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t LÁSZLÓ POLYKÁRP 
Generális Definitor.  — 1849—1010. 

Az erdélyi Szt. Ferencz-rendi szer-
zetes atyákat a igy magát az egész ren-
det. mérhetetlen gyász érte. 

főtisztelendő  László (Miklós) I'oly 
kárp szerzetes főatya,  volt zárdafőnök, 
késóbb rendtartományi kormánytanácsos, 
majd IIOSSZHS ideig rendiartományi főnök 
és végül Rómában székelt Oenerális De-
finitor,  a folyó  év május hó 15-én a 
medgyesi zárdáhan hosszas és kinleljes 
betegség utáu meghalt. 

Halála nem jött váratlanul, mert évek 
óta rettenetes betegség kínozta s még 
is megdöbbenve állunk koporsója mel-
lett, mert vele egy oly ferfiu  szállott a 
sirba, a kinek a székely kutholicizmus, 
a vallás-erkölcsi nevelés ós végül a 
hazafias  erdélyi szt. l 'erencz rendiek ér-
dekében még élnie kellett volna. 

Mint sgerzetps kezdette meg közéleti 
működését; a ki szakadatlanul tanult és 
tanitptt 9 w j á t szorgalmából fokozato-
san oly hatalmas egyéniséggé növoke» 
dett, a milyet székely szerzetesnek még 
eddig elérnie nem sikerült. 

László I ' j lykárp kitűnően k é p e t t 
férfiú  és szerzetes volt, s e mellett ál-
dott jó szive, szerény és müveit társa 
dalini viselkedésű már kora ifjúságától 
kezdve egyfelől  a társadalmi életben s 
másfelől  a nagy kiterjedés» szerzet rend-
be oly rokonszenves és vezető egyéni-
x^ggé' jelölték és képesítették, mint a 
milyen tulajdonságokkal a Uoudviselés 
csak js egy ilyen valódi főpapot  ós fő-
atyát ruházhat fel, 

László Polykárpot ismerősei osztat-
lanul szerették ; jó barátai nemes lel-
kéért bámulták és rajongásig szerettek ; 
szerzetes testvérei pedig ugy is mint 
testvért s ugy is mint főnököt  kiválóan 
nagyra becsülték, mit bizonyít, hogy 
több ízben rendtartományi főnökké  vá-
lasztották, mely magas állást nagy szak-
tudással és a rend Ügyeinek vezetése 
iránti nemes lelkesedéssel töltött be 
és látott el mindenha. 

Hatalmas és tekintélyes egyénisége 
eredményezte azt, hogy az erdélyi szt. 
Ferencz-rendi szerzeteseket megrefor-
málta; a régi szigorított rendszabályo-
kat visszaállította és életbe léptette 
3 zárdákat olausu'a alá helyezte, mi 
által a szerzetesi életnek s ezzel ugy 
is mint tanító rendnek hatalmas leudü 
letet adott. 

Kiváló személyisége és nagy tudása 
akkor domborodik ki, mikor az 1902-ik 
évben a Kómában megtartott általáuos 
nagy gyűlésen, a világon létező összes 
szent Ferencz-rendiek Oenerális Defini 
torává választatott. 

Drága egyéniségét a Királyhágón 
inneni vármegyék minden lakójának ap 
r a j a n a g y j a ismerte, becsülte és szerette 
mert minden megye zárdájának lakója 

volt s mert nyomdokain a szeretetnek 
és áldásnak rózsái fakadtak  és virultak. 

Evek óta nagy betegségnek a L-M 
ráit hordozta, s már a mult évben sú-
lyos betegen jött haza Kómából s a 
medgyesi zárdát választotta állandó h u 
kásul, mely szerzetházat nagyon szere* 
telt, s mert itt székel a mostani rendr 
tartományi főnök  Kory Ottó, a Kihez 
valódi testvéri szeretettel vonzódott s 
a ki viszont a boldogultat gyengéd és 
odaadó szeretettel vette k r t l l és gon 
dozta, a többi rendtársak önfeláldazó 
segítségével. 

Uég ideje „liárzsing szUküleibe* 
szenvedett, mely miatt a természetes 
utou étkezni nem tudott s miután az 
orvosok Olaszországban nem merték 
megoperálni, most egy éve u tnedgyesi 
kórházba vétette fel  magát s itt aztán 
a gyomrot megnyitották s ezen keresz-
tül táplálták azóta mesterségesen a drá-
ga enibert, akinek azóta az élete egész 
kálvária, kin és szenvedés volt, melyet 
bámulatos tUrelcu mel viselt s most pün-
kösd napján a halál a sok szenvedések-
tói végre megváltotta, 

László Polykárp született 1H4S). év 
október 10-én Xagy-Oalambfalván  Ud-
varhely vármegyében előkelő székely 
szülőktől. 

A szent Kerencz-rendbe lMtió. szept 
il án lepett be s miután a philosophiai 
és theologiai tanulmányait kitűnő siker-
rel elvégezte, pappá szí nteltetett 1872, 
augusztus 12-én, mikor is a Csiksom-
lyói róui. kalli főgimnáziumhoz  Ilittu-
uárnak neveztetett ki s ily minőségben 
működött 1875. juuius végéig. 

Innen kezdve a kolozsvári zárdába 
látjuk, mint theologiai lectort. aki a 
növendék szerzetesek nevelésén és ve-
zetésén atyai szeretettel és buzgalom-
mal fáradozik. 

Néhány év múlva nagyszebeni zár-
dafőnök,  majd később rendtartományi 
kormány-tanácsos volt. 

Rendtársainak szeretete 1883. évben 
a reüdtartományi diszes fónüki  székbe 
Ültette, mely mágus állást egymás után 
ü évig viselt. 

Az 1898 ik évben ismételten rend-
tartományi főnökké  választatott; mig 
végre 1902-ik évben a Komában meg-
tartott áitaláiiús nagygyűlés az összes 
szent Ftrencz-rendi szerzetesek Oene-
rális Detínitorává emelte s mint ilyen 
(i évig Kómába lakott, mely idő alatt 
több ízben a Oenerális miniszter helyet-
tesse is volt, sót mint Commissárius vi-
sitátor Oenerális, számtalanszor kikül-
detésben volt a galioziai, továbbá a ma-
gyarországi Szűz Máriáról és Capistrán 
Jánosról nevezett Ferencz-rendi provin-
ciákban. 

Hosszas ideig volt itt a csiksomlyói 
zárdában is, részint mint tanár, részint 
niut házfőnök  és rendtartományi főnök, 

hiszen Polykáp Csikmegyét nagyon sze-
rette, mert sok Bzép emlék kötötte e 
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megyéhez s e megye számtalan szülőt 
teliez. 

A boldogult egyik legbensőbb és 
legbizalmasabb embere volt gr. Majlátli 
Ousztáv Károly erdélyi püspöknek is, 
a ki a jó Polykárpot nagyon becsülte 
és szerette. 

Temetése f.  hó 17-én volt a med 
gyesi zárdában óriási részvét mellett s 
földi  maradványait az ottani zárda krip 
tájába helyez ék örök nyugalomra. 

lvles jó I'olykárp! Egész éleled a 
munka es vallásos gyakorlatok örökös 
és szakadatlan láncolata vo|t s ha már 
kifáradtál  és pihenni vágytál; a jó Is 
teu áldiui imeg! és adjon Neked örök 
uyugodalmat! 

Politikai programmok. 
Amióta az országgyűlést feloszlatták, 

azóta három pártvezér, mint három apos-
tol járja az országot, hogy elveiknek 
és pártjuknak többséget szerezzenek. 

Ez u három pártvezér Tisza István, 
Apponyi Albert és Justli Gyula. 

