XII évfolyam.

Csíkszereda. 1910. augusztus 24.

. szám.

CSÍKI LAPOK
POLITIKAI, KÖZGAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI HETILAP.

Szerkesztőség és kiadóhivatal:
S í Y o b o d a J ó z s e f kSnyr- éa paplrkerakedéaa,
hová a lap szellemi részét illető minden közlemény,
v..l«mint hirdetések és elóBzetési dijak is kaldendók.
=
Telefon hívószám
=^

n r

FŐSZERKESZTŐ:
IP IE T V TI A N T A T.
' * ™J
A
LGYVED.

FELELŐS SZERKESZTŐ:
T»- r T
mTTina n v i l l «
• t j l j l ± 1 J ! j a ti XUliA.

Megjelenik minden • a e r d á n
Elöflntéal ár: Egész érre 8 kor. (KQlialdre) 13kor
Félévre 4 kor. Negyedévre 2 kor.
Hirdetési dijak a l e g o l o a ó b b a n aaámittatnak.
Kériratok nem adatnak Tiaama.

Gazdasági miinkaDrOOraínn)

sitésére. De végre már tisztáznunk kell kereskedelmet. Ugy tudjuk, liogy beru- lyen a szerb kereskedelmi szerződés
H S
* az értékesítés ügyét s el kell döntenünk li izások céljára a kormány nagy ösz- megkötését kell érintenünk. Ez sürgősAukormány munkaterve, melyet el- ttZt a kérdést, hogy az értékesítésnek szegü államkölcsönt szándékozik besze- nek és fontosnak lévén kimondva, retrónbeszéd taglalt, most pedig a B kereskedelem vagy más, uj szerve rezni 8 reméljük, hogy ennek hozamát méljük, hogy a kormány kellő eréllyel
munkapárt felirati javaslata ad elő, a z e t i e g y e n e „ közvetítője. Az előző első sorban a Máv. szolgáltatási képes- száll szembe az agráriusok akadékosj-ay-ilMftgi feladatok megvalósítása szem- kormányok belelovagolták magukat abba ségének teljes mérvben való helyreál- kodásaival s e tekintetben bizton szá|iontjaboi nem mondható szegényesnek, ttz e s z n ) é b e ) hogy a mezőgazdasági ter litására, söt lehető fokozására használja mi.hat nemcsak a kereskedők és ipanierf a gazdasági tevékenység n inden m 6 n y e k j o b b értékesítése céljából meg fel. De a közlekedés fejlesztése érde rosok, de a nagy közvélemény helyes.•Igazata erdekió törvényjavaslatok és k e | | teremteni az értékesítő szövetke kében felemlíti a munkaterv a magyar lésére is. Különös megnevezés nélkül
intézkedések vannak benne felsorolva. z e t e ket, vagyis ki kell ozt venni a ke- csatornahálózat tervének megvalósítását némely, az ipart érdeklő törvények almondhatnók, hogy a kormány uj re8kedeiem kezéből.
is. Ha jól tudjuk, mintegy tiz év óta kotásáról is szó van a tervezetben, mirszmékKel, gazdasági fejlődésünk nagyE z „ tendencia nyilván bizolmotlan- szőnyegen forog a Duna Tisza csatorna, alatt az uj törvény megalkotását, a mun
szabásu előmozdításának tervével lépett g á g j v ó t u | n a kereskedelem ellen, melyre a Dudapest tium. i csatorna és még né- kásbiztositási törvény módosítását kell
tel, de erre egyelőre nem is számítót- e z r 4 n e n i 8 Z O | g 4 | t é 8 a mely ellen min hány vizi ut létesítésének szokszor vi- értenünk. Mennyiségileg nem sok, de
tunk mert első sorban a -nultak mu- d j g , e ije 8 joggal tiltakozott. Most is eré- tátott ügye; történtek is ez irányban súlyra nézve jelentékeny törvényhozási
lasztijait kell pótolnunk, a lnbás alko- | y e B e n tiltakoznánk ez ellen, hu a kor előmunkálatok, de mindeddig csak a ter- alkotások lesznek ezek s habár a ketásokat kell megjavítanunk, hogy jó ala- m | i [ l y é s a törvényhozás az értékesítő vezéseknél marodtunk, míg Ausztria ha reskedelemnek más irányban is vannak
pokon folytathassuk gazdasági szerve- 8Zöve tkezetek állami támogotásban való talmas erőt fejt ki vízi utak létesítése rég hongoztatott jogos kívánalmai, egyzelünk kiépítését. Különösen három fő- részesítése uiján s nem a legtermésze- érdekében. Nagy ideje már, hogy ter- előre megelégszünk, ha a törvényhozás
csoportját állapíthatjuk meg a progromni- s e b b u l 0 D i a keieskedelem igénybevé vezgetés és légvárak építése helyett ezeket a törvényeket megolkotjo.
ba befoglalt teendőknek.
telével akarná az értékesítést megöl- végre mi is hozzáfogjunk a megvalósít=
Első helyen a mezőgazdaság fejlesz- dani.
hatók megvalósításához s mivel éppen
líanunuitáclínp
tése érdekében tervbevett intézkedések
Reméljük, hogy nem teszi, s e he- Hieronymí kereskedelmi minisztert a csaliapUIiyiiaSKOr.
foglalnak helyett. A szakoktatás, az ér | y e t t inkább a kereskedelmet hozza abba torna-hálózat apostolának ismerjük, hiszMost, midőn az iskolák ajtai megnyílnak;
tékesités, a telepítés és parcellázás ér- a helyzetbe, hogy ezt a szolgálatot a szűk, hogy ez a programmpont nem ma- » család megossza gondjait az iskolával; azt
dekében szükséges teendők vannak kü- mezőgazdaságnak megtehesse.
rad irott malaszt.
hiszem nem végzek haszontalan munkát, ha
lünösen kiemelve, anélkül, hogy a proga második csoportba a közlekedésA harmadik csoportba foglaljuk az a család és iskoláról, a társadalmi élet e két
ramm e teendők bővebb részletezésébe o g y fejlesztését célzó intézkedések tar ipar és kereskedelem különleges érde- fontos tényezőjéről egyet mást elmondok, a
bocsátkoznék.
toznak. Nagy súlyt helyez a tervezet a kei szempontjából a munkatervbe felvett közöttük levő viszonyt lerajzolni megkísérlem.
A mezőgazdaság istápolása ellen az Máv. szolgáltatási képességéuek helyre teendőket. Már csak formaságszámba
Mit tesz gyermeket nevelni V Ezt sokan
országban s e n k i n e k sem lehet és állítására és ha végre aunak a rettentő megy, hogy a Romániával megkötött nagyon könnyű dolognak vélik és azért meg
nincs is k i f o g á s a és igy az sok mizériának, melyek a Máv. ellen kereskddelmi szerződést végre életbe- is látszik azon, mint gyermeken, később mint
ellen sem, hogy a kormány és a tör évek óta panasz tárgyát képezik, csak léptetik, de a trónbeszéd más Balkán- Telnóttön ezen könnyű gondolkodás ép nem
vény hozás különösebb gondot fordít a egy része is meg lesz szüntetve, már államokkal sürgősen megkötendő szer- dicséretes eredménye. Embert nevelni annyit
mezőgazdasági termények jobb értéke- azzal nagy hálára kötelezi maga iránt a zúdésekről is szól s ezek közt első he- tesz, mint Istent munkálkodásában segíteni,

A „CSÍKI LAPOK" TÁRCZÁJA.
KitásdaiSs a Békési a i e i e i b i .
Irta: Csáki Mihály.

