdekeinek előmozdítása. 

Tagja lehet minden csikmegyeí ugy ved és 
Ügyvédjelölt. 

Az első pillanatra ugy látszik, mintha a 
csikmegyeí Ügyvédi kar eszközei ezen rnaga-
anbb célok elérésére csekélyek volnának. Ha 
azonban figyelembe  vesszük, liogy ma a csíki 
ügyvédek és ügyvédjelöltek száma a hatvanon 
felül  emelkedik, ha figyelembe  vesszük ezen 
kar erkölcsi súlyát, nem kell a mozgalmat, 
melyet most indítottak, kicsinyelnünk, mert 
ha a teljes összetartás, az együttműködés 
megvan a testületben, akkor együttvéve te 
kintélyes erőt képvisel. 

Ezen együttműködésnek pedig semmiféle 
akadálya nincs. Az ügyvédek kari érdekei -
bu helyesen fogjuk  fel  a helyzetet — azono-
sak. A politika az egyedüli, a mely az embe-
reket szétválaszthatna egymástól, ez pedig az 
Ügyvédi kör alapszabályaiban a leghatározot-
tabban kizáratott. 

Kégótu vajúdik a ilolog. Kvekkel ezelőtt 
vetette fel  az eszmét Erős Vilmos csíkszere-
dai ügyvéd s lelkes támogatóra s segítőtársra 
akadt a cél kivitelében Fejér Antalban 8 a 
csikmegyeí ügyvédi kar számos tagjában. 

Akkor mozgalmas iilúk voltak nagyun 
i-ny.-s nézeteltérések miatt került az ügy 

a napirendről, utohlii időben azonban Fejér 
Aulai azt isinél felszínre  hozta s a esikszere-
iliii ügyvédi kar nesztorainak. Becze Antal és 
Hlllies X-igmond tnmogaiasaval dűlőre juttatta. 

Az alapszalialyokat Szántó Samu csiksze-
redai ügyvéd dolgozta ki, melyet több előze-
tes ertekezletén szakaszról-szakaszra letár-
gyaltak. 

Az alakuló közgyűlés 1'JIO. március 12-én 
cl. u. 4 órakor volt a Casinó helyiségében. 

A kortrlnüki széket Kejér Antal foglalta  el 
a jegzókóuj vet Dóezy Kálmán vezette. 

lílnök üdvözülte a szép számban megje-
lent ügyvédeket és ügyvédjelülteket, ismer-
tette az alakuló gyűlés célját, mire Dóezy 
Kálmán jegyző hozzáfogott  az alapszabalyok 
lelolvasâ-salioz, amil a gyűlés — több hozzá-
szólás és módosítás után — elfogadott  s ki-
mondotta a kör megalakulását. 

Kzutan az alapszabályok értelmében a vá-
lasztások ejtettek meg. 

Ügyvezető elnök lesz l)r. Fejér Antal 
ügyved. 

Társelnökük Ilicze Antal és Klthes Zsig-
mond ügyvédek. 

Titkár: Dr. Szántó Samu ügyvéd. 
tíazila : Dr. Imccs János ügyvéd. 
Jegyző: Dr. Dócíy Kátmán ügyvéd. 
Választmányi tagok: Dr. Daradics Félix 

ügyvéd, Dávid László ügyvedjelült Csíkszere-
dából, dr. Fejei- Mihály ügyvéd tiyergyószent-
miklósról, tlr. Atly Kmlre ügyvéd Csikszent 
mártoiiról. 

Az elnükség megbízatott, liogy az alapsza-
bályokat megerősítés végett az alakuló köz-
gyűlés jegyzökönyvének kapcsán a belügyin i-
iiisztériumlioz terjeszize (el. 

Végül rendelkezett az alakuló gyűlés az 
aláírási ivek kibocsájtása iránt, melynek re 
inélhelóleg meg lesz azon eredménye, liogy 
valamennyi csikmegyci ügyvéd és ügyvédjelölt 
belép az újonnan alakult körbe, mely tenyle 
ges működését a belügyminiszteri jóváhagyás 
leérkezte után fogja  megkezdeni. 

Március 15-én. 
L'jra elérkezett a tetterőnek, a lelkesedés-

nek mai szent napja, melynek felejthetetlen 
és dicső kultusza úgyszólván ürök hagyomány-
ként jutott a magyal nemzetre. A márciusi 
napoknak 02 ik évfordulója  ez, de még ezút-
tal sem mondhatni, liogy hiányoznék belőle a 
csodálatos varázs, mely u történelmi neveze-
tességű napot most két emberüllü után elfe-
lejtetté tenné. Sót inkább ma még jobban tud-
|uk méltányolni, mint évekkel ezelőtt; a job-
bára derüli, veszélylyei nem fenyegető  idők-
ben. mert hiszen most sokkal mostohábbak a 
viszonyok, nehezebbek a magyarság létének 
mindig súlyos kérdései, szorítóbbak az össze-
ütközésből való kibontakozás a nélkül sem tág 
határai, mint akkor voltak. Ma is erősen érez-
zük, hogy szükség volna egy olyan napra, mint 
volt (ü esztendővel ezelőtt, azzal a vérmes 
reménységgel, liogy tán a fellángoló  lelkese-
dés, a tetterőnek viharszeiü tombo.ása. a nagy 
pillanatokban való önkéntelen együttérzés a 
mai zavaros és nyugodt jövővel korántsem 
kecsegtető állapotokou okvetlenül segíteni 
tudua. 

De félre  a gyászos képekkel! Kz a nap az 
örüni, a reineny, a feltámadás  napja, a ma-
gyar nemzet húsvétja, melynek szentségét csak 
akkor lehet és szabad keserves joggal meg-
zavarni, mikor már küszöbön van a veszély. 
De akkor sem azzal a kicsinyes, csupán si-
ránkozni tudóval, mely iukább gyávává teszi 
a lelkeket, ahelyett, hogy erőssé, bátorrá ten 
né, hanem a velőkig ható, elkeseredett jajki 
áltással, mely a létért küzdő embernek tüzet 
fújó,  szabadságot, vagy életet lihegő hangja. 

Most hála az égnek, egészen mas húrokat kell 
pengetni. Nem a végveszélyben forgó  magyar-
nak hangja lesz ez, hanem azé, aki okos, vi-
lágos, öntudatra ébresztő szóval akarja honfi-
társait meggyőzni arról, hogy a haza ma már 
nem a szószártyárkodó, nagyokot mondó, a 
százszor ki-beforditott  elveket szavaló kortes-
genret akarja fiaiban  látni, hanem a józanul 
gondolkodó, inkább tettel, mint szóval virtus-
koiló igaz magyar embert. Mert kétségtelen, 
hogy erre volna most szükség. A magyarság 
ügye in a igen nyomasztó. — A nemzetiségek 
agyarkodásai ismeretesek. A nemzetközi szo-
ciálizmus, ha most nincs is közvetlen közelben 
veszély, de napról-napra nagyobb tért hódit és 
szedi el a nép, a magyarság lelkét országot 
bontó tanainak és végre még magunk között 
is kiüti átkos fejét  a pártoskodás. — Hogyne 
volna szükség ilyen körülmények között az 
olyan felfogásra,  mely méltányolni tudja e ve-
szedelmeket, melyek hova-tovább sírját áshat-
ják meg a magyarnak. Hogyne kellene most 
az olyan ember, ki tudja, belátja azt, hogy e 
veszedelmek ellen csak a nemzeti eszmének 
helyes felfogása,  a pártoskodás helyett az ösz-
szetartás, a sok fecsegés  helyett a komoly és 
becsületes munka tehet csak valamit. Csak ez 
menthet ki minket abból a veszélyből, amelybe 
az ellenkező irány sodort. 