Ne.ii kételkedünk abban, hogy mind 
a hármat a legjobb szándék és meg 
gyözödés vezeti kortes útjában. Különb-
séget kell vonnunk azonban a harcmo-
dor és a jelenlegi politikai viszonyok 
szempontjából. 

Mind a három pártvezér programmot 
ad s mind a három programúiban benne 
van az önálló bank és az általános vá-
lasztójog kérdése. Ez a kettő az a két 
kiemelkedő sarkpont, melyek a válasz-
tási küzdelmeket irányítják és a melyek 
körül a küszöbön álló választás el-
dőlni fog. 

Justli Gyula hirdeti az általános 
egyenlő titkos választási jogot, Tisza 
István a választói jog kiterjesztését, 
Apponyi Albert az általános, de neui 
egyenlő választói jogot. 

E három különböző felfogás  jellemzi 
politikai prograininjukat. Ebez képest 
más a harcmodor is a három pártvezér 
között. Tisza és Apponyi tárgyilagos, 
nyugodt és meggyőző hangot használ-
nak a küzdelemben, főleg  az észhez szó-
lallak. mig Justli Gyula mint a féke-
vesztett ár, egy csapásra akarja lehe 
tetlen programinjának meghódítani az 
országot. — A függetleuségi  párt ketté 
szakadása után programul kellett Justli 
(iyillának, mivel pártja a választásokba 
bele menjen. Ezért hirdetni kezdték az 
önálló banknak 1911. január l-re leendő 
felállítását.  A programul bejárta az or-
szágot, de uz alapjában elvétett cél nem 
hozta meg u zöld olajágat. Tehát más 
kellett. 

Második volt az általános egyeniő 
titkos választójog. Ez is bejárta az or-
szágot és ez is kátyúba jutott. Minde-
nütt a nemzet elleuszenvével találkozott. 

Nem maradt más hátra, mint nz ob-
strukció rémeivel hozakodni elő. Gondol-
ták, hogy ez még segíthet valamit. Ez-

zel pedig épen pórul jártak. A jelen-
gi politikai viszonyok között obstruk-

iót emlegetni, a lehető legrosszabb tak-
kai hiba. Mert abban bizonyosak lehe-
mk, hogy sem obstrukcióval, sem ál-
alános egyenlő titkos választójoggal, 
lem az önállóbanknak január l-re leendő 
elálitásával eredményt az országban 
lérui nem lehet. Ezért mondta Zichy 
átios kultuszminiszter a napokban azt, 
ogy a munkapárt, a néppárt és Kosuth-

párt között politikai nézeteltérések le-
hetnek, de abban az egyben mind a 
három pártnak meg kell egyezni, hogy 
A bekövetkező választásokon a Justli-
párttal szemben teljes erővel sikra 
szálljanak. 

Suuima summarum a választások az 
önállóbank és általános választói jog 
kérdései körül forognak.  Általában és 
annak rendje és módja szerint akarja 
mind hároiu tekintélyes párt a megva-
lósítását, azonban a kivitelben oly át-
hidalhatatlan eltérések u r a l k o d n a k , 
melyek kormányképessé tehetik min-
deniket, de a Justh pártot soha. Ez kész 
veszedelme volna az országnak. Ott 
látjuk Franciaországot, mely az álta-
lános választójog igazi hazája. Nap-nap 
után azon törik uz állámférfiuk  fejüket, 
miképen lehetne valamelyes korrekti-
vumot kitalálni uz általános titkos vá-
lilsztójog veszedelmes kihatásainak el-
lensúlyozásaira. 

A most bekövetkező válaMtások az 
önálló bank és általános ^Tlasztójog 
kérdésére adják meg a ^ e l e l e t e t . Mi 
nem kételkedünk, h o » ez a felelet 
teljesen fedui  jogjaV&z ország józan 
közvéleményét. 

A karczfa|ftri  választókerületből. A 
kerületben clr SuAnyi Miklós a nemzeti munka-
párt jelöltje Var miudeu községben niegtar-
toita a proutrumbeszédjét. F. hú lG-án ellen-
jelültje dr^^'Arfly  (iyula Karcfalváa,  n kerü-
let szekb^y en kezdte meg körútját. I'rogramm-
beszéddre » kerület minden részéből igea sok 
választópolgár gyúlt össze, kik Uyörffy  hatal-
mas beszédjét élénk tetszéssel fogadták.  Györtfy 
a következő napokon folytatja  körútját a ke 
riilet többi községeiben. Hir szerint a jelölt-
séget tartja Huszár Zoltán is, kilátása azon-
ban megválasztására ninesen. Akadt még egy 
ujabb jelölt is Balogh István gyergyóujfalvi 
községi jegyző személyében, kit ugyan A hir 
megelőzött, programmbeszédjét azonban csak 
f.  hó 17-éu Csikszentdomokoson kezdette rjeg. 
Mindkét jelült, Justli-párti programmal vette 
fel  a harcot. Krtesiiléseink szerint a választás 
dr Suráuyi és dr líyőrffy  között log eldőlni. 

Vttlasztasi hírek. A kerületekben ugy 
látszik végleg kialakult a helyzet, mennyiben 
további jelölések alig remélhetők. A csikazent-
mártoni kerületben dr Nagy György Juath-
párti és Iuee Domokos pártonkívüli, a csík-
szeredai kerületben Kállay Ubul Kossuth-párti 
és Hnjnód Ignác Justh-párti, a gyergyószent-
miklósi kerületben Kazy József  munkapárti és 
Sümegi Vilmos Justli párti jelöltek között he-
ves választási küzdelem indult meg. Legújabb 
értesülésünk szerint Kazy József  vállalja a je-
löltséget s legközelebb a kerületbe jön. 

wy J fY  f7f  - p rn I Van szerencsém a n. é. közönség szíves Hgyelmét felhívni  azujonnannyiltBUDAPESTI TT T TT J7T TlfT  I 

UJ UZLM! FÉRFI-, Női- ÉS ÓYERMEKRUHA NA<SY ÁRUHÁZÁRA UJ U Z L M ! 
mely Csíkszeredában az újonnan épült Orünwald Albert-féle  házban létezik. - Nagy választékban vannak férfi-  és fiuöltönyök,  felöltők,  gallérok és sport 
öltönyök stb. Gyermek felöltőkben  és kosztümökben óriási választék, női osztályunkban fekete  és szines felöltök,  kaglánok, kimonok, leánygallérok stb. 
Modellekben'mindig különlegesség. Elvünk! Pontos és szolid kiszolgálás. A nagyérdemű közönség szives pártfogását  kérve, maradunk kiváló tisztelettel: 
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Törvényhatósági 
Csikvármegye törvényhatósági bizotţs: 

tavaszi rendes közgyűlését a vármegyeház 
nácskozási termében 1910. évi május ho 2! 
délelüti <J órakor tartja meg a következő tui 
sorozattal: 

Ú Felsége leirata az országgyűlés összj 
vása tárgyában. 

Alispáni jelentés. 
Törvények kihirdetése. 
Belügyminiszteri leirat a vármegyei sze 

zési szabályrendelet módosítása tárgyábar 
Belügyminiszteri leirat a vármegyei 

adók kezeléseról alkotott szabályrendelet 
dositása tárgyában. 

Kereskedelemügyi miniszter ur leirat 
községi közmunka kezeléséről. 

Közigazgatási bizottság mult félévi  jelent 
A közigazgatási bizottság átirata u meA 

tisztviselőknek szavazatgyüjtéseknél tapasz alt 
viselkedéséről. 

A virilisták 1!»10. évi névjegyzékének 
mutatása. 

Az utmesterekról szóló szabályrendelet 
dositása. 

Az utkaparókról szóló szabályrendelet 
dositása. 