Végre valahára elkészült a székely körvasút. Nagy magyarországi véreink már nem'
ugy ismerik e vidéket, mint valami meseországot, a leleményes székely a nagy távolság
és a közlekedési eszközök hiánya miatt anynyira elzárt Ciyergyó vidéket többé nem nevezi (iyergyóországnak.
A Lokomotív dübörgése megzavarja a festői Maros ,-filgy csendjét a a kőszén Bötét gomolygó sűrű füstje megüli a szűz erdők, örök
zöld lombozatát, tehát vége egy darab romantikának. Nem énekli a borvizhordó Bzékely
Madéfalva szomorú nótáját, legfólebb szorosabbra fogja a gyeplő szárát ha a száguldó
vonat zajától hegyes fülii apró lovacskája
megtorpan. De talán igy van jól, mert a vasút keresetet, ipart viszen annyi kincsekben
bővelkedő hegyeink közé.
A teknika vívmányai még ezideig nem hatoltak be Gyergyó egy nagy területű vidékére,
tehát ez még mindég egy kie Uyergyóország,
ennek meg él a költészete, nyugodtan fuvaroz a székely s csak szekerének döcögése zavarja a zöld erdők csöndjét. Ez a vidék Tölgyes, Bélbor és Békás vidéke.
A Gyergyóditrói állomáson bucsut mondva
a tőliiuk bucauzatlanul távozó vonatnak, a gondosan müveit állami uton a Lok, majd a Putna
patak völgyein Tölgyes felé igyekezve, a ha-
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termetű, nemzeti ruhába öltözött leáuyok, legéuyek üdvözölnek, hol magyarul, hol románul. Mélázva nézek utánuk. Kik ezek ? Megvagyok győződve, színtiszta magyarok, a magyarság öntudata nélkül. Olálios vouás nem
latszik arcukon, magyar szivem örömével vigasztalódom, hogy a falu népének csak nyelve
idegen, de a vére az nem, lelke nem hódolt
ineg a dáko-román gondolatnak. Míg ily gondolatok toglalkoztatnak, a nap utolsó sugarai
visszaragyognak a sziklabércek ormairól, ránk
borul az est B utunkat megszakítva egy zsidó
vendéglőben pihenünk meg, hogy másnap a
kelő nap sugarainál fulytathaBBuk Htunkat a
kitűzött cél felé. A jó reggeli hűvös fenyves
levegő Uditó balzsamként hat ránk. ElóttUnk
húzódik a vízválasztó Keleti-Kárpátok gerince,
1700—1900 méter magas csucsaiuak regényes
szépségével még az Alpesek vérbeli turistáját
is gyönyörrel töltené el. Szekérutunkat tovább
nem folytatjuk, hogy gyalogszerrel annál naEz még nem elégítette ki vágyainkat, a gyobb érdeklődéssel szemlélődhessünk.
Békási szorost és a Qyikostót igyekeztünk
Önkénytelenül is egy kis geologiát kell lemindenképpen megnézni, hogy előreláthatólag
is a határszél szépségeivel vágyódó lelkünket írásom keretébe beszőnöm, mert hegyeink az
betöltsük. Tölgyesről apró kis székely szeke- élóföldnek tartozékai, tehát maguk is élők s
reken elhelyezkedve indultunk Békás-felé bol minden változik, ami él. A változások emheri
gyalog, hol szekéren a Békás patak mentén méreteink szerint momentálisak s nagyon tafenyvesektói koszorúzott vidéken vigan men- nulságosak. Mi, kiket inkább a tanulságnak
tünk előre. Igazi oláh hegyi faluba Békásba a szelleme lelkesít, sohnsem látjuk a hegyséérkeztUnk, amilyent erdélyben százával isme- gekét ugy, amint azt az áltnlános hegyképzórek. Kéménytelen szegényes kis házakban, erók létrehozták, mi már csak másodkézből
nagy területen elszórva laknak a lakók, sze- kapjuk, azt a nyers formát, melyet a földkérény igényllek, nagyra nem vágyódnak. Karcsú reg elmozdulásai, vagy a vulkáni erők szültek

ragos sötét zöld fenyvesektől gazdagon díszített vidék szemlélésében elmerülve haladunk.
Az üzleti szellem sebet ejtett a fenyvesek
hazájában, letarolt erdőket látunk, előbbre
haladva merészeu emelkedő gyárkém'ny füstölög, ii hol az ős erdők díszét a hatalmas
fenyőfát hurcolják a kegyetlen fűrész elé, hogy
azt szépen fölhasogatva szállítsák külföldre.
A fakereskedés igazi középpontja Tölgyes magyar, zsidó, román és török néptől lakott község, melyet merész kanyarulatokkal szel át a
Kisbesztercze, melyen hosazu egymásutánban
izmos karoktól kormányzott tutajok siklanak
végig, ki egész a Keketetengerig. A falu nagyon kedvező benyomást tett rám. Jólétről tanúskodik a házuk a főút mentéu szépek rendezettek. A Komárnik a Vereskő és a távol
ködében Komániában fekvő Csálhen (Csal ,ó)
mészkósziklán e vidéket vonzóvá és kedvessé
teszik.

s innen kezdve a huzamosan tartó formáló
művész: az erozio veszi munkába. Ne feledjük egy pillanatra sem, hogy hegyeink mai
elragadó alakzatainak létrejövetele a viznek
köszönhető. Valóban láthatjuk ezt a festői békási szorosban. A Karsztnak kopár triász rnénzkőrónáját, a Herkulesfürdó jura mészkő vonulatát a folyók teszik regényessé. Való, hogy
turistáskodásunk közben sietünk elvetni magunktól az élet gondjait. Ez ne jelentse, hogy
minden komoly gondolatot száműzünk elméinkből, elragadtatással szemléljük a gyönyörű
tájat, a festői bizarr hegyalakulatokat, de ne
elégedjünk meg csak ezzel, hogy külsejüket
megbámuljuk, nem a kutató emberi elméhez
való az ilyen természetimádás, hanem értsük
és érezzük, a hegyek szépségeit, értsük meg
életük folyását, érezzük éB gondoljuk át szomorú és vig napjaikat, hogy a régi geologiai
korszakban a természetnek mily csatája zajlott
le e hegyekben. Ily gondolatokkal felfegyverezve léphetünk be a természet felBéges templomába a békási szorosba. .A geologia a turistáskodás szelleme."
Az ihlet és a csodálat érzése leaz úrrá a
sziv fölött, mikor a századok múlását hallbagatagon szemlélő szikla óriások égbe nyúló
ormain végig fut tekintetünk. Lassú léptekkel
haladunk előre minden fordulónál, a kavicsos
ut minden kanyarulatánál uj változatos képek
tárulnak elénk mesterkéletlenek, de meseszépek ugy, ahogy a természet mUvészkeze legszebben megalkotta. Nem toronymagas, hanem
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mely Csíkszeredában az újonnan épült Grünwald 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 színes felöltők, raglánok, kimonok, leánygallérok stb.