Sajnos olyan magyar ember, aki ezeket 
tudja és belátja, nagyon kevés v»n. Hiszen, 
ha valahol, Magyarországon bizonyára tapasz-
talni lehet azt az általános érvényű mondást, 
liogy mihelyt valamely párt kormányra kerül, 
rögtön kesz ellene az áskálódás, a gyanúsít-
gatás és a legmesszebbmenő visszavonás. — 
Természetes, liogy ilyen körülmények között 
eredményt elérni senki sem képes, lett légyen 
bár maga a teremtő erő megtestesülése. — 
Hiába várja a hatalomra jutott párt azt, bogy 
azok, akik vele együtt éreztek, gondolkodtak 
azelőtt, segédkezet fognak  neki nyújtani a 
munka göröngyös és sikerrel nem mindig ke-
csegtető utjain, liogy egy vagy más feladat 
uem sikerülte nem fogja  visszariasztani őket 
a tovább küzdéstől, hogy örömben, bajban 
egyaránt kitartanak majd az egyszer kimon-
dott elv mellett. 

Mikor érjük már meg egyszer, hogy egy 
lelkesült pillanatban minden egyéni érdeket 
félre  téve, csupán a haza üdvéért, ahhoz a 
párthoz szegődne minden magyar ember, a 
mely a legeredményesebb munkát és a leg-
jobb egyetértést hirdeti és mindezt komolyan, 
nem alap nélkül. Mennyivel erősebb munkabí-
róbb volna miudjárt a magyar és képesebb a 
harcra a többi népekkel szemben, ha ez igy 
volna! Csak egy kis akarat, egy kis előrelá-
tás, siralmas példákon való okulás kellene 
hozzá. Ha nem látjuk be ezen igazságot, bi-
zony uem kecsegtethet bennünket egy másik 
ezer év dicsősége. 

Ma még csak záporfelliónek  látszik az, 
mely bennünket messziről fenyeget,  de vihar, 
kegyetlen, mindent elsöprő orkán lehet belőle, 
ha összetartással, erós magyar érzéssel, be-
csületes és kitartó munkával meg nem előz-
zük jöttét. 

Akkor, azon dicsőséges, de veszedelmes 
napokban, lemondtak a hazafiak  mindenről, 
mi uem u haza javára szolgált, hogy meg-
menthessék általa a magyart. Ma nem kisebb 
a veszély, mert ép ugy elbukkással fenyeget, 
mint akkor, a külömbség csak az, hogy akkor 
a veszély csak közvetlenül tört ránk, most 
pedig oly távolnak látszik, liogy csak a ha-
záért igaz hévvel dobogó honfisziv  látja, lát-
hatja ezt közelinek. 

A gazdag, drágaságoktól csillogó március 
idusán jól esik ily gondolatokkal foglalkozni. 
Kezünkbe vesszük minden évfordulón  az em-
lékezés örökös fáklyáját  és bevilágítunk vele 
a rejtelmes ivezetek alá. Mint a mesebeli fu-
kar: beteges gyönyörrel tanuljuk meg százszor 
és százszor nagy örökségünk minden kis ré-

A K Á S Z O N I „ B O L D I Z S Á R - F O R R Á S " K I Z Á R Ó L A G O S F Ő R A K T Á R A . Egy literes palackokban 10 fillérért kaphatók. 
Van szerencsém az igen tisztelt vevőimet értesíteni, hogy az őszi és téli szezonra megérkeztek a legfrissebb  és legkiválóbb kávé fajok,  theák, thea-
sflteménvek  ancol és belföldi  rumok, Ilkörök, legfinomabb  cukorkák, csokoládék és déli gyümölcsök. - Kávé, cukor, rizs, szappan és minden-
nemű fűszerek.  — Mindennap friss  hideg felvágottak  és prágai sonka kapható a legszolidabb árak mellett. — Gyors és pontos kiszolgálás. 
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síének Jelességét. De hozzányúlni, értékesí-
teni, élvezni nem merjük soha. Kezünkbe tart-
juk 'néba-néba a kincs egy-egy darabját, de a 
hol belepte a homály, vagy kicsorbitotta az 
az idő: csiszolni rajta nem merünk. — Pedig 
csak egy szer gondolnók át a nagy tanulságot, 
a ma viszonyaira csak egyszer alkalmaznék a 
tegnap tapasztalatait: meg volna az első lé-
pés. Es ezzel az első lépéssel kezdete annuk 
a jobb kornak, mikor az Ünnep nem egy na-
pig, de egész éven keresztül tartana és nem 
csak csillogna, nemcsak lelkesitene, ele mele-
gítene és tanítana is. Dr. Síp*  L. 

Iaeretterjeaio előadás CalMilyim. 
A csiksomlyói Jótékony Nőegylet felkéré-

sére a második ismeretterjesztő előadás meg-
tartására Csató János gimnáziumi tanár vállal-
kozott. Az előadás folyó  hó 5-én n gimnázium 
nagytermében volt, melyet szép számú közön-
ség hallgatott végig figyelemmel  és érdeklő 
déssel és gyönyörködött a szebbnél szebb ve-
tített képekben. 

Előadó a Föld geologiai kialakulását ismer-
tette. Előadásának menete röviden a követ-
kező volt: A mindennapi tapasztalat arról ta-
núskodik, hogy Földünk anyaga szilárd, csepp-
folyós  eB légnemil halmazállapotú részekből 
van összetéve. A halmazállapot milyenségére 
döntő befolyással  van a hőmérséklet, amit a 
legközönségesebb anyagnak: a vizitek maga-
tartása világosan bizonyít. Amint a viz, ép 
ugy minden más anyag is a hőmérséklet sze-
rint különböző halmazállapotban mutatkozik. 
Földünk anyaga a keletkezés első stádiumában 
légnemil halmazállapotú volt és a hőmérsék 
let folytonos  csökkenésével cseppfolyós  álla-
potba jutott, majd a mai szilárd alakját vette 
fel.  Légnemű halmazállapotban világított, mint 
azt például a napnál is látjuk, de határozott 
térfogata  nem volt. — Cseppfolyós  állapotban 
gömb alakot vett fel.  mint azt általában az 
összeB csepfolyós  testek kis mennyiségben mu-
tatják. Ez alakot megszilárdulása utáu is meg 
tartotta s hőmérsékletéből folytonosan  veszít-
vén alkalmassá lett végre szerves lények: nö-
vények és állatok megjelenésére. Kz azonban 
csak akkor történhetett meg, amikor a hőmér-
séklet tiO* C'.-ra alászállott, mert mini kísér-
lettel is igazolta, magasabb hőfok  mellett a 
keményítő, a szerves életműködés első ter 
méke, bomlást szenved. 