Fürdő-biztosok kijelölése. 
Járási hajdúi állások rendszeresítése 
A felesik!  járás kettéválasztása. 
Vármegyei alapok pénzkészletének elhcl; 

Legyen ez a nyilatkozni minden megjegy-
zés nélkUI az a tükör, mely a dr Nagy György 
egész egyéniségét mutatja. 

Minthogy azonban a „Terror'-t én irtani, 
veszem magamnak azt a jogot, hogy minden 
további polémia kizárásával kijelentsem a kö-
vetkezőket. 

Nem hiszem, hogy dr Nagy György a 
„Terror" szerzőjét kikutatni akarta volna, mert 
feltételezek  róla annyi jártasságot, hogy ha 
egy újságban aláirás nélkül megjelent közle-
mény szerzőjét megismerni akarja, tudja, hogy 
azt a felelős  szerkesztőtől kell megkérdezni. 
Ez pedig minden nagyobb .kikutatás* nélkUI 
öt percnyi fáradságba  és egy ö filléres  leve-
lezőlapba kerül. A felelős  szerkesztő én va-
gyok, hozzám a .Terror" szerzőjére vonatko-
zólag senki kérdést nem tett. 

Knnek természetes kö\etkezniényeké|>|>en 
azt sein hiszem, hogy a .Terror" szerzőjét bot-
jával komolyan  becsületre  tai.itnni akarná. 
De minthogy ígérte,  sót tömlöchüntetésen 
kívül  egy kél  Auiuc pofont  is igére, nem 
tudok  más választ  udni.  minthogy magyar 
ember megtartja  u szavát, én tehát várom 

Nagy  tlyűrgvöt,  hogj'  igéretét  beváltsa. 
Dr Canl  Endre. 

Az ebadó alap l'JOO. évi jövedelmének fel-
használása. 

Csíkszeredai közkórház 1911. évi költség-
vetése. 

A gyergyói közkórház 1911. évi költség-
vetése. 

A jegyzői nyugaij-alap községi hozzájáru-
lási aranyának megállapítása. 

A „Székutjának* a törvényhatósági utak 
sorába leendő felvétele. 

A községi és körorvosok államsegélyéről 
összeállított szükségleti kimutatás. 

Árvaszéki nyomtatványok költségeinek fe. 
ilezése. 

A székely vasutak tovább fejlesztése. 
Lázár Miklós I. aljegyző nyugdíjazása. 
1'rzicsán János végleges nyugdíjazása. 
A tisztviselői nyugdíj-alap ingarlanának ér-

tékesítése. 
Az összes vármegyei községek határozatai-

a büntetés pénzek 2D"/.i-ának az árvaház ja-
vára történt felajánlása  tárgyában. 

Orvosi és báliai oklevelek kihirdetése 
Társ törvényhatóságokkal való leveleidé*. 
II. Számadások. 
III. Magánjavak ügyei. 
IV. Községi ügyek. 

K Ö Z Ö N S É G KÖRÉBŐL.*) 
A kov«ezó levelet vettük : 
Tekintea^dr  Élthes  Gyula urnák 

Helyben.  \ 

Dr Nagy György nwttéri támadást intézett 
ellenem. Minthogy a „SMtelység" csak vasár-
nap jelenik meg, addig is\»nig nyilatkozato-
mat ott is közzététetem, sziWikedj annak la-
podban helyet adni. 

Tisztnő barátod: ' 
Dr OfS^  Endre.  \ 

Xl/ilatkosat 
dr  Nagj-  György képviselőjelölt  úrhoz. 

Ón a „Csikvármegye" május ló. számában 
a Nyilitér rovatban a következő nyilatkozatot 
tette közzé: 

Nyilatkozat.  ( 
A „Székelység* című darabont ujságpa|)i-

rosban .Terror" cim alatt egy engem rágal-
mazó cikk jelent meg. Miután a választási har-
cok miatt nem érek rá arra, hogy » névtelen 

1 emb 

I dr  A 

1 

rágalmazót kikutassam s botommal becsületre 
tanítsam, — a lap felelős  szerkesztője ellen iy 
csíkszeredai kir. törvényszékhez, mint büntető 
bírósághoz bűnvádi feljelentést  adtam be, hogy 
a cikk szerzője, a kis, piszkos rágalomférfo, 
tömlöcbe kerüljön. Fentailom magamnak ízt 
a jogot, hogy a bűnös kipuhatolása után azi rt 
mert a csikszenlmártoni kerület, derék. Iiaţa-
tios polgárságát csőcseléknek merte nevezni a 
tömlöcbüntetést egy-két kuruc poffal  füs 
rezem. 

Budapest, 1910. évi május hó 14-én. 
Dr Nagy  U.yőrgv 

»i r*<i*-< itr>H:li-it>>ii  kfríili  t ^'l>cinflöjrl,Vljr.  \ 
•> E rovatban közlőttekárt oein vállal feleld* sâfţet  a szerk. _ 

KÜLÜN FKLKK. 
— A választasok napja Csikvárimgye 

központi választmánya folyó  hó 22 én ülést 
tart, melynek egyedüli tárgya az országgyűlési 
választások határnapjának kitűzési-, választási 
elnökök és s/.avazatszedó bizottságok kikül-
désé. Krlesülésünk szerint a választásuk mind 
a négy kerületben folyó  évi junius lui 8-án 
fognak  megejtetni f 
' Apponyi-bankett. Gróf  Apponyi Ál 
liert folyo  hó 23-án érkezik Marosvásárhely 
honnan egy napi időzés lilán városunkba ér 
ki'Zlk. Méltó fogadtatására  az elokes/ületek 
nagyban loljnak. Az ünne|>élyt k•>\ ,-;<> hali 
keltre előjegyezni lein t dr Kltlies Zoltán ügy 
Védnél. 

— Dr. Szekeres Jozaef  fogadtatasa. 
Varosunk u j p I e b a li o s a , a kolozsvári 
Szent-l'éler egyházmegyéből áthelyezett dr. 
Szekeres József  f.  hó 7-én délután 5 óra ;I2 
perckor érkezett városunkba. A vasúti állo-
máson a helybeli egyháztam'u s és igen sokan 
liivei küzül fogadták,  kik megérkezé-ekor 
zajos ovációkban részesitették. Az állomáson 
Varady Délies városi főjegyző  üdvözülte es 
kifejezést  adott abbeli kívánságának, hogy a 
város mielőbb megfelelő  uj templomot kapjon, 
melynek érdekében az uj plébános közremű-
ködéséi is kérte. Dr. Szekeres József-t  liosszu 
kocsisor kisérte be a városba. A templom 
előtt Dávid Ignácz üdvözölte, majd az uj 
plébános nagy részvevő közönség előtt veeser-
nyet mondott. Kste tiszteletére az egy ház-
tnnács a Kossutli-vendéglőhen társas-vacsorát 
adott. Hlsó bemutatkozása liiveí elolt kik 
igen szinpatikusan fogadták,  f.  hő llí-án pün-
kösd másod napján volt, mikor kitüuo szó-
noknak bizonyult K. hó 22-én, vasárnap zenés 
mise lesz. mely alkalommal Deinény Irénke or-
gona és hegedű kísérettel „Ave Mária" Gounod 
tjtünó szerzeményét énekli. 