Modellekben mindig különlegesség. — A nyári újdonságok megérkeztek. — Női lflster és porköppenyek. — Lűster és mosó costűmök. — Férfi
mosó öltönyök utazó porköppenyek. Elvünk! Pontos és szolid kiszolgálás. A nagyérdemű közönség szives pártfogását kérve, maradunk kiváló tisztelettel:
A B U D A P E S T I KÖZPONTI FÉRFI- NŐI- ÉS (SYERMEKRUNA NA<SY ÁRUHÁZ CSÍKSZEREDÁBAN.
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-ik oldal.

való küzdelem nem kézzel, hanem aggyal vitámogatni. A családi nevelés egyedüli tárgya szükséges anyagot, hogy otthon feldolgozza;
vatik. Ma mi sem boszulja meg magát annyira,
ugy
a
gyermek
is
uj
és
ujabb
ismeretekkel
» gyermek nevelésnek kell lenni. A gyermek
tér az iskolából haza, hogy azokat az életre mint a tudatlanság. Ez nem talál helyet ma
tagja nemünknek, ember kis alakban.
sem a tronon, sem az eke szarvánál.Neki mint embernek jogai vannak élni, összerakosgassa. A azlilő gondja, hogy e szép
Márton Bálint.
nevelést, eltartást, kiképzést követeibet azok- kezdet veszendőbe ne menjen, a révpartnál,
melyből
kiindult,
hajótörést
ne
szenvedjen.
tól, kiknek életét köszöni, kiknek oltalma alá
Az iskola a család támogatására szorul
KÖZÖNSÉG KÖRÉBŐL.*)
van rendelve, addig mig testi és szellemi képességei annyira nem fejlődnek, hogy önma- melynek érdekében fárad.
Tusnádfürdőn f. évi augusztus hó 18-án
Ennek hiányában sikert nehéz felmutatni, Őfelsége a király 80-ik születésnapja alkalgát elt:irtani, jógáit védelmezni tudja. Az ember születésekor nemcsak testileg, hanem szel- mert ritka növendék karol fel szívvel, lélek- mából a gyógycsarnoknak kápolnává átalakílemileg is ügyefogyott, tehetetlen és a azii- kel olyasmit, miről otthon a házi tűzhely kö- tott nagy termében ünnepies hálaadó istenilökre van utalva. — Nagy hivatás vár a szü- rül egy árva szót se hall, ha hall is csak an- tisztelet tartatott.
lőkre, hogy ezen gyenge anyag ugy szellemi- nak kiCBÍnylését hallja.
Az ünnepi prédikációt Tusnád község r.
leg. mint testileg jó irányban neveltessék.
Ébresszen a szülő gyermekében tnnitója ksth. plébánosának és egy állandóan a fürdőn
Nincs szomorúbb látvány, mint egy elha- iránt tiszteletet, bizalmat, mutassa ki a tanitó lakó nyugalmazott plébánosnak meghívására
nyagolt gyermek. Az ilyennek külseje zilált; iránti becsülését. Ilyen gondolatokat csepeg- egy itt ismeretlen idegen róm. kath. lelkész
benne elveszett minden, a mivé válhatott tetve gyermekében, az átmenet nem lesz ne- tartotta, aki az istcnitiszteleten megjelent fürvoln:>, gondos, odaadó nevelés mellett. A csa- héz a háztól az iskolába ; szívesen megy, örö- dővendégek megbotránkozására a helyett, —
ládi nevelés legnagyobb haderővel bir. Az mest tanul és tehetsége szerint halad
hogy az ünuep jelentőségét méltatta volna,
emberi nem csak általa jutott el a fejlődés
Legrosszabb, mit csak gondolni lehet, sok beszédében heves támadást intézett a fürdőfokára, a melyen most van. Mig a fecske ma szülőnek azon helytelen eljárása, hogy a ta- szövetkezet és annak tagjai ellen a miatt,
is ugy épiti fészkét, a méli ma is ugy kesziti nítót n családi körben gyermekei előtt kiseb- mert — szerinte — őket terheli a mulasztás,
sejtjeit, mint Ailám idejében, addig az ember bíti, eljárását gáncsolja, gyengéit pellengére hogy a fürdői kápolua és papi lak máig fel
a századok folyamán óriási előmenetelt tanú- állítja, lépteit kémleli és ezer kifogást talál nem épült.
sított, felfedezések és találmányokkal gazda eljárása ellen. Midőn az ilyen szülő a tanitó
Annak előrebocsátásával, hogy Tusnádfürgitotta magát. Minek lehet ezt tulajdonítani ? személyének csekély becset tulajdonit kimudón
bérházban — már régóta állandó káA nevelésnek. — Tudományt sok ember nél tatja, hogy a nevelést is csekély dolognak
polna van berendezve s igy azt a külömben
külüzi, de a nevelést senki.
tekinti. Ez által egy részt aláírja a bizonyít- igen csekély számot képviselő állandó fürdói
Ha széttekintünk házi nevelésünk tágas ványt szellemszegénységéról, más részről ki- lakók nem nélkülözik, — a fürdői kápolna és
mezején, nem sokat látunk, mivel dicseked- tépi gyermeke szivéből az iskola, tanítója papi lak ügyében a való tényállás a köhetnénk. Azt mondják, hogy a multat távol- iránti bizalmat, engedelmességet ragaszkodást. vetkező :
ból tekintve, minden nagyobbnak és jobbnak Ellenben felszámiihat:itlan jót eszközöl, ha
A csiktusnádi fürdóbirtokosság (fürdőszötűnik fel, de azért el kell azt ismernünk, hogy gyermekei előtt tisztelet, nagyrabecsülés és vetkezet) évtizedeken keresztül aprádonként
hajdan a családi neveléd jobb volt mint most. elismerő kifejezésekkel emlékezik meg azon 7000 koronát gyűjtött kápolna alapra, melyet
Több vallásosság, lelkiismeretesség, becsüle- férliuról, vagy nőről, ki hozzá és övéihez oly
pénzintézetben elhelyezve kamatoztat, önként
tesség honolt a családba; több ártatlanság, közel áll.
kötelezvén magát, hogy mihelyt az egyház a
szemérem, szerénység, engedelmesség és szeDe ha van nehéz oldala az iskolai nevelés kápolnát felépíttetni kívánja, ez összeget azonretet lakolta gyermekekben szülőik iránt. — és oktatásnak, mely miatt némelykor kevés
nal rendelkezésére fogja bocsátani.
Több súlyt fektetett a szülő gyermekei neve- sikert mutathat fnl, ugy ezek egyike, a renItt érdemes megjegyezni, hogy az üunepi
lésére, mert annak tudatával birt, bogy senki detlen iskoláztatás.
szónok pap azt állítja, inikép ó a kápolna
ezt helyette el nem végzi. Ma sok szülő, —
Ott lehet a képzett, szorgalmas, a szent
lisztelet a kivételeknek, — siet lemondani e ügyért lángoló tanitó, ott a tettemea költség- alapra 500 koronát adományozott, ennek az
tisztjéről és az iskolára bizza egyedül a gyer- gel előállított és felszerelt iskola, de ha a adoináuyozásnak azonban n fűrdöigazgatóságuál, mely az alapot kezeli, nyoma nincs; azt
meke jövőjét. Legyünk meggyőződve, hogy
szülők nem késztetik gyermekeiket, hogy kellő okmánynyal igazolni nem tudja; vagy talán
bármily virágzó is legyen az iskola, az a szüidőben, rendesen megjelenjenek, ugy minden az adományosást gondolatban már megtörlői házat csak részbeu pótolja. Midőn a szülő
fáradság dugába dől.
téntnek véli, de megvalósítani uein iparkodik.
gyermekét iskolába küldi, gondjainak egyréMa a huszadik században annyit ér az emszét a tanítóra ruházza.
A kamatozó 7000 korona készpénzen feber, a mennyit tud.
lül a fürdőszövetkezet a fürdő területén már
Haladni kell, nehogy a polgátiasodns áram- 3 év előtt t«liermentes;tett ingyen telket ajánAz iskola folytatja a családi nevelést, csakhogy tágasabb alapra fektetve. Miként a méh lata elsodorja az ácsorgót. Helyesen mondja lott fel kápolna es a papi lak építésének céla virágok kelybékól összeszedegeti a neki az egyik német tu. : ós: „Hogy ma a létért jára, a telek ki is jelöltetett, a kápolna és
ennél még fantasztikusabb alakú jura mészsziklák merészen tornyosulnak a felhők régiójába, hasadékok, rejtelmes szorosok, erdős oldalú pázsitos hegyvonulatok valódi gyöngyei
a Kárpátunknak.
A tordai hasadék, a vöröstoronyi szoros, az
Alduna bámulattal tölt el, de ezeknél még ellagadólib és fölségesebb a szoroson átvezető
ut. A hallgatag sziklák néma csendjébe, mint
eol hárfa zenéje vegyül bele a gyalog ut mellett szikláról sziklára ugráló, tajtékzó bővizű
Iiékáspatak, mely szebbnél-szebb vízesésekben
évszázados muukáját folytatva szinte fáradtan
ér Békás község medencéjébe.
A nyári verőfényes nap perzselő sugarai
ömlenek végig a tájon s játszanak a sziklákon
összetörő hullám magasra szökellő gyöngy
cseppjein. Elbámulok egy egyedül álló 750
vagy 800 méteres sziklatömbön, mely Mikszáth
lovagvárát juttatja eszembe s ugy tűnik elém,
hogy a természet alkotó ereje, mint egy
tyránnist állította oda, hogy csúcsát még a
legmerészebb turista se érhesse el s büszkén
uralkodjék a nálánál nem alacsonyabb alattvalókon.
A kékeszöld szinü patak folyásán felfelé
haladva, a szorosból kiérve szép lenyvesek
közt vezet utunk felfelé s íme elénk tűnik
egy mély völgy fenekén rejtélyesen húzódó
a nap játszi sugaraitól csillogó víztükör: a
Gyilkostó. — lnuen ered a sziklák közt zugó
Békás patak, apasztja a tó vizét, de ezt meggátolják a völgyet koszorúzó hegyekről alá-
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ömlő bővizű patakok. Igy nem lehet félni, hogy
a viz lecsapolódik. Véleményem szerint a tó
keletkezése nem régi, mert még most is
kiemelkednek a viz fölszine felé azok a fenyő
szálak, amelyek a tó keletkezésénél a völgyfenekén voltak természetes korhadt állapotban. A tó valamikor egy patak természetes
lefolyása lehetett, de közben egy most is működésben levő hegycsuszamlás a lefolyását
megakadályozta s igy a völgyben a viz meggyülcmlett s kész volt a tó. Hogy miért nevezik gyilkosnak, értesülésem szerint sok ember és állat áldozatot rejt mélységeiben. Ennek
a szemlélése és sima tükrén való csónakázás
kellemes emlékeket hagy, partjain növekedő
fenyószálak susogása, a viz zúgása, egy igazi
költészet.
Mindezek oly vonzó ékességei a tájnak,
hogy szemléletükben csak a legtásultabb lélek
nem láthat szépet. A szoroson még egyszer
visszahaladva s még mindenben szépet látva
egy kirándulás gazdag emlékeivel eltelve tértünk vissza ismét Tölgyesre.
Én is elmondhatom a költővel: Üdvözöllek
sziklabércek fenyvesekkel vadregényes tája!
#
Leírásommal csak azt szeretném elérni,
hogy felhívjam a természet-barátokat n vidék
megtekintésére, különösen gimnáziumunk vezető tanárait, hogy a tanulókkal e vidéket
megtekinteni el ne mulasszák.

