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Proletárok. 
A mióta Caiky Oergely legnagyobb 

magyar drámaírónk megírta a proletá-
rok életét, színpadra vitte azok küzdel-
mét, csillogás alá rejtett szegénysé-
güket, kacajjal fedett  könyeiket, azóta 
szinte a köztudatba ment át, a közép-
osztály, a polgári elemnek véres verej-
u-kkel átszenvedett létért való küz-
delme s mindenki rögtön megérti, hogy 
mlujdonképen mit, illetőleg kiket kell 
proletárok alatt értentlnk. 

A proletárok ! De sokszor bangzik 
e kifejezés  mostanában szerte ez or-
szágban s bizonyos, hogy a testi, mint 
szellemi proletáriátus nem Olt oly nagy 
orgiát Magyarországon, mint épen nap-
jainkban, mikor már majd minden em-
ber tud írni, olvasni s valamennyien 
újságot olvasó, abból tanuló s mindent 
tudomásul vevő náció letttlnk. 

A szellemi intelligencia emelkedése 
nem javította meg hazánk gazdasági 
viszonyait, sót ha kissé merészek va-
gyunk még azt i* állíthatjuk, hogy a 
kuliura s a népműveltség haladásával, 
az újságok óriási elterjedésével s az 
olvasóközönségnek szinte hihetetlen 
gyors mérvben való emelkedésével 
anyagi helyzetünk még rosszabbodott 
is, amennyiben a szellemi fejlődés  s az 
intelligencia növekedésével az igények 
nagyobbodtak, de a kereset nem emel-
kedett abban az arányban. Sót talán egy-
általában nem emelkedett. — Megnőtt 
azonban az elsőrendű szükségletek ára, 
s még a lefokozott  igényeknek sem 
tud eleget tenni az a néposztály, melyet 
egy gyűjtőfogalom  alá vonhatunk ősz-
sze: a proletárok. 

A „CSIKĴ  LAPOK" TÁRCZÁJA. 
A l t i 

Némán haladtak a bitófa  mellé, 
Egy sem panaszlá sorsát, végzetét; 
Valódi .férfi",  szent ügy vértanuja 
Ha kell, meg is hal az eszményekért I . . . 
A martir lelke tiszta billikom, mely 
Kristály-falakkal  óvja kincseit; 
Nem hajtható az és uem olvadékony. 
Csengő kristálya inkább széttörik. 
Aradnak lelkes, bű magyar polgára, 
Meleg szivedben áhítat legyen; 
Vigyázva, óva lépj a ftld  porára, 
Elmélkedvén a Dicsóülteken ! . . . 

Földes  Zoltán. 

Sulim. 
Eljöttem én is ide, hogy közvetlen közel-

ről lássam a hatalmas német fővárost.  Talán 
épen nem mondhatnók pihenésnek azt az időt 
amit külföldi  utazásra fordítunk,  mert hisz na-
gyobb roaotot veszünk vállainkra, mint egyéb-
kor, mégis van ebben valami hasznos, tanul-
ságos és gyönyörködtető. Egész nap járom az 

A szellemi proletárizmus igájába haj-
totta még azokat is, akik a régi időben 
állásukhoz mért keresettel bírtak. Igen 
ám, de az a kereset, a mai felcsigázott 
igényeket kielégiteni uem képes, s a 
kis kereset s nagy igény hovatovább 
odáig fejlesztette  a dolgokat, hogy a 
magyar középosztály adosságokba me-
rült, amiből kiszabadulni a mai napig 
sem tudott, sót a kisbirtokos, gentri 
osztály teljesen az ingovány fenekére 
sülyesztette, a mely ingovány hínárjai 
immár majd teljesen kipusztították ez 
értelmes, erős gerincű s az országnak 
virágát képező hasznos generációt. 

Mindezek besoroztattak a proletárok 
immár hatalmas méretű táborába s nap-
ról napra mindinkább növekedik az, a 
szocialista tanok s azok kővetőinek leg-
nagyobb épülésére. 

Vájjon hová vezet ez az ut 1 Vége 
beláthatatlan, miképen kifürkészhetetlen 
annak kezdete. De a perspektíva, mit 
elénkbe tár szomorú, igen szomorú. — 
Sivár jövendőt jósol az igazi magyar 
fajnak,  mely immár, miként az ós ma-
muth kiveszőben s csak a gyenge epi-
gonok, kik a nemzetköziség mázával 
bevonvák, tanulják azt a gyönyörű tör 
ténelmet, mit az erős ősök hagytak re-
ájuk örökül. 