Nem leBznek továbbképző tan-
folyamok.  A in. kir. vallás- és közoktatás 
ügyi minizzter 40:187. szám alatt kelt körren 
deletével ludomás és további megfelelő  eljárás 
végett értesítette a kir. tanfelügyelőket,  hogy 
a folyó  tanév nagy szünidejében, a költségve-
tésen kivüli állapotra való tenkintettel, sem 
Janitói, sem tanitónói, sem pedig óvónői to 
v^Gbképzó tanfolyamok  tartatni nem fognak. 
f  - A csíkszeredai dal- és zeneegylet 
választmánya dr Ujfalusi  Jenő eli.öklete alatt 
folyó  hó 13-án délután 5 órakor ülést taitott. 
A karaiig) i, pénztárnoki és titkári jelentések 
tudomásul vétele ulán, a választmány elhatá-
rozta, hogy julius hó 2-án az egyesület pénz-
tára javáru egy nagyobb szabású műsoros es-
télyi reudez. Az előkészületek megtételére 7 
tagu bizottság lett kiküldve, melynek tagjai: 
dr Ujfalusi  Jenő elnök, dr linecs Jáuos és 
dr Dóczi Kálmán társelnökök, Nagy Gyűli 
alelnök, Orbán Mihály karnagy, Jakab Ödj| 
választmányi tag és Kováts Jenő titkár. Az 
egylet házszabályainak kidolgozására a válnia 

mány szintén egy bizottságot küldött ki, mely-
nek tagja lett dr Dóczi Kálmán, Orbán Mihály 
és Kováts Jenő. A karnagy- jelentése körül 
nagyobb eszmecsere indult meg. A jelentés 
szerint ugyanis a működő tagok nem fejtenek 
ki kellő buzgalmat kötelességeik teljesítésé-
ben. Sokan nem járnak a dalgyakorlatokra, 
sokan pedig, akiknek mintegy kötelességük 
volna képességüket és tehetségüket az egy-
letbe bevinni, attól következetesen távol tart-
ják magukat. Itt különösen szó esett a róin. 
katli. ónekvezér úrról. Köztudomásu, hogy a 
kántor ur szép tehetsékgel rendelkezik. Szük-
sége van az egyletnek rá, de szüksége van 
neki is az egyletre. — Kgyes alkalmakkor az 
istentiszteleteken közié akar működni az egye-
sület s az ide szükséges egyházi darabok be-
tanításánál a kantor urnák feladatni  volnának. 
Kppen ezért a választmány anuak az óhajt; -
sáliak adott kifejezést,  hogy vajha Rigó kán-
tor ur az egyletnek lelkes tagjává lenne. KI-
határozta végül a választmány, hogy az egy-
let tagjainak számát növelendő, iveket bocsát 
ki. Az alapszabályok szerint alapító tag lehet 
az, ki 20 koronát egyszersinindenkorra leiizet. 
A pártoló tagok évi 5 koronát; \ inüködó ta-
gok évi 2 koronát fizetnek.  Iv.zel szemben az 
egylet vagyonához köztulajdonosi jogot nyer-
nek s az összes alapszabályszerü jogok és kö-
telességek részeseivé lesznek. Hiszi a választ-
mány, hogy a közönség az egylet támogatá-
sára siet. 

— Halálozásíok. Dájbukát Antal gyimesi 
lakos folyó  hó A.2-én meghalt. 

Dobál Dáyíd folyó  hó 12-£»;""5(> éves ko-
rában meghalt Szépvizo^.--'' 

egyzés.^Prahács Gyula m. kir. 
honveiUradna^-^ljegyezte özv. Szathmáry 
Jáno^i(e_Jwrtiyát, Krzsikét, Durólian. 

"Palyazat i hirdetmeay. A nagymél-
tóságú 111. kir. föliiuiivclésügyi  miniszter ur 
1910. évi április lb-án ;JU4:]il. szám alatt kelt 
magas rendeletével elhatározta, hogy a ha-
zánkban vadonlerniö gyógynövények szedésé-
nek és értékcsiteséiiek elsajatitása végett léi-
készek és néptanítók részérc 8 napra terjedő 
tanfolyamot  rendez, lízen tanfolyamon  az azon 
résztvevők a gyűjtésre érdemes vadunlermó 
gyógynövényekkel megismerkedhetnek, azok 
gyűjtésének, szárításának, csomagolásának és 
értékesítésének minden részleteit elsajátíthat-
ták. hogy azután állandó lakólielyüköu a gyógy 
növények rendszeres gyűjtését és értékesítését 
megszervezhessék. A taufolyam  külön erre a 
célra megnyert szakemberek vezetése mellett, 
a kolozsvári gazdasági akadémián 1910. évi 
julius hó 31-tól augusztus G-ig lesz megtartva. 
A tanl'oly ni résztvevőit a nagyméltóságú m. 
kir. fóldniivelésügyi  miniszter ur veszi fel  s a 
résztvevők a kolozsvári gazdasági akadémiá-
ban ingyen lakásban és fejenként,  útiköltség 
és napidíj fejében  G4 korona (hatvannégy) áta-
lányban fognak  részesülni. Az átalány felét  a 
tanfolyam  kezdeten, a másik felét  pedig annak 
sikeres elvégzése után kapják kézhez. A tan-
folyamon  vidéki lelkészek és néptanítók össze-
seu 20-au lesznek felvéve.  A felvételnél  előny 
bt-n részesülnek azok, akik a hegyvidéki, fel-
vidéki, vagy erdélyrészi miniszteri kirendelt 
ség területén működnek s akiket három mi-
niszteri kirendeltség egyike erre a célra ajáu 
lani fog  Ezek után előnyben fognak  részesülui 
azok, akik a gyógynövények termelésével vagy 
gyűjtésével már eddig is foglalkoztak  Akik 
ezen tanfolyamon  résztvenui óhajtanak, nyújt-
sák be 1910 évi május hó 25-ig ebbeli, a 
nagyméltóságú fúldmivelésügyi  miniszter urnák 
címzett kérvéuyükct az erdélyrészi miniszteri 
kirendeltséghez. A kitűzött létszám betöltése 
után, külön miniszteri engedélyei esetleg a 
helyhez mérten olyanok is vehetnek részt, 
akik segélyre nem tártnak igényt. Kolozsvár, 
1910. évi április hó 25-én. A kolozsvári m. 
kir. gazdasági akadémia igazgatósága. 

— Ketté vágta a vonat. Folyó hó 12 én, 
a tekerőpataki állomáson özv. Tatár Andrásné 
45 éves asszonyt a vonat elütötte a a vonat 
kerekei alá került asszonynak a vonat mind-

két lábát leszelte. A halálosan sérült asBzonyt 
a gyergyószentmiklósi közkorházba szállítot-
ták, ahol a halállal vívódik. 

— Országos népszámlálás. A tiz éven-
kint szokásos népszámlálás ez évi december 
hő 31-én mégis csak meg lesz tartva. A sta-
tisztikai hivatal már hozzáfogott  az előmunká-
latokhoz s ha a parlament munkaképessége 
helyreáll s a népszámlálásra vonatkozó törvény-
javaslat elfogadtatik,  a törvényhatóságokhoz 
fr-zét  fognak  küldetni a községekben való ki-
osztás végett a népszámlálásokhoz szükséges 
adatok, hogy az óriási munka a kitűzött idó 
alatt pontosau végrehajtható legyen. 

— Az állami tisztviselők drágaságipót 
léka. A legmegbízhatóbb forásból  értesülünk, 
hogy a IX—IX. fizetési  osztályba sorozott ki-
sebb állami tisztviselők fizetésük  arányában 
drágasági pótlékotkapnak apínzügyminisztertól. 
Hogy a pótlék mikor kerül kioíztásra, egyelőre 
még oly nagy titok, hogy a miniszterhez kö-
zelállók sem tudhatják. 