papi lak felépítése azonbau késik: de nem a
fürdőszövetkezet mulasztásából, hanem a miatt,
mert az építtetni száudékozók azt a kérést
intézték a l'ür.!ószövetkezethez: engedje meg
nekik, hogy a papi lakban kifózést nyithassanak és üzlethelyiséget rendezhessenek be,
(.\'B. a fent emiitett, uyugalmazolt plébános
a lusnádfürdői fogyasztási szövetkezetnek oinuipotens elnöke s valószínűleg e szövetkezet
részére volna szükséges az iugyen üzlethelyiség,) — amit azouban a fürdőszövetkezet,
melynek ;-z az intenciója, hogy az építendő
u. u. papi lak a Tusnádfürdőt üdülés és gyógyulás céljából felkereső papoknak lakásul
szolgáljon, nem pedig üzleti célokra használtassék, uem engedélyezett s e miatt aztán az
építés megfeueklett.
Ezért nem épült fel mai napig Tusnádfürdőn a kápona és papi lak. (Tusnádt'ürdöi.)

KÜLÖNFÉLÉK.
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— Tiaztavatáaok. Eitka szép kitüntetés
érte folyó hó 18-án Budapesten a Ludovika
kertjében bethlenfalvi Pál Andort, Pál Gábor
csiksomlyói főgimnáziumi igazgató, kir. tanácsos fiát. E napon avatták ugyanis, mint az
akadémia legjobb tanulóját cs. és kir. huszárhadnagygyá. Jól esik megemlékeznünk Pál
Andor felavatásáról, mert rátermettségével és
kii ünő képzettségével a székely névnek szerzett becsületet és elismerest. Felavatott tiszttársai nevébeu Pál Andor mondott talpraesett
Ubvözlő beszédet. Az avatáson részt vettek
Pál Andor szülei is.
— Uegölte a mozsárágyú. Folyó hó
l'J-én Szent István előestéjén a városháza előtt
a mozsárágyuk az idén is sürün durrogtak.
Az ágyilk tűzmestere Nagy Elek lámpagyujlógató volt, ki azonban az egyik régi mozsárágyút oly erősen töltötte meg, hogy az a begyújtás pillanatában nagy erővel szétvetette
magát. Egy hatalmas ágyudarab a szerencsétlen Nagy Elek három oldalbordáját nly erővel
törte be, hogy haldokolva kellett beszállítani
a helybeli kórházba, hol kínos szenvedés után
meghalt Az ágyú közelében álló Kállay Fererencet egy ágyuszilánk a szemén, egy aszszonyt pedig altestén igen súlyosan megsebezett. A robbanás Nagy Klek gondatlanságának
tudható be.
— Áthelyezés. Barta Sándor bánIfyhunyadi
kir. erdómérnök a csíkszeredai erdógondnoksággal megbízva városunkba helyeztetett.
— Áthelyezés és megbízás. Hager (lyula
kir. segéderdömérnököt a helybeli erdőn-ndezóségtcl az erdógondnoki teendőkkel megbízva
Sepsiszentgyörgyre helyezték át.
— Az u j erdötanácsos. Bodor (îyula
kir. erdőtanácsos a napokban városunkba érkezett és hivatalát átvette.
— Halálozás. Bálint Károly körjegyző
folyó hó 15-én, 53 éves korában Segesvárt
meghalt.