A proletárok tábora pedig napról-
napra növekedik. Miként a tengerbe 
futó  folyamok  hordják a folyók,  azok a 
patakok, ezek a csermelyek vizét, hogy 
minduntalan növeljék annak amúgy is 
mérhetetlen végtelenségét, épenugy az 
egyes társadalmi osztályok, a létért ví-
vott nehéz küzdelmeikben lassan-lassan, 
de annál biztosabban hullanak a prole-
tárizmus karjai közé. Annak ölelő szo 

ritáaától megszabadulni egykönnyen nem 
lehet. Aki beleszédült egyszer, soha 
többé, sem ő sem utódai onnan kime-
nekedni nem tudnak. 

S hol a vég ?! A mindent felforgató, 
orkánszerüleg elpusztító társadalmi for-
radalom, mely miként az anarchista ta-
nok kívánják mindent elpusztít, hogy 
a letarolt társadalom korhadt s ledön-
tött oszlopain épitsen fel  egy uj, egész-
ségesebb, maradandóbb, biztosabb jövőt 
kínálkozó uj társadalmat. 

Hogy mikor jő el ennek az ideje, 
nem tudjuk. De már halljuk azt a mély-
ségből kitörő földalatti  morajt, mely a 
vulkanikus kitörések előfutárja.  A min-
dennapi élet zajos khaoszából már ki-
hallatszik azok jajkiálltása, kik az egyen-
lőtlen küzdelmet nem bírják s kik vo-
naglanak a fájdalomtól,  mit az élet ne-
héz béklyói raktak testükre. 

Most még csak morajlik, hogy azután 
dübörögjön, mig végül az erupció el-
érkezik s maga alá temeti ezt az el-
korhadt, proletároktól telitett, a végre 
már régen megérett egészségtelen tár-
sadalmat. 

A koleraveszedelem tanulságai. 
Jelek szerint a veszedelemnek sikerül gá-

tat vonni s a kolera elszigetelve marad. Ite-
ményüuk alapja egyrészt az, hogy ott is, a 
hol preventiv intézkedéseket kell tenni, a hol 
a kolera asiatica egy-egy esetét konstatálják 
ÍB, — ott is sikerül útjába állani az öldöklő 
kórnak; de másrészt kü'öuösen erősbül a re-
ményünk, hogy hazánkat s egész Európát el-
kerüli a veszedelem a miatt, hogy noha Olasz-
ország volt gócza a kolerának, a sürün lakolt, 
piszkos, egészségtelen lakásu nagy olasz vá-

rosok is megkíméltettek 8 a kolera Olaszor-
szágban is elszigetelődött, tehát ott is a hol 
még a pauperismus is melegágya az ember-
pusztító kórnak. 

Mintha tehát a koleráról való cikkezés nem 
volna aktuális? Csalódunk. A félelmes  ellen-
ség még mindig tátogtatja felénk  rémes arcu-
latját; ám ha hátat fordított  volna is, egyet 
kétségenkivül elárult fenyegető  jelentkezése. 
Gondoljunk azokra a hatósági kiáltványokra, 
amelyek a kolera ellen való védekezés jegyé-
ben megszólaltak. Mily beszédesek és mily 
jellemzők a mi higiénikus viszonyainkra. Hogy 
a szemét éB hulladékot takarítsuk el, hogy 
bevezető csatornáink ne legyenek bacillus-
melegágyak és egész atyatiság ebből az elemi 
figyelmeztetésekből. 

Rettegve gondolunk utcáink miazmás po-
csolyáira, csatorna rendezetlenségünkre, köz-
vizünk gondozatlanságára s általában azokra 
a keleti stilusí higiénikus viszonyokra, melyek-
ben leledzünk s melyek csak ilyenkor, a jár-
vány imminens veszedelme idején állítják ég 
felé  bajukat. 

De helyesen van-e ez igy? 
Dehogy is van helyeBen 1 Nagyon is hely-

telenül van. Olyanforma  ami állapotunk, mint 
azé a háztulajdonosé, akit örökösen aggaszt 
a tüzveszedelem elkövetkezhetése, de azért 
állandóan halogatja a házát tüz ellen bizto-
sítani. 