— A Halley-üstökós Csütörtökről 
péntekre virradó éjszakán nevezetes csillaga • 
szati esemény tanúi leszünk! A föld  a jelzett 
időben valószínűleg keresztülszáguld a Hall^y-
üstökös csóváján Azért mondjuk : valószínű-
leg, mert a találkozás többfele,  még ismeretlen 
körülményektől fü:g,  első sorban a csóva 
hosszától. H.i a csóva meghaladja a huszonnégy 
millió kilométert, akkor áthidalja az üstökös 
és föld  közt lévő távolságot. Az üstökös csó-
vájának előzetes méréséből arra lehet követ-
keztetni, hogy vSlóban eléri a jelzett hosszúsá-
got Az üstökös külöuben rettenetes gyorsa-
sággal közeledig felénk.  Most mint hajnali 
csillag látható a keleti égen. Csütörtökön haj-
nali 2 óra 7 perckor kelt föl,  inig a nap 3 
óra 50 perekor. Május 13-án 2 óra 4 perckor 
kelt az üstökös, llj-áu pedig 2 óra 34 perckor, 
budapesti középidő szerint, zónaidó szerint 
pedig tizenhat perccel később. Május 17-étól 
20-áig az üstökös már napkelte után kel 
föl  es napnyugta előtt tűnik el a horizont 
alatt, tehát meg tucsszálálóval sem látható, 
mert elveszik a nap sugaraiban. Május 20 ika 
után azonban ismét látható, de már akkor 
nem keleten, hanem nyugaton és pedig este. 
Május 20 ikán 53 pereik látható naplemente 
után, 21 i ken már 107 percig, 22-én 153 per-
cig, 23-án 1IÍ8 percig. 30-án pedig napnyugta 
utan éjjeli 11 óra 4 percig ragyog az égen. 
Májusban a holdvilág csökkenti az üstökös 
fényét,  éppen ezért nein lesz az a ragyogó 
jelenség, a mely egyszerre irtőzatot és gyö-
nyörűséget kelt. 

Államvasuti kedvezmény a repü-
löversenyekre. A m. kir. államvasutak igaz-
gatósága a junius 5 én kezdődő nemzetközi re-
pülőversenyekre kedvezményes utazási jegye-
ket engedélyezett. A vasúti jegyeket az igaz-
gatóság a belépőjegyekkel kombinálta olyfor-
mán, hogy a vasúti jegy egyszersmind belépő-
jegy a nemzetközi repülőverscny bármelyik 
napjára. Másodosztályú jegygyei I. kocsiosz-
tályban, III. osztályú jegygyei II kocsiosztály-
ban és kétharmad 111. osztályú jegygyei a har-
madik kocsiosztályon utnzhatik oda és vissza 
a repülöversenyekre felránduló  közönség. Az 
I. és II. osztályon kiszolgáltatott menetjegy 
a repülóversenyeken fentartott  helyre szól, de 
(1 korona ráfizetéssel  a rendezőség központi 
irádájában (Budapest, Vigadó épület) 10 koro-
nás első helyre átcserélhető, 1 ti korona ráfi-
zetéssel pedig 20 koronás starthelyre cserél-
hető át. A III. osztályon kiszolgáltatott jegy a 
2 koronás elsőrangú állóhelyre szól, amely 
4 korona ráfizetéssel  fentartott  helyre cserél-
hető át. A helyszínén váltott jegyek 20°/n-al 
drágábbak. Kedvezményes jegyeket minden 
olyau állomáson lehet váltani, amely Budapest-
től legalább 50 kilóméternyi távolságra fekszik. 

— Erdélyi jegyzők árvaháza. Az erdély-
részi jegyzők testületileg tisztelegtek a belügy-
miniszternél, Dózsa Endre alispáu vezetése 
alatt f.  hó 5-éu. A küldöttség kérelmet nyúj-
tott át a Kolozsvárott fölállítandó  kör- és 
köz égi jegyzők gyermekeinek és árváinak 
internátusa dolgában. Gróf  Kliuen-Héderváry 
megígérte, hogy a jegyzők által megajánlandó 
segítségen felül,  vagy az építkezés elvállalá-
sával, vagy megfelelő  évi segítséggel, amint 
a parlamentáris viszonyok megengedik, a Ko-
lozsvárott fölállítandó  községi jegyzői inter-
nátus létesítését elő fogja  segíteni. 

— Gondatlanság áldozata. Folyó hó 
12-én ' Csikszenltamásou Böjté Ferenc Ger-
gelyé kovácsnak két és féléves  kis fia  az 
Oltba esett és mikor kihúzták, inár meghalt. 
A csendőrség a nyomozást megejtette és az 
esetről jelentést tett a csíkszeredai kir. ügyész- . 
ségnek. 

A K A S Z O N I „ B O L D I Z S Á R - F O R R Á S ' K I Z Á R Ó L A G O S F Ő R A K T Á R A . Egy literes palackokban 10 fillérért kaphatók. 
Van szerencsém az igen tisztelt vevőimet értesíteni, hogy az őszi és téli szezonra megérkeztek a legfrissebb  és legkiválóbb kávé fajok,  theák, thea-
sOtemények, angol és belföldi  rumok, likörök, legfinomabb  cukorkák, csokoládék és déli gyümölcsök. - Kávé, cukor, rizs, szappan és minden-
nemű fűszerek.  — Mindennap friss  hideg felvágottak  és prágai sonka kapható a legszolidabb árak mellett — Gyors és pontos kiszolgálás. 
A nagyérdemű közönség szíves pártfogót  - . FŰSZER- ÉS CSEMEGE-KERESKEDÉSE 
kérve, vagyok k.válö .Uztelettel _ = X - - Ă . T O S - = = = CSÍKSZEREDÁBAN. 



C S Í K I , L A P O K 

- A i elad aar téahis la lda megalaku-
lnia. Egy régen értett szükséget kiváu kieié 
«teiii 1 1 2 M örvendetes akció, melyet váro-
ggpkb.in Kévésa Gyula törvény haló-cigi főál-
jgtoroM indított a nagykőzönkség élénk ér 
jftloileae  mellett. Xem kevesebbről van szó, 
pint egy egészségei alapra fektetett  sertés-
hizlalda létesítéséről, mely hivatva lanne egyi-
kre vármegyénk, később a s/omsz-'-d várme-
gyék piacainak szükségletét kielégiteui. Tud-
valevő dolog, hogy hizlalt sertést vármegyénk 
biu drága pénzért sem leh.-t kapni. Kppen 
ezért az alakulandó társáéig tisztán, c-ak 
- . r t é s h i z l a l á s sá l foglalkoznék,  egyelőre 
40 -öü,000 korona alaptökével Az aláírások 
m:ir folynak.  Jelentkezni lehet legkevesebb 
jnim korona hozzájárulási összeggel Bévész 
i ivula törvényhatósági fóállatorvosnál.  Nagyobb 
usszegeţ jegyeztek Itévész Gyula,.Kállay L'bul, 
(iiízsj- Árpád, dr Nagy Jenó. dr Klihes Zoltán. 
,):>k:ib Gyula, dr Sándor Gábor és dr Klthes 
(iiiila. A jegyzett összegek folyó  évi juliu-
hu l-ig beflzetendók  a Csíkszeredai Takarék-
pénztár Részvény társaságnál. 

_ Bécs és a r epü lőver senyek . A bécsi 
Afro  Club igazgatósága értesítette a repülő-
versenyek végrehajtó bizottságát, hogy a jury-
!,,.„ i, 'i;ij:ii]iott képviseltetést köszönettel ve.<zi 
ei alinai idején fogja  kijelölni az Aero-Club-

k Müjat. akit ezzel a liszttel meg fognak 
hí/m l-u K;rieh, a killinö osztrák aviatikus 
IJ.-J. intette, hogy saját szerkezeti) két mono-
|iUmj-tvul vesz részt a versenyeken. Az egyiket 
«íjat maga fogja  vezetni, a másiknak pedig 
lllii'T gépszerkesztő lesz a pilótája A repülő 
jjepi k elhelyezésével két 15—12 méter nagy-
S:I:II hangárt kíván feotartani.  mivel mono 
lomjai a rendes méretű repülőgépeknél na-
ÜJóbbak. A versenyük intéző bizottsága intéz-
kedett, hogy az aviulikusnak megfelelő  nagy-
ságú külön hangárokat építsenek. Ktrieli ez 
itlú s/eiint a legkiválóbb usztrák aviatikus, aki 
Ausztriában u tartós-, magassági- és gyorsa-
sági repülésben rekordul tart. 