— Felhívás a vármegye közönségéhez. A vármegyei árva- és szeretel ház igazgatóválasztmánya nevében Birtha József árvaszéki eluök felhívást hocsájtott ki a vármegye
közönségéhez, melyben adakozásra szólítja fel
a székelységet. Az adományok a csíkszeredai
m. kir. adóhivatalhoz, megkeresések pedig az
árvaszékhez intézendók. A székelységet és az
általános emberszeretetet szolgáló nemes célt
a vármegye közönségének jóindulatu figyelmébe ajánljuk.
— Bucsu a Hargitafürdőn. Lélekemelő
módon folyt le az első Szent István-napi bucsu
a Hargitafűrdön újonnan épült Szent István
kápolnánál. Heggel 8 órakor érkezett meg a
csicsói kereszt alatt összegyűlt hivők sokasága, akiket liyörgy llyés plébános a fürdői
vendégek élén egyházi ruhában fogadott. 10
órakor a zsúfolásig megtelt kápolnában üunepi
szentmise és ennek végeztével hazafias szeut
beszéd volt, melyet szintén nevezett plébános
végzett. Délután üunepi vecsernye. — Az ősi
Hargita ős fenyvesei között könnyekig megható volt, midőn megszólalt a hívek ajkán az
ősi magyar ének: „Hol vagy István király,
téged magyar kíván". — A bucsus nép példás
áhítattal jelen volt a vasárnapi istentiszteleten
is és csak délután vecsernye után indullak
haza éuekelve az őserdőn keresztül: „Boldogasszony anyánk régi nagy pátrónánk*, melynek viszhangja áhítatra és buzgóságra indította
még azokat is, akik már rég elfeledték volt,
hogy Istennek igy is lehet és kell Bzolgálni.

— Kitüntetések. Őfelsége 80-ik születésnapja alkalmából a közjótékonyság és emberszeretet terén szerzett érdemeik elismerésül
özv. I'ausz Ferenczué Mikó likát uz előkelő
Szerkesztői üzenetek.
Erzsébet-renddel és dr Tiltscher Edénét a koM. B. Azért hozzuk most, mert a követronás arany érdemkereszttel tüntette ki. A ki- kező számban a postai késedelmet figyelembe
tüntetéseket a vármegye szimpatikusán éB osz- véve, későn jelenne meg.
tatlan tetszéssel fogadta, mert a kitüntetések
két magas állású uriasszonyban a valódi ér- r i . n f l f S e g y keveset használt uri
CllnliU hálószoba berendezés (matt
demet jutalmazták.
•) (E rovat alatt kOzlBttekért nem fetetís
Szerkesztő).

bútor). — Megtekinthető Csíkszeredában,
Gecző-utca 2. szám alatt, d. e. 8—12-ig.
1—2

FŰRÉSZTELEP- ÉS GÉPTULAJDONOSOK FIGYELMÉBE!

AUTOéÉN HEGESZTÉS ÉS VÁCÁS CSÍKSZEREDÁBAN. „

Műhelyemet berendeztem a u t ó t e c h n i k a i é s vil&git&si szerelések eszközlésére. - Forrasztok minden fémet úgymint:

ONTÖy ÉS KOVÁCSOLT VASAT, ALUMÍNIUMOT ÉS REZET, KAZÁN REPEDÉSEKET, AUTOMOBIL ÉS GÉPALKATRÉSZEKET
szóval az ipari es mezőgazdasági, úgyszintén háztartási gépek összes alkatrészeit. Készítek saját szerkezetű UNIVERSAL világító gépeket.

Kiváló tisztelettel: BERKOVICS SAMU, CSÍKSZEREDA, Apaffl Mihály-utca 3L szám.
—
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HIRDETMÉNY.

A csíkszeredai kir. törvényszék, mint telekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy Csikszentdomokos kOzség törzsalap pénztára végrehajtatónak Krausz Mihály végrehajtást szenvedő elleni 1500 kor. tőkekövetelés és járulékai iránti végrehajtási Ügyében a csíkszeredai
kir törvényszék területén lévő csikszenttamás
község határán fekvő a megnevezett ingatlanokból Krausz Mihály végrehajtást szenvedőt
megillető '/ii-ed rész jutalékára és pedig a
csikszenttnmási 51. sz. tjkvbén A + I rdsz.
77a, 77b, 77c. hrsz kertre 58 kor. 2. rdszám
105, 10G, 107, 108 hrsz. belsőségre 127 kor.,
4 rdsz. 340, 348. hrsz. kertre 30 kor., 5. rdsz.
1749, 1750, 1751, 1752a. hrsz. szántóra 21
kor., G. rdsz. 2015,2016. hrsz. szántóra 13 kor.
7. rdsz. 2309/2. hrsz. 9 kor., 8. rdsz. 2527.
hrsz. szántóra 5 kor, 9. rdsz. 4175/2. hr*7.
szántóra 5 kor. 10. rdsz. 4221, 4222, 422G.
hrsz. szántóra 16 kor. 11. rdsz 4654 hrsz.
szántóra 5 kor. 12. rdtz. 5998. hrsz. kaszálóra
21 kor. 13. rdsz. 6270 hrsz. kaszálóra 21 kor.
14. rdsz. 6757. hrszámu kaszálóra 87 kor. 15.
rdsz. 8081. hrsz szántóra 12 kor. 16. rdsz.
8600, 8601 ia. hrsz. szántóra 7 kor. 17. rdsz.
8603. hrsz szántóra 5 kor. 18. rdszám 8668
hrsz. szántóra 5 kor. 19. rdsz. 8761a. hrsz. 9
kor. 20. rdsz 8780. hrsz. szántóra 5 kor. 21.
rdsz. 8917. 8918. hrsz. szántóra 14 kor. 22.
rdsz. 8923a, 8923b. 6923c. hrsz. kaszálóra 17
kor. 23. rdsz. 8930 hrsz. szántóra 28 kor. 24.
rdsz. 8956. hrsz. szántóra 17 kor. 25. rdsz.
8962. 8963, 8964. 9015/1. hrsz. szántóra 17
kor 26. rdsz. 9776. hrsz. szántóra 5 kor. 27.
rdsz. 10546a, 10546b. 10546c. hr?z. szántára
6 lo'. 28. rdsz. 10973. hrsz kaszálóra 22 kor.
29. rdsz. 10979 hrsz. kaszálóra 38 kor. 30
rdsz. 113/1. hrsz. kertre 13 koronában meg
állapított kikiáltási árban az árverést elrenrrndelte azzal, hogy a 2 rdsz. alatti belsőség
a kiállítási ár felénél, a többi ingatlanok a kikiáltásiár kétharmadánál alacsonyabb áron el
nem adatnak és hogy verő a bánatpénzt a
végrehajt, nov. 25. §-a értelmében kiegészíteni
köteles.

vas- és rófösüzletben alkalmazva volt Csíkszenttamáson Trohán Béla kereskedőnél.

Hirdetmény.