A szerves élet első korszakábau a Föld 
mimlenUtt egyforma  meleg volt, a levegő több 
vízgőzt és szénsavat tartalmazott, mint ina s 
ebből magyarázhatjuk meg azt a buja növény-
világot, melynek megszeneseilett maradványai 
a mostani kószénbányák anyagát szolgáltatjak. 
A levegő a vázolt korban sürü a vizpárától, 
a napnak közvetlen befalj  ását megakadályozza 
ugyan, de a növényzöld fejlődését  feltételező 
kémiai változások zavartalanul folyhatnak  le 
s a növényzöld képződéssel karöltve jár szer-
vetlen anyagoknak szervessé való átalakítása, 
miből kifolyólag  a Föld felületét  akkor borító 
sekélyvizű mocsarakot áthatolhatatlan bozótok 
és növényóriások milliárdjai lepik el. Jogosan 
lehet e korazakot a növényélet korszakának 
nevezni. E korszakban azonban már megjele-
nik az állati élet is, melynek képviselői teu-
geri és mocsári életre egyaránt be vannak 
rendezkedve. 

A Föld további kihűlésével a hőmérséklet 
eloszlásának egyenletessége megbomlik s a 
növényi és állati élet fejlődésében  a Nap me-
lege lényeges tényezővé válik, állat- és növény-
világ az egyenliiótól a sarkok felé  nagy vál-
tozatosságot mutat. Oly állatok lépnek fel, 
amelyek életmiiszerei vizi és szárazföldi  élet-
módra alkiümasak s amelyek egyesitették ma-
gukban azokat a tulajdonságokat, melyek a 
mai korban egymástól élesen megkűlönböz 
tetheló állatfajokat  jellemeznek. Ez a Föld 
kialakulásának második korszaka 

A harmadik korszakot az emlősállatok kor-
szakának nevezhetjük, amelyben a Föld mai 
alakját megkapja. A Föld saját melege a fel-
színen ucm érvényesül már többé, ellenben a 
nAvényi és állati élet eloszlásában és fejlódé-
Bében elsőrangú szerepet a Nap játszik. Az 
egyenlítő vidéke, hol a Nap hatása a legin-
tenzívebben mutatkozik, megtartja a tropikus 
jelleget; a sarkok felé  és a magas begyeken 
a hőmérséklet kisebbedésével a szerves élet 
mind szűkebb korlátok közé s/orul s végre a 
jégmezőkön teljesen meg is szítaik. A Föld 
felülete  igy klimatikus övekre oszlik. 

A modern tudomány által megállapított 
geologiai korszakokat és a teremtés bibliai 
lefolyását  egymással összehasonlítva nemcsak, 
hogy köztük ellentmondást nem találunk, ha-
nem azok egymást legtökéletesebben fedik  és 
magyarazzák. Az isteni inspiráció által támo 
gatva irott Biblia s a természet történetének 
nagy könyve, melynek lapjait a Föld rétegei 
betűit e rétegekben található állati és növényi 
kövületek képezik, legtökéletesebb harmóniá-
ban vannak egymással. A geologia és a Biblia 
közötti összhang a tudomány színvonalának 
emelkedésével, eszközeinek tökéletesedéseivel 
egyre teljesebbé- lesz, amit a modern termé-
szettudomány köréből merített ég frappánsan 
alkalmazott Idézetekkel is megerősített az 
előadó. 

A tanulságos éa minden résiletében Bike-
rttlt előadást 60 vetített kép bemutatása egé-
Mítette ki a tette teljessé, melyekből egyrészt 

a Föld őskorainak növény és állatvilágáról a 
hallgatóság képet alkothatom magának s a 
melyek másrészt az előadó tudományos ké-
szültségéről és tárgya iránt táplált szereteté-
ről és fáradságot  nem ismerő kitartással tet-
tek tanúságot. A bemutatott képek egy részét 
előadó  saját maga készítette. 

Érdekes jelenség volt hallanunk, hogy a 
természet, mely kivételt nem türó következe-
tességgel halad a maga utjain, kivételt képe-
zett akkor, mikor a Föld őskorában élt ször-
nyetegek közül korunk általános rémalakja-
képpen megtartotta a pterodactylusok egy el-
késett unokáját - a kétfejű  sast. 

Az előadás befejezése  után Pál Gáborné, 
a Nóegyesület elnöke, előadónak a tanulságos 
és élvezetes előadásért köszönetet mondott 

Meg kell még emlitenüuk, hogy az előadá-
son meirjelentpket elnök saját lakásán szíve-
sen látta vendégeiül, ahol szellemes aprósá-
gok felolvasása,  monolog és néhány szépen 
sikerült éuekilarub előadása fejezte  be a ue-
mescélu összejövetelt. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
A közigazgatási bizottság ülése. 

A vármegye közigazgatási bizottsági Fejér 
Sándor aii»pán elnöklete mellett f.  hó 14-én 
tartotta meg rendes havi ülését. Az Ülésen 
különösebb érdeklődést keltő ugy nem került 
tárgyalás alá. A bizottság a főjegyző,  árvsz. 
elnök, tiszti főorvos,  kir. pénzügyigazgató, 
kir. ügyész, törvh. állatorvos havi jelentéseit 
tudomásul velte. A gyergyótölgyesi ortliodox 
aoyahitközségnek Csíkszeredában történt át-
helyezésevei kapcsol itbnn megejtet szabály-
talan rabbiválasztás megsemmisíttetett s az 
elnökség uj szabályszerű választás kiírására 
utasíttatott. A törvény hatósági állatorvos jelen 
téséból kiemeljük azt a szomorú lényt,  hogy 
vármegyénk állatlétszáma 6000 drb uag.v mar-
hával és 18,000 drb. juhval fogyott.  Az illésen 
interpeláció avagy indítvány nem tétetett. 

— Lelkigyakorlatok. A csiksomlyói r. 
kalli. főgimnáziumban  az idei lelkigyakorlatok 
folyó  hó 9—13. napjain voltak. A III—VIII. o 
tanulók lelkivezetóje Oláh Dániel székelyka-
dicsfalvi  plébános, n többieké Hollanda János 
csiksomlyói segédlelkész volt. 

— A gyergyószentmiklósi állami főgimná-
ziumban a lelkigyakorlatok Kés János esik 
soml.\ói gitnuáziumi liittanár vezetésével folyó 
hó 10—13. napjain voltak. 

— A csíkszeredai polgári Icányiskulálmn 
pedig szintén Rés János vezetésével folyó  hó 
17—21-én lesznek. 

— Katholikus Népszövetség. Kaszon-
ujfiihihan  fulyó  hó 6 an alakult meg a „Katho 
likus Népszövetség' 210 taggal. Az alakuló 
gyűlésen Bartha Ferenc plébános és Benke 
Lajos kántor-tanitó beszéltek a nagyszámban 
egybegyűlt néphez. A gyűlés előkészítésében 
és a szép siker elérésében nagy érdeme van 
Ambrus Szilveszter tanítónak és B.i: tlia János 
postamesternek. Tagok még iratkoznak most 
is. A gyűlés gróf  Majláth erdélyi püspök ur 
őnagyinéltáságát táviratilag Üdvözülte. 

— Halász tarsas ag. A Báldi Aurél kir. 
törvényszéki biró által kezdeményezett halász 
társaságot, a fóldmivelésngyi  minisztérium ha-
lászati felügyelősége  értesítette, hogy a mi 
niszterium részéről a legmesszebb menő ked-
vezményekben fogja  részesiieni. Egyben érte-
sítette, hogy megbízottját a jövő héten leküldi 
Csíkszeredára. A társulatba belépni óhajtó ha-
lász-bérlők Báldi Auréluál jeleutkezhetnek, aki 
kellő felvilágosításokat  ad. 