— A gazdasagi egyesület közgyűlésé. 
Csikvármegye gazdasági egyesülete, mint vár-
megyei mezőgazdasági bizottság huszonnyol-
cadik rendes közgyűlését folyó  évi május hó 
L'.Vén délelőtt 10 ómkor tarlja a vármegye-
ház kisebb tanácskozási teruieben. A tárgy-
sorozatban szerepelnek a mull évi számadá-
sok. jeleutés nz egyesület működéséről, a szám 
vizsgáló bizottság jelentése és folyó  évi költ-
ségvetés. valuiniul esetleges indítványok. 

— Reform  a jogszigorlók szüleinek 
érdekében. A jogszigorlok szüleinek ér-
dekében azt az üdvös rendszert hozta 
be a Kolozsvárt számos éve sikeresen 
müköilö jogi szeminárium (Malom-utca 
14.) hogy állandóan szemmel kiséri a 
Kolozsvárt készülő vidéki jogszigorlókat 
— és azon szülőket, akik a szeminárium 
vezetőségét e végből levélileg felkérik, 
hetenkint — feltétlenül  megbízhatóan, 
díjmentesen informálja  a fiuk  készülésé-
ről (azok tudta nélkül is), igy ők meg-
győződhetnek arról, vájjon szigorló fiuk 
tanulással tőltik-e az időt Kolozszvárt. 
Egy másik célszerű ujitása a jogi szemi-
náriumnak az, hogy azon jogszigorlók ér-
dekében, akik szigorlatuk letétele előtt 
Kolozsváron csak rövid ideig tartózkod-
hatnak, olyan rendszert honosított meg, 
mely lehetővé teszi azt, hogy a vidékiek 
otthon elkészülhessenek, esetleg irodai, 
vagy más teendőik végzése mellett. T. i. 
az anyag essenciáléját magukba foglaló 
jegyzeteken kivül oly jegyzeteket is ké-
szített, amelyek teljes rendszerességgel az 
egész anyagot olyként foglalják  magukba, 
hogy a tankönyveket helyettesitik, az ösz-
szes szigorlati kérdéseket felölelik  és a 
magyarázást nélkülözhetővé teszik. E jegy-
zeteket a vidékieknek kikölcsönzi és azok 
abból otthon elkészülve u. n. recapituláló 
kurzuson vesznek részt Kolozsvárt 1—2 
hétig. Továbbá naponta próbaszigorlato-
kat tart; melyeken az intézeten kivül ké-
szültek is díjmentesen részt vehetnek. — 
Ezen tevékenységéről és a szeminárium 
céljáról felvilágosítást  nyújtó nyomtatott 
könyvet .Tájékoztató a jogi szeminárium-
ról" díjmentesen küld a szülőknek Jogi 
szeminárium vezetősége. (Dr. Dobó, Ko-
lozsvárt, Malom-utca 14. sz.) 

— A d j u n k m u n k á t a vakoknak. A 
sorasajtolt világtalanok megmentésére irányuló 
társadalmi mozgalom, áthidalni törekszik e sze-
rencsétleneknek azon utat, mely jövő boldo-
gulásukat és mindennapi életfentartasukat  biz-
tosítja. Ezen kitilzött célt megvalósítja a te-
mesvári vakok intézete olyképpen, hogy a vi-
lágtalanokat szakszerit képzésben részesiti, a 
képzés utáo állandó munkát ad, hogy ipari 
jártasságukat Ügyes szorgalommal érvényesít-
hessék. A szerencsétlen világtalanok ipari mun-
kássága főként  a kosárfonó  és kefekötó  iparra 
terjed ki, melyeknél vakságuk dacára oly 
.Ügyességet sajátítanak el, hogy készítményeik 
semmivel sem különböznek a látó iparosok 

bín 
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készítményeitől, sőt alapos és tartós kivitelbi 
igeu sokszor tul is haladják. A temesvári vaj-
kok foglalkoztató  intézete most felhívja  a kö-
zönség figyelmét  a vakok által készített igen 
szép, tartós és ezenkívül olcsó árucikkekre. 
Iiiktáron tartanak: utazó kosarakat, kerti bú-
torokat; női munkakosarakat, vir.'.g állványo-
kat, papir és mindenfajta  egyéb kosarakat; 
a kefeneinUekból;  ruha- és cipókeféket,  fal-
porolót. szobaseprőt, haj- és kalapkefét  s min-
i'en más kefeárut  Támogassuk a humánus 
intézet nemes céljait azáltal, hogy munkát 
adunk a szerencsétlen vakoknak és az általuk 
eióállitjtt ipari cikkeket előnyben részesítjük 
a külföldről  behozott igen sokszor silány áruik-
k: I szemben, mert szerencsétlen vakembertár-
s.iiukon segítünk, jótékonyságot gyakorolunk 
és pártoljuk hazai iparunkat is. A vakok te-
mesvári foglalkoztat»  intézete készséggel kiiid 
ingyen és bermentve képes árjegyzéket és az 
árurendeléseket megbízható pontossággal tel-
jesíti. . 

— Negyedmill iós repülés . ílyeu drága 
volt, illetőleg ennyit jövedelmezett l'au'lnr. 
nak, a szerencsés aviatikus mesternek a Lon-
dontól Manchesterig repülőgépjén megtett ut. 
Klen felszállásával  megnyerte a Daily Maii-
nak, az 2GUÜ000 példanyban megjelenő, teiiat 
legelterjedtebb napilunak a ÍIXMIO Iont ster-
ling.'S diját, melv kb.AjOUO!) l\.-t tesz ki. Kzen 
napilapnak ezer font  sterlingesiliiát a La Manche 
csatorna átrepülesééJt inár ezelőtt itiegnyi iti-
volt lirriot Latjuk teliát. hogy ez az újság 
milyen tetemes áldozatokat Iluz a j aviatika 
i'i'jlódéséin-k ••lómozilitásárn. I'aulliaii sikerében 
az emberi elme dicső műalkotásai üdvözöljük, 
amely előkészíti az emberiség jövő hatalmas 
fejlődésének  még ismeretlen légi útjait. 

— Évzáró vizsgákra a legalkalmasabb 
ajándék az „Őrangyal" eimii imakönyv, mely-
nek ára erős kötésbe 1 kor., s kapható lapunk 
nyomdájába. 

NY1I/ITÚR.*) 
Levelek utján értesültem, hogy r jú em-

bereim" azon Iliit terjesztik felőlem,  miszerint 
a kormány engem megtizeteit .~tl>., stb és 
visszavonultam a kart-lulvi kerület országgyű-
lési képviselöjelöltségétöl. Kzen hír lerjesztöi 
ellen, (kik engem megfizetett  bérenc gyanánt 
ismertetnek, megtettem a lépeseket, hogy birói 
utón vegyek elégtelelt és — :iz ö bánatukra 
kijelenthetem: legkisebb gondom is nagyobb 
alllial. hogy visszalepjek a jelöltségtől. 

Ilus/.nv  Zoltiin, 

Árverési hirdetmény, 
Csikbánkfalva  közbirtokossága részé-

ről közhírré teszem, hogy nevezett köz-
birtokosságnak tulajdonát képező „Cso-
bányos" nevü erdőrész 6-0 k. hold kiter-
jedésű területén lévő és 3025.7 m'-re be-
csült lucfenyő  haszonfa  12380 (Tizenkettó-
ezerhároinszáznyolcvan) korona kikiáltási 
ár mellett Csikbánkfalva  község házánál 
f.  évi május hó 30-án d. e. 10 órakor 
tartandó zárt Írásbeli ajánlattal egybekö-
tött nyílt, szóbeli árverésen el fog  adatni. 