MA VALÓDI

A Csiktusnádi Gyógyfürdő BirtokoPALMA KAUCSUK
sainak Szövetkezete Tusnádfürdőn (Erdély)
haszonbérbe adni szándékozik 1911. évtől kezdődőleg 33 évre a fent nevezett
fürdőt az összes középületekkel, köztük
a nagy gyógy csarnokkal, erdei cukrászdával, az összes gyógyforrásokkal (Írtakkal), fürdőkkel, általában a szövetkezetet megillető és bérbeadás tárgyát képezhető jogokkal és javakkal.
Tusnádfürdö klimatikus gyógyhely, a
tenger szine fölött 636 méter magassáfpan,
mérföldekre terjedd ősfenyveseivel, gazdag ásványvíz forrásaival és vizgyógy25 méh-család sürgősen eladó. intézetével egyike Erdély legnagyobb és
Hol? Megmondja e lap kiadóhivatala. legszebb fürdőinek. Van vasút állomása,
posta- és távirda hivatala.
Egy jó családból való, legalább 2 gim- Értekezhetni alattirt fürdőigazgatóságnáziumot végzett fiu ffiszer-fizletbe gal vagy a m. kir. FöldmivelésOgyi Minisztériummal, hova 1910. szeptember
TANONCNAK
hó 20-ig a megkeresések intézendők.
felvétetik. — Hol? Megmondja lapunk
Szerződéskötés esetén hozzájárulás
kiadóhivatala.
1—3 joga illeti meg a m. kir. Földmivetésfigyi
Minisztériumot, melyet a fürdőszövetkezet
ügyeinél az ellenőrzés joga illet meg.
Kultur h a l a d á s .
Tusnádfürdö, 1910. évi augusztus hó
14-én.
A világhíres Savoy-féle CREME IDEAL
elismert legjobb arezszépitó és bórtinomitó szer.
Most már Csíkszeredában is kaphaté
FEKETE VILMOS illatszertárában eredeti gyári árban1 tégely Creme Ideal, fehér.
K 160
1 „
. rózsa.
. 21 doboz
, pouder
. 3-—
1 probadoboz „ 1'—
1 darab
„
. szappan . . —"70
Figyelmeztetem a tisztelt érdeklődő
közönséget, hogy ezen hirdetés nem szokásos reklám akar lenni, hanem csupán
b. vevőim vágyait kívánom ezáltal kielégíteni. vagyis tudtára adni, hogy sikerttlt
a felülmúlhatatlan világhíres CREME
IDEAL Bzépitószernek az egyedttli raktárát drága pénzért és sok fáradság után
megszerezni.
Ennek a csoda világhíres CREME IDEAL
szépitOszernek jóságát és meglepő hatását a tisztelt vevőim Baját megbirálására
bizoni, mert bátran állithatom, hogy az
első próbatégelynél meglepő lesz ahatáBa.
Vidékre is a legcsekélyebb rendeléseket utánvét mellett kUldi az
13-22
•aA Gtlknwgyei lllataiar és Piperekereakadéa Cllkaieredában. FEKETE VILMOS.
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A Csiktusnádi Gyógyfürdő Birtokosainak Szövetkezete Igazgatósága.