- Március 15. városunkban. Városunk 
hazafias  közönsége szép ünnepség keretében 
ünnepelte meg a szabadság, egyenlőség, test 
vérlség eszméjének 62-ik évfordulóját.  Dél-
előtt 9 órakor szent mise volt a helybeli róm. 
kath. templomban. Ezt követte a Vigadó nagy-
termében az ünnepély, melyen az egész város 
teljes számban részt vett, sőt igen sjkan jöt-
tek be vidékről is. Felemeló látvány volt nézni 
azt a 38 megjelent öreg honvédet, kik mint a 
nagy idők élő tanúi, törődött, roskata; testtel 
eljöttek dokumentálni az ünnepély országos 
jelentőségét. Számuk napról-napra rohamosan 
fogy  s közel van az idő, mikor élő.tanuja nem 
lesz a lefolyt  nagy időknek. — Az ünnepélyt 
Hajnód Ignácz, a kerület országgyűlési kép-
\ÍBelóje talpraesett beszéddel nyitotta meg, 
melyet zugó éljenzés követett. Majd Botár 
Béla árvsz. ülnök hazafias  hévvel szavalta el 
Petőfi  .Talpra magyar'-ját. Utánna a megje-
lent hazafias  közönségnok igen szép élvezet-
ben volt része. Nyilvánosan ez alkalommal 
hallottuk először a helybeli újonnan szervezett 
dalkört, melyet Orbán Mihály m. kir. adótiszt 
nagy fáradsággal  és ritka szakértel-mmel szer-
vezett és tanított be. Előadott énekszámaikat 
a közönség osztatlan tetszéssel fogadta.  Egy 
jól szervezett dalkör igazán régen érzett hiá-
nya városunk társadalmának, reméljük, hogy 
nj dalkörünknek lelkes tagjai jövőben is nem 
egy műélvezetben fognak  r é s z e s í t e n i . — 
Csiszér Imre árvaszéki ülnök terjedelmes be-
szédben ismertette a 48-as eszmék óriási je-
lentőségét. — Ezután pedig dr Csathó Ernő 
ügyvédjelölt dlszmagyarban lépett a pódiumra. 
Szavalatáról a lehető legnagyobb elismeréssel 
szólhatunk. Előadásával olyan közvetlen ha-
tást ért el, hogy a közönség szűnni nem akaró 
tapsokkal halmozta el. A műsor kiemelkedő 

pontját képezte a dalkörnek .Tavasz elmúlt" 
énekszáma. A közönség osztatlan tetszéssel 
fogadra.  Az ünnepélyt dr Ujfalusi  Jenő pol-
gármester magas színvonalú beszéddel zárta 
be, melyet lapunk következő számában BZÓ-
szerint közlünk. A megjelent öreg honvédeket 
a rendező -bizottság megvendégelte. Este a 
Vigpdóbun az iparos itjuság műkedvelői „Gá-
bor Áron, a t-zékely ágyuliós" cimü látványos 
darabot adták elő. Az előadás igen jó volt, a 
fó-zerrpek  műkedvelőink legjobbjai kezében 
voltak. A közönség hálás is volt, mert sok 
tapsot kaptak. 

— A nemzeti munkapárt. Egy jó ked-
vű társaságban a törzsasztal mellett nagyban 
folyt  az országos politika. A nemzeti muuka 
párt legújabb tagja kapacitálta a társaság 
veterán ülnökét, hogy lépjen be a nemzeti 
niuukapártba s eképen érvelt: 

— A nagy nemzeti kormány semmit sem 
csinált, hát próbáljuk most a munkapárttal is. 

A társaság elnöke rövid megokolással dön-
tötte el a vitát: 

— Fiatal barátom, ha munka, nekciu ne 
dicsérd. 

— Titokzatos bűntény. Rémes eset fog-
lalkoztatja Csikszentdomokos község lakóságát, 
mely futótűzként  terjedt el a vármeyéli^n is. 
F. hó 13-án este 9 órakor Máuya vendéglő-
jéből hazatérőben volt Dániel József,  a köz-
ség közti>zteleiben nlló jegyzője s már éppen 
kapuja ele érkezeit, mikor eddig ismeretlen tet-
tes hátulról egy hatalmas k issel lejbe szúrta. 
A szúrás oly erős volt, hogy Dánielnek agyáig 
hatóit, ki az utcán nyomban összeesett, tettes 
pedig elmeneküli. Ott találták meg Dániel 
Józsefet  eszméletlen állapotban. Az ily szeren-
csétlenül járt jegyző eszméletét mai napig sem 
nyerte vissza,, s igy míg gyilkosát sem tudta 
mc-gnevezui. Állapota súlyosabbra fordulván, 
családja a kolozsvári Karo ina kórházba szállí-
totta. A kir. ügyészség a helyszínén a nyomozást 
bevezette s azt a csikszentdomokosi csend 
őrórs a legszé'eaebb mederben erélyesen foly-
tatja A gyilkosság oka minden kétségét ki-
zárólag boszu müve volt, mert Dániel József 
szigorú igazság"zeretetével sok ellenséget szer-
zett a községben magáuak. A nyomozás eddigi 
eredményét titok fedi  a legközelebbi órák azon-
ban valószínűleg világosságot hoznak e titok-
zatos gyilkosságban. 

— Adakozas. A Gál Sándor emlékjavára 
ujabban a következő adományok érkeztek: dr 
Ferenci Géza országgyűlési képviselő 20 kor., 
Fejér Sándor, Szilngymegye alispánja 5 5 kor., 
Szász Gyula, dr Gyorgypál Domokos, Kovács 
Vilma 3 3 korona, Szász Lajos, dr Gaal Endre, 
dr Csiky József,  D.ijbukát Jakab, Bodó József, 
Czikó János, Birtlia József,  Csiszér Iinre. Erős 
József,  Veress N., Ferenczi Henrik, Böjiliy 
Gábor, Lemhény község, dr Ferenc Ákos, dr 
Tolvay Ágost, Hitelszövetkezet Görgényszent-
imra 2-2 korona, M. kir. csundórórs Márton-
hegy 1 korona 40 fillér.  Péter István, Tompos 
Károly, dr Jakabfy  Ernő, Zakariás Gerő, Sze-
beni Antal, Irnecs Mózes, Miklós Antal, Búzás 
József  1 1 korona, Lakatos Károly, Kelemen 
Ferenc, Szenkovics Antal 50-50 fillér,  Koncz 
Tamás. Györpál András Györfi  Mózes 20-20 
flll'-r  Eddigi összes gyűjtés 772 kor. 71 fillér. 
A hazafias  adományokért ez uton is köszöne-
tet mond n bizottság. 

— Siket-némák oktatásügyét Ismertető 
előadás. A kolozsvári siket-némák országos 
intézete 1910 évi márc. hó 20-án (virágvasárnap-
ján) d. u. 5 órakor Csíkszeredában a várme-
gyeház közgyűlési termében a siket-némák ok 
tatásügyét ismertető előadást fog  tartani a kö-
vetkező programmal: 1. Felolvasás a siket-
némákról. 2. A növendékek gyakorlati bemu 
tatása. 3. A »Siket-néma« című verset szaval 
ja László Piroska polgári leányiskolái IV. oszt. 
tanuló. Az előadáson tetszés szerinti önkéntes 
adományok befizetése  mellett lehet résztvenni 
s amennyiben igen érdekesnek ígérkezik és 
alkalmat nyújt az emberszeretet jótékony gya-
korlására, felkérjük  olvasóink és a nagyérdemű 
közönség figyelmét  a mentől tömegesebb rész-
vételre. 