Nálunk is a veszedelem gondolatára BOk 
embert emésztett a gond nemcsak az egyes 
házakban mutatkozó egészségellenes állapot 
miatt; de a közre tartozó minősíthetetlen ren-
dezetlenség, ázsiai állapot miatt, amelyhez ha 
hozzávesszük piacainkra hordott és közélelme-
zésre szánt, az egészségnek valóban hadat 
üzenő hamisított, éretlen, vagy megromlott 
piaci árucikkeket, nagy csodálkozással kell 
egy kis, de gyanús jellegű szójátékkal meg-

utcákat. Alig hogy vége az egyik látványos-
ságnak, jön a másik. Tele van a könyvem 
jegyzetekkel. Mennyi muzeum tárlat, gyűjte-
mény ! Vájjon ki győzné ezeket mind végig-
nézni. 

Nem elég erre egy lióuup, egy hosszú esz-
tendő is kevés volna. Aztán ugy vagyunk, 
hogy kit ez, kit amaz érdekel. 

Belenézek a Bedeckerbe: 
A Wertbeim. Leipziger-strasse 182. Azt 

mondják érdemes megnézni. Óriási áruház. 
Elindulok. Sokat csatangoltam már, egyhamar 
nem lep meg minden. Ahogy azonban ide be-
lépek, csodálkozom. Nem akarok ujat mon-
dani. Láthatták ezt előttem nagyon Bokán. 
Csakis a mi viszonyainkhoz mérten keltett 
bennem csodálkozást. Az az üzleti szellem a 
mi itt megnyilvánul, ac mégis valami elragadó. 
Kevéssel mult egy óra délután, bogy a Bzem 
lélödést megkezdtem s vagy kilenc felé  ve-
tődtem haza este. Ha jól emlékszem öt eme-
letből áll ez az óriási áruház. KisvárOBt de 
különösen falusi  embereknek, az egy emelet 
is útvesztő. Hát az ilyen nagy épület tömb. 
Letekintve a legfelső  osztályról egész pano-
rama tárul elénk. Az árucikkek ugyanis ha-
talmas négyszögű folyóskon  vannak felhal-
mozva, ugy, hogy mindenik folyósó  végéről 

alátekinthetni az alantabb fekvőre,  akárcsak 
a szinházekban a páholyokra. 

Tündéri ragyogás. A felvonógépek  percről 
percre százával ontják a vásárló publikumot 
egy élénk pályaudvaron nincs nagyobb for-
galom mint itt. Ezer és ezerféle  holmi. Divat-
cikkek, fehérneműk,  uri és női ruhák, búto-
rok felszerelések,  az arany, ezüst, porcellán 
és üvegtárgyak, játékok, hangszerek szoba-
berendezések megszámlálhatatlan mennyiség-
ben. Van itt külön trafik,  kölcsönkönyvtár és 
virágáruház s ki tudná elszámlálni mi minden. 
Kávéház, sörödé és cukrászda, ahol azonban 
azonban oly nagy a kereslet, hogy mindenki 
megelégszik ha önmagát kiszolgálhatja. Igy is 
óriási az elfoglalt  alkalmazottak száma. Alig 
győzik a megrendeléseket. — Es mégis mily 
pompásan megy minden. Alku nincs. Az idő 
itt pénz. A kiválasztott tárgyakról számlát 
adnak. A vevő ezt a megfelelő  kasszánál ki-
fizeti,  s az ott kapott elismervény alapján ve-
BZÍ át a tárgyakat a csomagotoktól. Leszá-
mítva a vásárlók okozta zsongást (körülbelül 
három ezer ember) semmi lárma. 

A saját munkakörét itt igazán betölti min-
denki. Az egyik emelet csupa élelmiszerekből 
áll. Ahány e fajta  üzletet külön-külön elkép-

zelhetünk, az mind itt van csoportosítva. — 
Nagy Uvegkádakban százával a legválogatot-
tabb halak angolnák, kosarakban rákok, ba-
romfiak,  foglyok  egész asztagokban B kívána-
tosabbnál kívánatosabb dolgok Bzem és száj-
nak. Egy emeletet változtatva ismét ugy érez-
zük magunkat, minha uj városrészben volnánk, 
mintha nem is ugyanegy napon néztük volna 
azt a másikat. Az egyes államok iparából ké-
zimunka és kereskedelmi cikkeiből van itt 
kiállítás. Tán elég ÍB leBz gondoltam. Menni 
akarok, midón hirtelen szemembe ötlik egy 
név: Ungara. Átléptem a szoba küszöbét a 
mintha egy országhatárt léptem volna á t — 
A tót háziipar csinosabb darabjai voltak itt 
láthatók. 