Csíkpálfalva község telekkönyve birtokazaháíyozás következtében átalakíttatott éa ozenE l a d ó
i r| >'gjidejüleg azokra az ingatlanokra nézve,
a fentebb megjelölt ingatlanok az 1010.
amelyekre az 1886. XXIX., az 1889. XXXVIII é v i s z e p t e m b e r h ó 36 án d. e. 0 ó r a k o r
a
m.
kir.
törvényház szomszédságában
es az 1891. XVI. t.-cikkek a tényleges birto- Csikszenttamás község házánál megtartandó
kos tulajdonjogának bejegyzését rendelik, nz nyilvános árverésen adatnak el.
1S'.I2. évi XXIX. t.-cikkben szabályozott eljáÁrverezni szándékozók tartoznak nz ingatrás a telekjegyzókönyvi bejegyzések helyesbilan becsárának 20°/, át készpénzben, vagy az
mely áll négy szoba-, konyha-, mosótésevel kapcsolatosan foganatosíttatott.
1881. LX. tc. 42. §-ában jelzett árfolyammal
, ,
konyhából és pincéből.
Kz azzal a felhívással tétetik közzé:
számított és az 1881. évi november hó 1-én
Értekezni lehet K o v á c s A n t a l l a l a
1. hogy mindazok, kik az 1886. XXIX. tc. 3333. sz. a. kelt igazságügyminiszteri rendelet
I">. es 1 i. §-ai alapján ideértve e §-oknak az 8. jj-ában kijelölt óvadékképes értékpapírban
Kossuth-Lajos utcában 53. szám alatt.
ISKÍ». XXXVIII, tv. •"> és (i. §-.-iibau éa az a kiküldött kezéhez letenni, avagy az 1881.
1*91. XVI. te. 15. §a a) pontjában foglalt LX. te. 170. S-a értelmében a bánatpénznek
kiegészítési it is valamint az 1K81I. XXXVIII, a bíróságnál előleges elhelyezésről kiállított
Szám 7807/1910.
tc. T. S-a és az 1891. XVI. tc. 15. b) pontja szabályszerű elismervényt átszolgáltatni.
alapján eszközölt bejegyzések vagy az 1880.
tlkvi.
XXIX. tc. 22, S a alapjait törtónt törlések ér- A kir. törvényszék, mint telekkönyvi hatóság,
C s í k s z e r e d a , 1910. évi julius hó 5-ik
Árverési hirdetmény és feltételek.
vénytelenségét kimutathatják, evégből törlési
keresetöket lint hónap alatt; vagyis az 1911. napján.
A csikszentmártoni kir. járásbíróság, mint
évi március hó l-ső napjáig bezárólag e teGeoiö Béla i. k.,
tikvi hatóság, dr Ady Endre ügyvédnek, dr
lekkönyvi hatósághoz nyújtsák be, mert az
Bocskor Béla elleni végrehajtásos ügyében
ktr. trvszkl biró.
ezen meg nem hosszabitható záros határidő
végrehajtató kérésére a végrehajtási árverés
eltelte után indított törlési kereset, annak a
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078 korona 12 fillér a jár. erejéig • csíkszeBérbeadó
harmadik személynek, aki időközben nyilvánredai kir, törvényszék, a csikszentmártoni kir.
kiiinvi jogot szerzett hátrányára nem szól- a háromkutl kontin 1000 korona óvajárásbíróság területén levő, Caikszentmárton
alhat:
község hatarában fekvő, a csikszentmártoni 1.
dék mellett azonnal. Gyermektelen házas
It. 58. sz. tjkvben A + 1018. hrszámu ingat2. hogy mindazok, akik az 1886 XXIX. pár előnybe részesül. Bővebbet Tauslngtr
Szülök figyelmébe I lanra
10 korona, 1262. hrszámu ingatlanra 4
te. Mi. és 18. íjainak eseteiben ideértve az Etelnil Barackos u. p. Gyiinesközéplok.
A közelgő iskolai idényre jobb csalá- korona, 1515. hrszámu Ingatlanra 5 korona,
utóbbi ţţ-nak az 188!). XXXVIII Ic. 5. és (5.
1581. hrszámu ingatlanra 2 korona, 1783.
doktól alsóbb osztályú izr. tanulók Bras- hrszámu
S-ailian foglalt kiegészítéseit és a tényleges
ingatlanra 1 korona, 2410. hrszámu
290. szára.
lurtukus tulajdonjogának bejegyzése ellenében
sóban
uri
háznál
teljes
ellátásba
elfogadingatlanra 32 korona, 2468. hrszámu ingatlanra
> Ment mondással élni kivannak, írásbeli ellent- 1910. vlitó.
tatnak. Zongora, valamint hegedű a ház- 204 korona, 2584. hrszámu ingatlanra 41 komondásukat hat hónap alatt, vagyis az 1911.
Árverési hirdetmény.
nál rendelkezésre állanak. Közelebb; cím rona, 2861. hrszámu ingatlanra 42 korona,
u in: reius hó 1-só napjáig bezárólag a tehrszámu ingatlanra 14 korona, 8408.
Alulirott bírósági végrehajtó az 1881. évi megtudható a kiadóhivatalba,
2-2 3351.
lekkönyvi hatósághoz nyújtsák, mert ezen meg LX. tc. 102. illetőleg az 1908. évi XL1. t.-c.
hrszámu ingatlanra 32 korona, 3595. hrszámu
ii' ui hosszubbitható záros határidő letelte után 19. §-a értelmében ezennel közhírré teszi,
ingatlanra 47 korona, 4041. hrszámu ingatlanra
ellentmondásuk többé figyelembe vétetni nem hogy a csíkszeredai kir. járásbíróságnak 19 LO.
Szám 486/1910.
69 korona, 4U2. hiszámu ingatlanra 112 koIng:
rona, 4164. hrszámu ingatlanra 98 korona,
évi 4126. polg. számú végzése következtében
Faeladási hirdetmény.
4243. hrszámu ingatlanra 4 korona, 4313.
:l. hogy mindazok, akik a telekkönyv át- Dr Ady Endre Ügyvéd által képviselt Alcalkl
Csiktaploca közbirtokossága részéről hrszámu ingatlanra 41 korona, 4367. hrszámu
ikitásn tárgyában tett intézkedések által, bank részvénytársaság 309 korona s Járulékai
iieni klilönlien azok, akik 1. és 2. pontban kö- erejéig 1910. évi junius hó 6-án fognnutoaitott küzhirré teszem, hogy nevezett közbirto- ingatlanra 98 korona, 5331. hrszámu ingatrülírt eseteken kívül az 181)2. XXIX. tc. sze- kielégítési végrehajtás utján le- éa felülfoglalt kosságnak tuladonát képező a tolvajosi lanra 3 korona, 12G4. hrszámu ingatlanra 17
korona, 1570. hrszámu ingatlanra 2 korona,
rinti eljárás és az ennek folyamán történt be- éa 2997 korona 70 fillérre becsült következő
jegyzések által előbb nyert nyilvánkönyvi jo- ingóságok, u. m.: ökrök, faragott fák, desz- ut mellett fekvő, mintegy 8.0 k. hold ki- 1781. hrszámu iugatlanra 2 korona, 2287.
gaikat bármely iráoyban sértve vélik, ideértve kák, házi bútorok éa egyéb ingóságok nyilvá- terjedésű területen lévő, 1021 köbmé- hrszámu ingatlanra 30 koroua, 2446. hrszámu
terre becsült lucfenyő haszonfa 4520 ingatlanra 39 korona, 2538. hrszámu ingatlanra
azokat is, akik a tulajdonjog arányának az nos árverésen eladatnak.
Mely árverésnek a csikszentmártoni kir. já- (Négyezerötszázhuz) korona kikiáltási ár 121 korona, 2754. hrszámu ingatlanra 26 koIHHţl XXXVIII, tc 16. S-a alapján történt bejegyzését sérelmesnek találják, e tekintetben rásbíróság 1910-ik ivi V. 214/2. számú vég- mellett Csiktaploca község házánál 1910. rona. 3227. hrszámu ingatlanra 31 korona,
hrazámu ingatlanra 14 koroua, 3549.
felszólalásukat tartalmazó kérvényeiket a te- zése folytán 309 korona tőkekövetelés ennek évi augusztus hé 29-én d. e. 10 órakor 3388.
hrszámu ingatlanra 12 korona, 3904. hrszámu
kiinyvi hatósághoz hat bón.-p alatt, vagyis 1909. évi julius hó 29-ik napjától járó 6% kaingatlanra 38 korona, 4067. hrszámu ingat11*11. évi március hő 1-só napjáig nyújtsák matai, '/,•/, váltódij éa eddig összesen 81 ko- tartandó zárt írásbeli ajánlattal egybekö- lanra 31 korona, 4142. hrszámu ingatlanra
be, mert ezen meg nem hosszabbítható záros rona 93 fillérben biróilag már megállapított, tött nyilt szóbeli árverésen elfog adatni. 20 korona, 4282. hrszámu ingatlanra 57 kohatáridő elmulta után az átalakításkor közbejött költségek erejéig, C B i k b á n k f a l v a é s f o l y A kikiáltási ár 10'Va bánatpénz kép- rona, 4284. hrszámu ingatlanra 22 korona,
>ves bevezetésből származó bárminemű jógiié- tatólag C s i k s z e n t g y Ö r g y k ö z s é g b e n pen az árverési biztos kezéhez leteendő. 4353. hrazámu ingatlanra 45 korona, 4755.
in eket jóhiszemű harmadik személyek irányában végrehajtást szenvedők lakásán leendő megAz 1 korenás bélyeggel ellátott zárt hrazámu ingatlanra 13 korona a csikszentmár•"iilié nem érvényesíthetik, az emiitett bejegy tartására 1B10. uept. 2-ik napjának d. a. 2
toni I. K. 341. Bztjkvben A11055., 1063. hrsz.
'-••-let pedig csak a törvény rendes utján és ó r á j a határidőül kitUzetik és ahhoz a venni ajánlatok szintén 10 százalék bánatpénz- ingatlanból dr Bocskor Béla '/«-ad részre 4
ezennel oly megjegyzéssel hivat- zel vagy megfelelő óvadékképes érték'•-ak az időközben nyilvánkönyvi jogokat szer- szándékozók
korona 50 fillér, 1610. hrazámu ingatlanból dr
nak meg, hogy az ériutett ingóságok az 1881.
harmadik személyek jogainak sérelme évi
LX. tc. 107. és 108. j ai értelmében kész papirrál látandók el. Az ajánlatban kije- Bocskor Béla '/. ad része 12 fillér, a 417. sz.
'i'-iküi támadhatják meg.
pénzfizetés mellett, a legtöbbet ígérőnek, ezUk lentendő. hogy ajánlattevő az árverési és tjkvben A t 1806—1821. hrsz. iogatlanból
l-'-Mnial figyelmeztetnek azok a felek, a ség esetén becsáron alul is el fognak adatni. szerződési faltételeket ismeri és mágát dr Bocskor Béla '/ii-ed részére 1 korona 45
lesitó bizottságnak eredeti okirotofillér ezennel megállapított kikiáltási árban
Amennyiben az elárverezendő ingóságokat azoknak aláveti.
'• Ií.,k at, hogy amennyiben azokhoz egy
elrendeli.
Utóajánlatok nem fogadtatnak el.
""'i-iiiirnl egyszeri! másolatokat is csatoltak mások is le- és felUlfoglaltatták éa azokra
Az árverésre határnapul 1010. évi nokielégítési
jogot
nyertek
volna,
ezen
árverés
-> ilyeneket pótlólag beoyiritanak az eredeAz árverési feltételek és a becslésre
az 1908. évi XLI. tc. 20. 8- értelmében ezek vonatkozó adatok a taplocai községházá- v e m b e r hó 16-ik n a p j á n a k d. e. 0 ó r á j á t
' k< t a telekkönyvi hatóságnál átvehetik.
a tlkvi hatóság hivatalos helyiségébe tűzi ki.
javára is elrendeltetik.
nál megtekinthetők,
\ kir. trvszk, mint telekkönyvi hatóság.
A kir. jbíróság, mint tlkvi hatóság.
Kelt Csikszontmárton, 1910. évi augusztus
Csíkszereda, 1910. augusztus hó 9.
i'sikszereda, 1910. évi augusztus hó 10-én. hó 17-ik napján.
Cslkazentmárton, 1910. évi augusztus 5-én.