— Elveszett egy háromkövü férfi  arany-
gyűrű a Csíkszereda és pálfalvai  uton. A be-
csületes megtaláló sziveskodjeu Farkas Imre 
*zámellenőr úrhoz visszavinui, ahol illó jnta-
lomban részesül. 

— Kerestetik idősebb özvegy úriember-
hez intelligens nő gondozás, felolvasás  és sé-
tautjára való elkísérés céljából. Cím a szer-
kesztőségnél. 

KÖZGAZDASÁG. 
Qazdaaágl egyesületi gyűlés. 

A csikvármegyei gazdasági egyesület igaz-
gató választmánya folyó  hó 2-án a vármegye-
ház kisebb tanácskozó termében Fejér Sándor 
e. alelnök vezetése alatt ülést tartott. 

A földinivelési  miniszteriám többrendbeli 
leirata tudomásul vétele Jitán, a gyergyói ré-
szekben a szarvasmarha tenyészirány megvál-
toztatása iránt a vármegye a vármegye alis-
pánja által javaslattételre áttett kérelem tár-
gyában hosszas éa beható eszmecsere után el-
határoztatott, hogy a nyugati fajta  marhának 
a vármegyében köztenyésztésbe vétele hatá-
rozottan káros s a vármegyei ezarvasmarha 
tenyésztésűnk közérdekei szempontjából fel-
tétlenül hátrányos lévén, a szarvasmarha, ser-

tés és juhtenyésztésről érvényben levő vár-
megyei szabályrendeletnek ezirányu megvál-
toztatása javaslatba nem hozatik, miről vár-
megye alispánja értesíttetni határoztatott. 

Az O. m. g. egyesület által véleményezésre 
megküldött állattenyésztési törvényjavaslatra 
nézve megnyugvással konstatáltatott, hogy 
mindazon intézkedések, melyek a törvényja-
vaslatban céloztatnnk, Csík vármegyének a 
szarvasmarha, Bertés és juhtenyésztésről alko-
tott szabályiendeletében majdnem szóazerint 
benne foglaltatnak  s igy arra nézve csak kisebb 
módosítások hozattak javaslatba. 

Az 0. in. g. egyesületnek többrendbeli meg-
keresése, melyben az egyesületet a Gazda-
sági egyesületi tisztviselők nyugdij intézetébe 
való belépésre hivta fel,  elhatároztatott, liojiy 
az egyesület a nyugdij intézetbe belépik s a 
nyugdij járulékok 10 százalékát időnkint befi-
zeti, minek teljesítésével elnökség megbízatott. 

Az 0. m. g. e. igazgató választmányába, 
mint a szövetség végrehajtó bizottságába Mikó 
Bálint t. elnök. Lázár Miklós igazgató választ-
mányi tag és Nagy Iinre e titkár 1910/1912. 
évekre ki üldettek 

O. m g. egyesületnek egy központi gaz 
dosági szaklap megindítása tárgyában kell meg-
keresésére azon vetemény adatott, hogy a 
megoldásúak legegyszerűbb módja az lenne, 
ha a szaklap kiadasa oly alapon volna finán-
cirózandó, hogy lehető olcsó előfizetési  díjért 
a gazdasági egyesületek tetszés szerinti szám-
ban tömeges megrendelés utján kaphatnák a 
lapot. 

Nagy Jáuos kerületi méhészeti szaktanár 
Csík varmegye méhészetének 1909 évi állapo-
táról szóló kimutatása, mely s'zeriut a várme-
gyében 1909. év végén 1795 méhtenyésztő 
birtokábau 15.851 méhcsalád teleltetett be s 
evfolytán  2824 min. méz 237 216 koroua ér-
tékben és 12.205 klgr. viasz 24410 korona 
értekben termeltetett, örvendetes tudomásul 
vétetett. 

A mult év őszén rendezett állatdijazások-
ról BZÓIÓ jelentés ludomásul vétetetr. Iroda 
azon bejelentése, hogy a mull igazgató választ-
mányi ülés óta 3 rendes, 55 évdijas és 2 pár-
toló tag jelentkezeit az egyesületbe való be-
lépésre, örvendetes tudomásul vétetett s a je-
lentkezett tagok felvétele  kimondatott. 

Az idei tavaszi bikavásár napjául március 
22-ike kitüzetett. 

Több apró folyó  Ugy letárgyalása után az 
ülés 12 órakor véget ért. 

Az ülésen az igazgató választmány tagjai 
közül Baliut Lajos alelnök. Lázár Miklós. Ré-
vész Gy ula, Kovács János, Kiss Ernő, Tompos 
János, Nagy Imre és Adorján Iiure voltak jelen. 

Bikavásár Csíkszeredában. 
Csikvármegye gazdasági egyesülete, mint 

megyei mezőgazdasági bizottság által 1910. 
évi március hó 22-én Csíkszeredában, rende-
zeudő XXII. évi bikavasár tervezete. A vásár 
az „Állutvásár'-téren rendeztetik. Az állatok-
nak szükséges vezetőkkel délelőtt 9 órakor a 
helyszínén kell legyenek. A hiráló bizottság 
által alkalmasnak talált tenyészbikák tenyész-
igazolvánnyal láttatnak el. Idegeu vármegyék-
ből hajtott bikák is vizsgálat alá vétetnek s a 
vármegyei községek által csak az esetben vá-
sárolhatók meg, ha itt tenyésziguzolványt nyer-
nek. A vármegyei járási mezőgazdasági bizott-
ságok által tenyészigazolványnyal ellátott bi-
kák vizsgálat alá nem vétetnek. Felülvizsgálat 
alá állíthatók azonban olyan bikák is, melyek 
részére a járási mezőgazdasági bizottság a te-
nyészigazolványt ki uem adta. A teiiyészíga-
zolványos bikák közül i községek elöljáróságai 
vagy a közbirtokosságok megbízottai szabadon 
választhatnak s a vételárt a tulajdonossal ki-
alkudhatják. A kerületi kir. gazdasági felügyelő 
a községek részére a tenyészbikákat a felhaj-
táshoz és szükséglethez képest lehetőleg ezen 
vásáron fogja  beszerezni s azok árat az arra 
igényt tartó községek helyett 10 százalék ár-
kedvezmény és három félévi  kamatmentes 
részletfizetés  engedélyezése mellett kiutalni. 
A községek részére vásárolt bikák az átvétel 
napjától számított egy évre államköltségen biz-
tosittatnak. A kiállításra hajtott községi bikák 
gondozói érdemükhöz képest jutalomban ré-
szesittetnek. A bíráló bizottság cfak  olyan te-
nyésztők bikáit vizsgálja meg díj talanul, kik 
az egyesületnek legalább évdijas tagjai. Azok, 
kik az egyestiletuek nem tagjai, ha tenyész-
bikájukra igazolványt akarnak nyerni, kötele-
sek az egyesület pénztárába 6 koronát a vizs-
gálat megkezdése előtt befizetni  s az erről 
szóló nyugtatványt a helyszínén felmutatni. 
Azon községi gazdakörök tagjai, melyek a 
Gazdasági Egyesületbe tagul fel  vanuak véve, 
ha gazdaköri tagságukról írásbeli igazolványt 
mutatnak fel,  az előbbi feltétel  mellett csak 
3 koiona fizetésre  kötelesek. Azon községek 
elöljárói vagy megbízottai, melyek részletfize-
tésre kívánnak tenyészbikát vásárolni, ezen 
szándékukat előlegesen az egyesületi irodában 
(vármegyeház) jelentsék be, avagy legkésőbb 
a vásár napján reggel 8 órakor az irodában 
jelentkezzenek B hozzák magukkal a község 
pecsétjét. Eladók, ha a Gazdasági Egyesület-
nek nem tagjai, kötelesek a vásár megköté-
sénél az eladási ár 2 százalékát a Gazdasági 
Egyeaület pénztárába nyomban lefizetni.  A bí-
rálatokat és a vásár ügyeit az állattenyésztési 
szakosztálya kerületi tn. kir. gazdasági felügye-
lővel intézi. 
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egy istálló, egy szekérszln és egy ser-
tésól. Hol? Megmondja a kiadóhivatal. 