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

Az egy koronás bélyeggel ellátott zárt 
Írásbeli ajánlatok szintén 10"'o bánatpénz-
zel vagy megfelelő  óvadékképes értékpa-
pírral látandók el. Az ajánlatban kijelen-
tendő, hogy ajánlattevő az árverési és 
szerződési feltételeket  ismeri és magát 
azoknak aláveti. 

Ulóajánlatok nem fogadtatnak  el. 
Az árverési feltételek  és a becslésre 

vonatkozó közelebbi adatok a közbirto-
kosság elnökénél megtekinthetők. 

Az erdőben fafelvétel  csak a csíksze-
redai m. kir. erdógondnokság előzetes en 
gedélyével eszközölhető. 

Csíkszereda. 1910. május hó 13-án. 
Băcher. 

2 k. i' rJ M̂I ,, i ,1 iuiL 

;, n.iij,. ) (K ruv.iI illult kü/lütl <'!<L'I L 

Szerkesztői üzenetek. 
- A - A csiksomlyói r. katlt. lögimn. Mária 

Társulatának Ünnepségéről s a búcsúról szóló 
tudósítást csak a jövő számban közölhetjük. 

Árverési hirdetmény. 
Magán megbízásból közhírré teszem, 

hogy Pollácsek József  fakereskedö,  csík 
szentsimoni lakos által Láng Sámuel, nagy-
váradi fakereskedőnek  eladott, s utóbbi 
által ki nein fizetett,  mintegy 400 köb 
méter faragott  ienyőfa  a beraktározás he-
lyén, vagyis Pollácsek Józsefnek  Csik-
Szentsimonon, a vasúti állomás mellett 
levő faraktárában  1910. évi május 31-én 
délután 4 órakor, eladó megkeresése 
folytán,  az én, mint hiteles személy köz-
benjöttével megtartandó nyilvános árve-
résen, a kereskedelmi törvény 352. §-hoz 
képest, a legtöbbet ígérőnek egy tömeg-
ben, elfog  adatni. 

Kikiáltási ár az egész fatömegre  egy 
összegben 10.000 korona. 

Az áru a kikiáltási áron alul is elfog 
adatni. Bánatpénz nein teendő le, de vevő 
köteles az egész vételárat, s az azután 
járó III. fokozatú  illetéket a leütés után 
azonnal készpénzben kifizetni.  Ha azt el-
mulasztaná: az árverés nyomban tovább 
folytattatik. 

Az áru azonnal birtokába adatik a 
vevőnek, ki attól kezdve viseli az azzal 
járó minden veszélyt és károsodást, s igy 
a véletlen veszétyt is; és köteles az árut 
onnan legkésőbb 30 nap alatt saját költ-
ségén elszállíttatni. 

Az áru a helyszínén való jelentkezés 
utján az árverésig bármikor megtekinthető 

Csíkszereda, 1910. május 14-én. 
Dr. Fodor Antal, 

klr. kOzjegyzi",. 
1 - 3 C S E R É L 
Udvarhelymegyéből állami elemi iskolai 

igazgató-tanító Csikmegyébe. 
Cím; E lap kiadóhivatalában. 

Sz. l!M0. tlkvi. 

1 Iirdetmény. 
Csikcsoiiiortán községre nézve az 1892. 

XXIX. te. értelmében a tényleges birtokosok 
tulajdonjogának a tclekjcgyzokönyvekben való 
bejegyzése és a lelekjcgyzökönyvi bejegyzések 
helyesbítése iránti eljárás bejegyeztetvén, ez 
azzal a felszólalással  telelik közzé: 

hogy mindazok, kik az 1886. évi XXIX. 
tc. lö. és 17. §-ai alapján idcérlvc c f  oknak 
az 1889. XXXVIII. 1c. 5. és Ü. §-aibaii cs az 
1891. XVI. tc. lö. a) pontjában foglalt  ki-
egészítéseit is valamint az 188'J. XXXVII, le. 
7. §-a és az 1891. XVI. tc. 15. b) pontja 
alapján eszközölt bejegyzések vagy az 1886. 
XXIX. tc. 22. <j-a alapján lörléul törlések ér-
vénytelenségét kimutatják, c végből törlési ke-
resetüket hat hónap alatt vagyis az 1910. évi 
november hő ö-ik napjáig bezárólag a telek-
könyvi hatósághoz nyújtsák bc, inert az ezen 
meg nein hosszabitható záros határidő eltelte 
ulán indítóit törlési kereset annak a harmadik 
személynek, aki időközben nyilvánkönyvi jogol 
szerzett hátrányára nem szolgálhat; 

hogy mindazok, akik az 188b. XXIX. tc. 
lb. és 18. f  ainak eseteiben ideértve az utóbbi 
§-nak az 1889. XXXVIII. 1c. 5. és 6. f  aiban 
foglalt  kiclégiléscil és a tényleges birtokos lu 
lajdonjogátiak bejegyzése ellenében ellentmon-
dással élni kívánnak, írásbeli ellentmondásu-
kat hat hónap alatt vagyis 1910. évi novem-
ber hó ö-ik napján bezárólag a telekkönyvi 
hatósághoz nyújtsák, mert ezen meg nem hosz 
szabbitható záros határidő letelte után ellent-
mondásuk többé figyelembe  vétetni nem fog 

hogy mindazok, akik az I. és 2. pontban 
körülírt eseteken kívül az eljárás és az ennek 
folyamán  történt bejegyzések állal előbb nyert 
nyilvánkönyvi jogaikat bármely irányban 
értve vélik ide értve azokat is, akik a tulaj-
donjog arányának az 1889. XXXVIII, tc. 16. 
S-a alapján történt bejegyzését sérelmesnek 
találják c tekintetben felszólalásukat  tartalmazó 
kérvényüket a telekkönyvi hatósághoz hat hó-
nap alalt vagyis 1910. évi november hó 5-ik 
napjáig bezárólag nyújtsák bc, incrl ezen meg 
nem hosszabbítható záros batáridő elmulta 
ulán az említett bejegyzéseket csak a törvény 
rendes utjáu és csak az időközben nyilván-
könyvi jogokat szerzett harmadik személyek 
jogainak sérelme nélkül támadhatják meg. 

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

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

Gecző Béla, 
2—3 kir. lörvi'-nyszéki biró. 

E l a c L 6 
egy teljesen ujounan berendezett- és je-
lenleg is kitűnő karban levő szállítható 

kétjáratu malom 
a következő hozzátartozó részletekkel: 
Egy 5 mtr bosszú lieugerszita, lisztfel 
vonó és közlőmllvek. Özemben mindég 
megtekinthető Háromszékmegyében. — 

Cim a kiadóhivatalban. 

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

M É S Z M E N T E S FALI-
TÉ<JLA É S H O R N Y O L T 
F E P Ő C S E R E P E T . 

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

Képviselőt keresek. 
Özv. Z u l i á n i P é t e r n é 
tégla- te cserépgyártó, 

TENGERI LISZT 
a csikszentmih&lyi gőzma-
lomban bármily mennyi-
s é g b e n k a p h a t ó . Oim: 
CSIKY JÁNOSNÉ 

Szépviz-Csikszentmihály (állomás). 
15-52 

A n. é. közönség figyelmébe. 
a m i koraik M]MM mgféMé 

temetkezési raktáromat. 
Koporsó, szemfödél  és koszorúk 

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

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

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

Ss. 078—1910. ki. 
Hirdetmény. 

Közhírré tétetik, hogy Csikvármcgye köz-
ponti válasziuáii) a az országgyűlési kepviselő 
választók ideiglenes névjegyzéket l'JU évre 
összeállította. 