Bocakor Antal,
kir. tnutí biró.

Ambrus Lajos,

kir. blr. vignhajti.

Bácher Adolf,
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m. kir. enlSgoiulnok

egy kőház

Pinta Jóxsef ». k.,
kir. aljdrdMri.

CSÍKI

4-ik oldal.
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Gzell Frigyes és Fiai

CSÁSZ. ÉS KIR. SZAB KELBE ÉS SZŐRMEFESTŐ, VEBYTISZTITÓ ÉS GÖZMOSÓ-GYÁR
BUDAPEST, VIL, SZÖVETSÉG UTCA 37. SZÁM

megbízói kényelmét szemelőtt tartva elhatározta, hogy minden tekintélyes
vidéki városban képviseletet létesít és ez által módot nyújt a nagyerdeinii
közönségnek arra, hogy cégét — a csomagolás és postaköltségek mel-- lőzésével — közvetlenül felkereshesse — - - —-

bortermelők és bornagykereskedök
MEDGYES

MÁTNÉ JÓZSEF CSIKSZEREPÁBAH

Legjobb beszerzési forrás
VALÓDI ERDÉLYI TERMÉSZETADTA

vette át a képviseletét és a gyár rendes áraiban válallja az uri-, női- és
gyermek-öltönyök, diszitö és bútorszövetek, függönyök, kézimunkák,
szőnyegek, csipke- és végáruk, szőrmék stblek vegytlsztitását és festését. — Úgyszintén ágytollak tisztítását és fehérneműek mosását is.
A nagyérdemű közönséget biztosítva kifogástalan munkájáról és mindékor
méltányos árairól, szives jóindulatába és figyelmébe ajánlja a képviseletet
— és számos megbízatást kér a

Kováid

TISZTA HEGYI BOROKBAN.

Hordókban és palackokban.
Kitűnő saját termésű és vörös borok.

P é t e r é s fia cég.

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

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

Biró György szobafestő és mázoló.

34. uAm.
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Cseh István mészáros és hentes Gsikszereda.
A fogyasztó közönség szives Ügyeimét iVlliivni kívánom a mai kor lénkén veselii) igényeit is kielégítő. modernül heremlezett. saját házamba átlie|yeze!t

MÉSZÁROS- ÉS HENTES-ÜZLETEMRE.
Nem kitnéltem somnii anyagi áhlozatot. hogy a fogyasztó közönség)-'
tiszlán kezelt, legizlotesebb. IViss hentesárukkal, valamin! friss marha-,
borjn- és sertés-hnsokkal szolgálhassam ki.
Mimleimap kapható:

Párisi-, lengyel-, füstölt- és szalámi-kolbász, disznófötsajt és stbi cikkek.
Kntöjvkvésein. hogy a fogyaszt/» közönség legkényesebb igényeit is ki<-légith essem, verseny képes árak mell ott. Alhnnlóan raktáron 1 ártok zsirt. paprikás*, füstölt- és fehér-szalonnát. Yiiléki megrendelések a legpontosabban
eszközöltetnek. A m. t. közönség pártfogását kérve, kiváló tisztelettel:

CSEH ISTVÁN, mészáros és hentes, CSÍKSZEREDA.

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

Csikmegyei Székely Bank Részvénytársaságot.

ff?

Üzleti helyiségünk a Lukács Juliska urnö liúzában (Kossuth-utca), a Köliid inellctl.

Kitagadunk betéteket betéti könyvecskékre és folyószámlára, legelőnyösebb kamatozás mellett.
Kölcsönöket adunk hetáblázás és váltó fedezet mellett.
Leszámítolunk váltókat előnyös kamatfizetés melleit.
Lombard kölcsönöket nyujtunk az érték 80 százalékáig, a tőzsdén jegyzett mindennemű értékpapírokra, előnyős kamat mellett.
Értékpapírokat veszünk és eladunk. — folyószámla hitelt nyujtunk.
Sorsjegyek húzásainak nyilvántartását díjmentesen ellenőrizzük.
Idegen péznek beváltási helye.
Minden a bank és takarékpénztári
díjmentesen adunk.

szakmába vonatkozó l'evilágoslítást
Tisztel,.trl

AZ IGAZGATOSAG
Van szerencsém a nagyérdemii közönség szives tudomására hozni,
hogy Csíkszeredában az özv. Nagyné és Biró Ár pád-féle

NŐI DIVAT-KALAP-ÜZLETET ÁTVETTE^.

Elvállalok mindennemű alakításokat, állandó raktárt tartok disz- és
gyászkalapokban, valamint szőrme és angol női sapkákban. Nagy
választék kalaplük, virágok, tollak, csattok, szallagok és disz selymekben, sima és vasalt bársonyokban. Vidéki megrendelések gyorsan és pontosan eszközöltetnek. Mérsékelt szolid árak. — Kérve a
nagyérdemű közönség szives pártfogását, maradok kész szolgálattal
Egy ló cialilM való leány tanulóiak felíétettt.
Mátfeé £ease£.

1EBS®BEBE!1BESE®®

Eladó.

F

Csiksomlyón egy jó karban lévő tűzjyal és ártatlanok őrangyala cz.
mentes anyagból épült gazdasági épületekkel, kúttal, kert és szép udvarral ellá..na- és énekeskönyv ţ
tott 5 lakosztályból álló uri lakás bármely
elfogadható árért szabad kézből eladó.
uj kiadásban megjelent. — Kapható : 8
Értekezhetni László Mária tulajdonos- Szvoboda József könyí- És papírkereskedésébeD,
nál Csiksomlyón.
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Csíkszeredában.
Ugyanott egy teljesen jó karban levő
olcsó árszámitás niellett
árogén gázvilágitógép, amely 20 lángra
közöltetnek s felvétetnek
berendezhető és uri lakásba vagy vendéglői célra igen alkalmas, olcsó árért eladó. A KIADÓHIVATALBAN.

H1RDETESEK

Kitűnő m i n ő s é g ű é s l e g m a g a s a b b s z i l á r d s á g ú P o r t l a n d - C e m e n t e t a j á n l o l c s ó á r o n a

P0RTLAND-CEMENT-6YÂR BRASSÓBAN.
Csíkszeredában kapható: - A . l T = > @ x t B s c l é - z s é s P i a
Nyomatott Sxvebofa JAuef kAnjVDjoBdájAb&n, Csikczeredában, 1910

urak kereskedésében.