Szám 188—1910. végrh. 
Árverési hirdetmény. 

A l u l í r o t t bírósági végrehajtó az 1881. évi 
L.\. l. c. 102. §-a értelmében ezennel közhírré 
teszi, hogy a budapesti VII. cs VI. kerületi 
kir. járásbíróságnak 1909. évi Sp. X. 2223—3. 
cs Sp. VIII. 3545—3. számú végzése követ-
kezteben di Kertész Adoli és dr Popper Tó-
dor budapesti ügyvéd állal képviselt Oblalh 
testvérek és Grünhul József  budapesti cégek 
javára 32 korona 90 fillér  és 91 korona s já-
rulékai erejéig 1910. évi február  hó Il-én fo-
ganatosított kielégítési végrehajtás utján felul-
loglalt és 2050 koronára becsült következő in-
góságok, u. m.: 1 drb Wertheim-szekrény és 
üzleti felszerelések  nyilvános árverésen el-
adatnak. 

Mely árverésnek a csíkszeredai kir. járás-
bíróság 1910-ik évi V. 94—2. száinu végzése 
folytán  32 korona 90 fillér,  és 91 korona tőke-
követelés, 91 korona után 1909. évi szeptem-
ber hó 21. napjájól járó 5"/,. kamatai, ( o 
váltódij és eddig összesen 5 korona 40 iillér 
29 korona 70 fillérben  biróilrg már megálla-
pított költségek erejéig, a végrehajtást szen-
vedő lakásán illetve Üzlethelyiségében Csíksze-
redában leendő megtartására 1910. évi mír-
clus hó 23-ik napjának délutáni 4 órája 
határidőül kitüzclikésahhoz a venni szándékozók 
ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy 
az érintett ingóságok az 1881. évi LX. t.-c. 
1U7. és 10a. §-ai értelmében készpénzfizetés 
mellett, a legtöbbet ígérőnek, szükség esetén 
üecsáron alul is el fognak  adatni. 

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

Csíkszereda, 1910. évi március 1-én. 
Molnár Sándor, 
kir. bir. \v^rt'liii|!i't. 

Árverési hirdetmény. 
Csobolfalva  közbirtokossága részéről 

közhírré télelik, hogy nevezett közbirto-
kosság tulajdonát képező és a község kö-
zelében fekvő  „Közebükk" nevű erdörész 
18-25 k. h. területén lévő ós .3320 m'-re 
becsült lucfenyő  haszonfa  16335 (Tizen-
hatezer háromszáz harmincöt) korona ki-
kiáltási ár melfett  Csobolfalva  község ha-
zánál 1910. évi április hó 7-én délelőtt 9 
Órakor tartandó zárt írásbeli ajánlattal egy-
bekötött nyilt szóbeli árverésen el fog 
adatni. 

A kikiáltási ár 10'Va bánatpénzkép-
pen az árverési biztos kezélicz leteendő. 

Az egy koronás bélyeggel elláloti zári 
Írásbeli ajánlatok szintén 10" n bánatpénz-
zel vagy megfelelő  óvadékkép', s értékpa-
pírral látandók el. Az ajánlatban kijelen-
tendő, hogy ajánlattevő az árverési és 
szerződési feltételeket  ismeri és magát 
azoknak aláveti. 

Utóajánlatok nem fogadtatnak  el. 
Az árverési feltételek  és a becslésre 

vonatkozó adatok Csobolfalva  község bi-
rájánál megtekinthetők. 

Csobolfalva,  1910. március 9. 
Băcher, 

I—2 kir. j. ci»l"K<iiilnok. 
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Sz. 40—1910. 
Meghívó. 

A „Kölcsönpénztár mint szövetkezet 
Békáson" cég 

rendes évi közgyűlését 
1910. évi március hó 31-én délelőtt 
9 órától kezdödöleg fogja  megtartani sa 
ját hivatalos helyiségében, melyre a t. 
üzletrészesek azon megjegyzéssel hivatnak 
meg, hogy amennyiben a már említett 
napon a közgyűlés elegendő számú tagok 
hiánya miatt nem volna megtartható, 
1910. évi április hó 14-én tekintet nél-
kül a jelenlevők számára fog  ugyanazon 

tárgysorozat fölött  határozat hozatni. 
Tárgysorozat: 

1. Elnöki megnyitó és a szavazatok 
számbavételére 3 tagu bizottság kiküldése. 

2. A jegyzőkönyv vezetésére egy 
jegyző és hitelesítésére 2 tag kijelölése. 

3. Az 1909. évi zárszámadások elő-
terjesztése, a vonatkozó igazgatósági és 
felügyelő  bizottsági jelentésekkel. 

4. Pelmentvények megadása. 
5. Felügyelő bizottság választása. 
6. Ügyész választása. 
7. Esetleges indítványok. 
Gyergyóbékás, 1910. március 10. 

Az igazgatóság. 
A szövetkezelnek 1908. év végén volt 271 

tagja 403 Üzletrésszel. 1909. év folyamán  kilé-
pett 11 tag 34 drb üzletrésszel és belépett 67 
tag 70 drb üzletrésszel. 1909. év végén van 
tehát a szövetkezelnek 327 tagja 439 Üzlet-
résszel. 

A zárszámadások a közgyűlést megelőzőleg 
8 nappal az intézet helyiségében közszemlére 
ki lesznek téve. 

Faeladási hirdetmény. 
A csikszenlmiklósi közbirtokosság f. 

évi március hó 29-én délelőtt 9 órakor 
Csikszentmiklós községházánál nyilvános 
szó és zárt Írásbeli versenytárgyaláson el-
adja a közig, erdész.'ti bizottság 3527— 
1909. számú engedélye folytán  a Nyilénk-
csiigési ut mellett levő 509 drb 329 köb-
méterre becsült fenyőfa  készletet. 

Kikiáltási ár 1601 kor. 40 fill. 
Bánatpénz 160 korora. 
Utóajánlatok nem fogadtatnak  el. 
Árverési és szerződési feltételek  meg-

tekinthetők Csikszentmiklós községhá-
zánál. 