A választó kerületek összes választóinak 
ideiglenes névjegyzéke, a kihagyottak névjegy-
zékével együtt Csíkszeredában a vármegyeház 
kiadó hivatali helyiségében a hivatalos órák 
alatt il. e. 7 d. u. 1 óráig május hő 5—25-ig 
teliát husz napon át lesz közszemlére kitéve. 

Csíkszereda város választóinak ideiglenes 
névjegyzéke pedig a városházán a városi jegy-
zői hivatalos helyiségében van közszemlére 
kitéve folyó  évi m á j u s hó 6—26-ig vagyis 
20 napon át reggeli 8 órától déli 12 
óráig, inely iilő alatt a városi jegyző jelen 
létében bárki megtekintheti és <1. u. 2 órától 
5 óráig arról másolatot vehet. 

Kzen névjegyzékek ellen az 1874 évi 
XXXIII t. c. 44 §-sa értelmében felszólalni  és 
felszólalásokra  észrevételt tenni lehet. 

A felszólalások  folyó  év május hó 15-ig, 
a felszólalásokra  teendő észrevételek pedig 
május 10-tól 25-ig mindenkor írásban a szük-
séges bizonyítékokkal és okiratokkal felsze-
relve és a központi váluszmányhoz czimezve 
adandók be a városi tanácshoz 8 a felvétel 
iránti beadványokban az életkor is pontosan 
kitünletetendó. 

Csíkszereda, 1910. május hó C. 
Városi  íanácf. 

Sz. U95-1910. ki. 
Hirdetmény. 

Minthogy a helybeli önkéntes tűzoltó egy-
let tényleges működést nem fejtett  ki s e mi-
att félő,  hogy egy váratlanul bekövetkező tűz-
vész készületlenül találná a város lakosságát, 
kötelességünknek tartjuk a városi jóváhagyott 
tűzrendészeit szabályrendelet életbeléptetése 
iránt a legnagyobb erélylyel intézkedni. 

Ugyanezért e szabályrendelet 23 §-a értel-
mében felhivatik  minden 20—42 életév közötti 
ép éa egészséges helybeli férfi,  hogy 8 nap 
alatt a városi tanácsnál jelentkezzék, hogy 
hajlandó-e az önkéntes tűzoltók sorába belépni, 
és abban rendszeres működést kifejteni. 

Figyelmeztetik minden belybelyeli lakos, 
hogy az esetben, ha ezen felhívásnak  a ki-
vont sikere nem lenne meg, e hatóság intéz-
kedni fog  az iránt, hogy minden 20—42 év 
közötti férfi  összeirassék és a kényszer tűz-
oltói intézmény meg Bzerveztessék. 

Csíkszereda, 1910. május hó 7. 
Városi  tanács. 
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Csikmegyei Székely Bank Részvénytársaság Csíkszeredában. 
Van szerencsénk Csíkszereda város és vidéke közönségét tiszteletid érte-
síteni, hogy folyó  1910. évi április hö 20-ik napján megnyitottuk a 

Csikmegyei Székely Bank Részvénytársaságot. 
üzleti helyiségünk a Lukács Juliska urno házában (Kossulli-utca , a Köliid melleit. 
Elfogadunk  betéteket betéti könyvecskékre és folyószámlára,  legelőnyösebb 

kamatozás melleit. 
Kölcsönöket adunk betáblázás és váltó fedezet  melleit. 
Leszámítolunk váltókat előnyös kamatfizetés  mellett. 
Lombard kölcsönöket nyujtiínk az érték 80 százalékáig, a tőzsdén jegyzeit 

mindennemű értékpapírokra, előnyős kamat mellett. 
Értékpapírokat veszünk és eladunk. — folyószámla  hitelt nyújtunk. 
Sorsjegyek húzásainak nyilvántartását díjmentesen ellenőrizzük. 
Idegen pénznek hevállási helye. 
Minden a bank és takarékpénztári szakmába vonatkozó felvilágosítási  díj-

mentesen adunk. Tisztelettel: 
AZ IGAZGATOSAG. 

® 59 0 0 0 0 0 

Gzell Frigyes és fiai 
bortermelek 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 P3 0 P8 0 0 0 

e a i EÍETPJJ mTgjaii^-'afesií&isi'. 

Boda József orgona és hármonium épitö 
C S I Z T A F L O C A N . 

Van szerencséin a fnliszleli.niló  papság és a m I. 
eg^háztanáes szíves ludomására hozni, miszerint 

O H í i O X A É S I I A H M O M l ' M 

K I M T Ó M Ű H E L Y E M E T 
teljesen újonnan rendeztem be, minek utánna 
módomban áll a legnagyobb szabású orgona épi 
tését is elvállalni. Bárminemű javítás- és Átalakí-
tásokat a legjutányosabb árban pontosan eszközlök. 

A nagyérdemű közönség pártfogását  kérve, vagyok kiváló tisztelettel-
Józse f ,  orgona éa harmónium épitó, Csiktaplocán. 

B O R I B O R I B O R I 
H Í I U J I - v a g y o k a z i g e n t i s z t e l t f o g y a s z t ó  é : s iw-
m é t e l a d ó k ö z ö n s é g s z i v e s f i g y e l m é t  f e l h í v n i 

N A 6 Y B O R - P I N C É M R E 
miután boraimat a legjobb forrásból  szereztem be. — Raktáron van 
különféle  borokból mintegy 150 hektoliter s igy abban a szerencsés 
helyzetben vagyok, hogy igen jó fehér  asztali bort adhatok az 
1909. évi termésből 50 literen felüli  vételnél literenkint 44 fillérért. 
1908. „ „ „ „ „ 40 

Egész hordó vételnél kfilön  árajánlat. 
Kisebb mennyiségben 64 fillértől  feljebb. 

Hogy boraim olcsósága dacára — mily kitűnő zamatuak, bizo-
nyítja az, hogy rövid időn belül több mint 100 hektolitert adtam el. 
Ajánlom igen finom  likőreimet és az annyira kedvelt Andrényi Sec pezsgőt. 
A n. é. közönség szives pártfogását  kérve, maradok kiváló tisztelettel 

Özv. Karda Lajosné, Csíkszeredában. 
A magyar Uirí'tlyi Törvényház mellett. io 

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

N Y E R G E S ÉS KÁRPITOS Ü Z L E T E M B E N 
minden e szakmába vágó munkák elkészítését a legnagyobb készség-
gel vállidom és ezt esinos kivitelben olcsó árak mellett pontosan elké. 
szitem. Raktáron tartok a mai kornak megfelelő,  mindenféle  nagyságú 

RUGANYOS DIVÁNOKAT ÉS MATRACOKAT 
azért, liogy itt mindenki beszerezhesse szükségletét ép oly olpsó 
árban, mint bármely nagyobb városban. — Továbbá tudatom még a 
mél> en tisztelt közönséggel azt is, hogy állandóan raktáron tartok 

KÉSZ URI KOCSIKAT ÉS URI SZÁNKÓKAT. 
Végül a nagyérdemű közönség szives ügyeimét /'elliivum azon körül-
ményre, liogy a kocsik, valamint minden e szakba vágó munkák 
javítását elvadulom — Mairamot a nagyérdemű közönség jóindu-

latú pártfogásába  ajánlva. maradtam kiváló tiszteletlel: 

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

Hosszurovó Cement Födélcserép 
^ ^ ^ m m m m m m ^ m majdnem határtalan tartósságu, igen könnyű födőanyag,  olcsó áron kapható 
Mlla * UÍMnk«. . a . — in _ ' ^ ^ m̂ m̂ m̂ ^ ^ ^ _ Iroda: Hiracher-utca 18. sz. 
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