Csikszentmiklós, 1910. március 12. 
Ambrus Balázs, András József 

h. lúró. I—2 k. I»irií 

Hirdetmény. 
Közhírré tesszük, hogy a csiksomlyói 

Szent Ferenc-rendi szerzetház tulajdonát 
képező és a Csikvárdotfalva  és Csobol-
falva  községek határaiban fekvő  s még 
eladatlan szántó birtokokat, 1910. évi 
március hó 29-én délelőtt 9 órakor kez-
dödöleg Csikvárdotfalva  községházánál, 
nyilvános önkéntes árverésen, a legtöbbet 
ígérőnek eladjuk. 1-2 

A részletes árverési feltételek  s az el-
adás alá kerülő ingatlanok Csikvárdotfalva 
községházánál bármikor megtekinthetők. 

Csiksomlyón, 1910. március 15-én. 
Dr Fejér Antal, P. Paál K. János, 
apostoli íóayndlcua. zirdiíónek. 

A n. é. közönség figyelmébe. 
A j á n l o m a mai kornak t f l j e s e n megfelelő 

temetkezési raktáromat. 
Koporsó, szemfödél  és koszorúk 

dus választékban, valamint 
M E N Y A S S Z O N Y I B Ú T O R O K . 

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

megjelenünk. Kiváló tisztelettel: 
B A R D Ó C Z , CSIKCSATÓSZE6. 

ELADÓ 
Csíkszeredái)»!!, » Vilo* utczábun egy 
É P Ü L l i T E S B 1 Í L S Ő S 1 Í G 
Értekezhetni Ferencz Kiiroly postással. 

Sz. 2362/1910. tlkvi. 
I. 

Végzés. 
Kozmás község közhelyeinek arányosítása 

tárgyában bemutatott munkálatok a végleges 
bevezetésre vonatkozólag megvizsgáltatván azok 
helyesnek találtatlak, minél togva a 24366/1893. 
sz. illetve (S400 1904. 1. M. számú rendeletek 
crlclincben kibocsáttatik a következő 

II. Hirdetmény. 
Kozmás község telekkönyve birtokszabá-

lyozás következtében átalakíttatott és ezzel egy-
idejűleg azokra az ingatlanokra nézve, ame-
lyikre az 1880. XXIX. az 1889. XXXVIII, és 
az 1891. XVI. I.-cikkek a tényleges birtokos 
tulajdonjogának bejegyzését rendelik, az 1892. 
évi XXIX. t.-cikkben szabályozott eljárás a te-
lekjegyzükiinyvi bejegyzések helyesbítésével 
kapcsolatosan foganatosíttatott.  Ez azzal a fel  -
liivással tétetik közzé: 

1. hogy mindazok, akik az 1886. XXIX. 
tc. lö. és 17. <ţ ai alapján, ideértve c §-oknak 
az 1889. XXXVIII, tc. 5. és 6. §-saiban és az 
1891. XVI. tc. 15. a) pontjában foglalt  ki-
egészítését is, valamint az 1889. XXXVIII, tc. 
7. «ţ a és az 189L XVI. tc. 15. S-a b) pontja 
alapján eszközölt bejegyzések, vagy az 1886. 
XXIX. tc. 22. §-a alapján történt törlések ér-
vénytelenségét kimutathatják, e végből törlési 
keresetüket hat hónap alatt, vagyis az 1910. 
évi szeptember hó 15-lk napjáig bezárólag 
a telekkönyvi hatósághoz nyújtsák be, mert 
oz ezen meg nem hosszabitható záros határ-
idő eltelte után indított törlési kereset annak 
a harmadik személynek, aki időközben nyilván 
könyvi jogot szerzett, hátrányára nem szol-
gálhat ; 

2. hogy mindazok, akik az 1886. XXIX. 
tc. 16. és 18. <j-ainak eseteiben ideértve az 
utóbbi íj nak az 1889. XXXVIII, tc. 5. és 6. 
§-aiban foglalt  kiegészítéseit is, a tényleges 
birtokos tulajdonjogának bejegyzése ellenében 
ellentmondással élni kívánnak, Írásbeli ellent-
mondásukat hal hónap alatt vagyis 1910. évi 
szeptember hó 15 ik napjáig bezárólag a 
tlkvi hatósághoz nyújtsák, mert ezen meg nem 
hosszabbítható záros határidő letelte után ellent-
mondásuk többé figyelembe  vétetni nem fog; 

3. hogy mindazok, akik a telekkönyv átala-
kítása tárgyában tett intézkedések által, nem 
különben azok, akik az 1. és 2. pontban kö-
rülírt eseteken kivül az 1892. XXIX. tc. sze-
rinti eljárás és az ennek folyamán  történt be-
jegyzések által előbb nyert nyilvánkönyvi jo-
gaikat bármely irányban sértve vélik, ideértve 
azokat, akik a tulajdonjog arányának az 1889. 
XXXVIII, tc. 16-ik ţj-a alapján történt bejegy-
zését sérelmesnek találják, e tekintetben lel-
szólalásnkat tartalmazó kérvényüket a telek-
könyvi hatósághoz hal hónap alatt, vagyis 
1910. évi szeptember hó 15-lk napjáig be-
zárólag nyújtsák be, inert ezen meg nem liosz-
szabbitható záros határidő elmulta után az 
átalakításkor közbejött téves bevezetésből szár-
mazó bárminemű igényeket jóhiszemű harma-
dik szentélyek irányában többé nem érvénye-
síthetik, az említett bejegyzéseket pedig, csak a 
törvény rendes utján és csak az időközben 
nyilvánkönyvi jogokat szerzett harmadik sze 
mélyek jogainak sérelme nélkül támadhat 
ják meg. 

Egyúttal figyelmeztetnek  azok a felek,  akik 
a hitelesítő bizottságnak eredeti okiratokat ad-
tak ál, hogy amennyiben azokhoz egyszersmind 
egyszerű másolatokat is csatoltak vagy ilye 
ne el pótlólag benyújtanak az eredetieket a 
telekkönyvi hatóságnál átvehetik. 

Csikszentmárlon, 1910. évi március hó 2-án. 
A kir. jbiróság, mint tlkvi hatósága. 

Gőzsy Péter, 
kir. jblró. 

AZ EURÓPA-
SZÁLLODÁBAN 

NAPONTA FRISSEN CSAPOLT 

KÖBAHYAI UDVARI 
ÉS A LA PILSEN SÖR 

kapható. Minden pénteken 
halpaprikás, többféle  zóna-
reggeli. Szíves pártfogást  kér 

: kiváló tisztelettel :: 

H t s 

Sz. 641—1909. 2 - 2 

Faeladási hirdetmény. 
Kilyénfalva  község elöljárósága köz-

hírré teszi, hogy a község II. határrészé-
ben febvő  . Csibi "-pataki erdejében a 
35663—1907. és 9370—1909. F. M. en-
gedélyek alapján 17626 kat. holdon 
29090 trn' gömbölyű lucfenyő  haszon-
fára  becsült fatömeg  Egyszázhatvannyolc-
ezerhatszáz (168600) korona kikiáltási ár-
ban 1910. év március 29. napján dél-
előtt 9 órakor Kilyénfalva  községházánál 
megtartandó zárt írásbeli ajánlattal egybe-
kötött nyilvános szóbeli versenytárgyalá-
son el fog  adatni. 

A kikiáltási ár 10°/o-a bánatpénzül az 
árverés megkezdése előtt, az árverési bi-
zottság elnökének kezébe leteendő. 

A szabályszerű bélyeggel ellátott Írás-
beli zárt ajánlatok a megajánlott vételár 
10"/0-át kitevő bánatpénzzel, vagy meg-
felelő  óvadékképes értékpapírral látandók 
el és tartalmazniok kell egyúttal azt a 
kijelentést is, hogy ajánlattevő az árve-
rési és szerződési feltételeket  ismeri s ma-
gát azoknak aláveti. 

Elkésett és utóajánlatok el nem fogad-
tatnak. 

Az erdő fatömege  a kikiáltási áron 
alul nem fog  eladatni. 

A kihasználási határidő három (3) évig 
tarthat. 

A vágásterület a gyergyótölgyesi tu-
tajrakparttól és fapiactól  kettő (2) km. 
távolságra fekszik. 

Az árverési és szerződési feltételek, 
valamint a becslésre vonatkozó közelebbi 
adatok a m. kir. járási erdőgondnokság-
nál (üyergyótölgyes) és a községházánál 
(Kilyénfalva,  Csikmegye) a hivatalos órák 
alatt megtekinthetők. 

Község elöljáróság. 
Kilyénfalva,  1910. február  24. 

Ádám Imre, György Ágoston, 

KőhSgée, rekedtség éi hurut ellen legjobb a 

Réthy-féie pemetefű cukorka. 
VáaArláenAI aionhan vlgyáuunk ée határo-
icttan Rétby-félét kérjünk, mivel eok haszon-
talan utánzata van. — Egy dobot 60 fillér. 
Csak Réthy-félét  fogadjunk  el. 

TENGERI LISZT 
a csikszentmihályi gőzma-
lomban bármily mennyi-
s é g b e n k a p h a t ó . Cim: 
C S I K \ J Á N O S N É 

Szépviz-Csikszentmiháiy (állomás), 
ü 52 

Sz. 137—1910. 
kj. 

Hirdetmény. 
Alulírott község elöljárósága közhírré 

teszi, hogy Csikmenaság község vadász-
területe folyó  évi március hó 31-én 
d. e. 8 órakor egymásután következő 
6 évre a községházánál bérbe fóg  adatni. 

Az árverési feltételek  k.-jegyzői irodán 
a hivatalos órák alatt megtekinthetők. 

Csikmenaság, 1910. március hó 1-én. 
Adóiján János, Márton Imre, 

k. bíró. k. jegyző. 

jugy* liirú. 

K i v á l ó g y ó g y h a t á s ú 
erős tápszerttartalmazó 

tojás és csokoládé cognak. 
Különösen lábbadozók, 
aggok, betegek és gyer-
mekek erősítésére is, or-
vosok által nagyon 
ajánltatik. .Kapható: M 

MabOdöoctedptCsitareila. || 

Tűzifa a Központi takarék-
pénztárnál kapható. 

M ó 1000—1500 drb 2'20 ÜL IOMÍ 

CSEREFASAS 
BartalisÁpst cátratnM latíofl. 
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Jó gyomor, jó egészség! 
Világhírű orvosok elismerik, hogy a legtöbb rosszullet a 
rendetlen gyomor működéstől származik. — Igyekezzünk 

ennek elejét venni. — Ezen célra szolgál a 
székely havasi gyo-
morkeserű háziszer. „ N O V I C U M " 

Ha valami kellemetlen érzés lépik fel  2 0 - 3 0 cseppet cu-
korra csepegtetve beveszünk s a kellemetlenségek azonnal 

megszűnnek. Föniklnros Magyarország részére . 

Balázsovich Sándor gyógyszerész, Sepsiszentgyörgy. 
Kapható C s í k s z e r e d á b a n : Miclniii Rezsó és veje. Ortlnv.iM Albert, 
Fekete Vilmos. Szopos Elek és Iv.-irdi» G> iiln ll/.letében. 2 korotiü és 

1 korona 20 filléres  Üvegekben. I'róba üveg (io fillér. 

KÉSZÍTI: KÁRPÁLI JÓZSEF. SEPSISZENTGYÖRGY—ÁRKOS. 

Legújabb tavaszi és nyári diszkalapok! " h 

— 

T. C. 
Van szerencsénk a nagyérdemű hülgyközönség igen becses 

figyelmét  felhívni,  miszerint budapesti és bécsi ultinkból vissza 
térve az idei szezonnak megfelelő  legdivatosabb 

KALAPOKAT ÉS NÖI-DIVAT C I K K E K E T 
szereztünk be és azon szerencsés helyzetbe vagyunk, hogy bár-
mely kétíves igénynek megfelelhetünk.  — Midőn az igen tisztelt 
hölgyküzönség becses figyelmét  felhívni  bátorkodtunk egyúttal 
kérjük esetleges átalakításokat és javításokat minél hamarább 
elhozni, hogy annál szebben és jobban kitudjuk állitani. 

Szives pártfogásukat  kérve, vagyunk kiváló tisztelettel 
4 i2 Özvegy Nagyné és Bíró Árpad, 

C s t k e z e r e d á t ^ n . 

H 1 

a-o 
61-

Selyem blúznak valók és díszek! J 

0 E3 0 0 0 0 0 

Gzell frigyes és Fiai 
bortermelrk 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. 
0 0 0 0 0 0 0 

a •«•ecci.oMMM**  /•  b/B  b a.a^a.a m^mm^ajm  -m^m^a^m 
$ Őrangyal és ártatlanok őrangyala cz. 
§ Ima- és énekeskönyv 

Luj kiadásban megjelent. — Kapható : 
Szvoboda József  könyv- és papirkertsketóÉlia, 

C s í k s z e r e d á b a n . 
« N H M M M M l ; N « H I H M I U N 

H1RDETESEK 
olcsó árszámitás n<ellett 
közöltetnek s felvetetnek 

A KIADÓHIVATALBAN. 

Soda József orgona és hármonium épitö 
C S I K T A P L O C A IST-

^'mi szerencsém a tőlísztclemló papság és a m t. 
?H>liázTiinács szives tudomására hozni, miszerint 

ORUONA ÉS HARMÓNIUM 
ÉIMTŐ MŰHELYEMET 

eljesen újonnan rendeztem be, minek utánna 
módomban áll a legnagyobb szabástt orgona épi 
ését is elvállalni. Bárminemű javítás és átulaki-

1 ásókat a legjutányosabb árban pontosan e3zközlük. 
A nagyérdemű közönség pártfogását  kérve, vagyok kiváló tisztelettel: 
floda  József,  orgona és harmónium épitő, Csiktaplocán. 

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

N Y E R G E S É S K Á R P I T O S Ü Z L E T E M B E N 
minden o szakin.iba vágó munkák elkészítését a legnagyobb készség-
gel vullalotn é.s ezt csínná kivitelben olcsó áruk mellett pontosan elké-
szítem. Raktáron túrtok a mai kornak megfelelő,  mindenféle  nagyságú 

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

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

latú pártfogásába  ajánlva, maradtam kiváló tisztelettel: 

Bájer Ferencz, nyerges és kárpitos 
CSÍKSZEREDÁBAN. RÁKÓCZI-UTCA 35:2. SZÁM. 

Kitűnő minőségű és legmagasabb szi lárdságú Portland-Cementet ajánl olcsó áron a 

P O R T L A N D - C E M E N T - Ó Y Á R B R A S S Ó B A N . 
Csíkszeredában kapható: - A - l T s e r t B a - l á t z s é s urak kereskedésében. 

Nyuutott HxrntxxU J t u e r Unmjoadái jábu , CsikauredAbu, 1910 