Be szép — mondták. Milyen Ugyeskedves dol-
gok. — Németek mondták. 8 a kicsiny fabábuk 
mintha mosolyogtak volna. Mellettük álltak a 
háziállatok: a karcsú kecskék, a falábú  te-
henek B az apró icipici báránykák. Ezek bé-
ketűrőn de féltékenyen  néztek át angol • né-
met szomszédjaikra, mintha csak ők is mon-
dani akarták volna: Sokat kell még nekünk, 
a ti gazdáitoktól tanulnunk. 

Mátrai  Ferenc Béla. 
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jegyeznünk, hogy ilyen ázsiai állapot között 
u ázsiai kolerának uinte nem is szabad lett 
volna minket elkerülnie. 

Ha csak azt érnök el, hogy a piául köz-
rendésiet javulna, ba a piacra elárusitás cél 
jából behozott élvezhetetlen R egészségtelen-
cikkck kíméletlenül elkoboztatnának, — nem 
sqjnálnók a kicsiny ijedelmet Ha a magiszt-
rátus annak a tudatára jutna, hogy a legna-
gyobb érték gondozása mégis az emberélet, 
ai egészség védelme, már szinte örülnünk kel-
lene, hogy egy kissé a kolera asiatica meg-
fordítására  ösztökélte a hatóságot a mi ázsiai 
higiéniánknak. 

Legyen ennyi hasznunk s kolera veszede-
lem híréből. Akkor jajgatni, mikor a házunk 
leégett, az egyűgyű kárvallott módszerre: a 
veazedelemnek kikerülése, a férfias  és a szük-
séges. Mivel pedig maguk a köztisztaságra és 
a közegészségügyi téren történő permanens 
tennivalókra vonatkozó törvényünk és sza-
bályzataink is felette  lazák (a meglévőket Hem 
tartják be) gondoskodnunk kell, hogy a leg-
jobban értékelt kinc9 védelme: az emberi 
egészség több gonddal és féltékenyebben 
Avassék. 

Ha mindezek az évtizedes mizériák orvo-
Boltatnának 1 az idei nyár után ijesztgető ko-
lera hirek ijedségeért jó kárpótlást kapnánk. 

De félünk  tőle, hogy a mi keleti fatalis-
musunkkal mégis csak inkább bevárjuk — a 
ház leégéséti 

Kamarai közgyűlés. 
A marosvásárhelyi kereskedelmi és ipar-

kamara 1910. szeptember hó 23-án délután 
tartotta meg őszi rendes közgyűlését. A gyű-
lésen Tauszik B. Hugó kir. tanácsos elnökölt. 

Az elnöki elóteijesztéBek után örvendetes 
tudomásul vétetett, hogy a honvédség lábbeli 
szükségletéből székelyföldi  kisiparosok alkalmi 
és állandó jellegű szövetkezetei (összesen 7 
csoport) 2070 pár bakancs és 1000 pár könnyű 
cipő készítésével bízattak meg. A székely kis 
Iparosok általában kitűnő munkát szállítanak, 
amiért még nagyobb arányú támogatásuk volna 
kívánatos. 

Ezután Szászrégen város vásárvám és piaci 
helypénz díjszabása került tárgyalás alá. S 
minthogy az a helyi viszonyoknak és ugy a 
vásárosok, mint a város érdekeinek megfelel, 
jóváhagyása véleményeztetett. A kereskedelmi 
miniszter által a kamarai kerület kisiparosai 
részére engedélyezett G00 koronás külföldi 
tanulmány uti ösztöndíjra st pályázat kiíratott. 
Az 1908. évi XII. tc. VI. cikkének utolsó be-
kezdése értelmében a vámeljárásról készített 
és a kamarának megküldött törvényjavaslat 
tetvezet tanulmányozás és javaslattétel végett 
kiadatott egy szakbizottságnak. 

örvendetes tudomásul vette a közgyűlés, 
bogy a Goldberger-féle  alapítvány egyik 300 
koronás segélyét a kereskedelmi miniszter Vi-
rágh Bálint székelyudvarhelyi takács özvegyé-
nek adományozta. A mezőgazdasági termékek 
hamisításának tilalmáról szóló 1895. XLVI. 
L-cikk revíziójához a legszélesebb körű adat-
gyűjtést és ahhoz képest javaslat készítését 
határozta el folytatólag  a közgyűlés. 

Tudomásul vette, hogy a kamara székház 
építésére a pályázat kiíratott és az ezzel kap-
csolatos teendők foganatosítása  iránt intéz-
kedett 

Hasonlóképpen tudomásul vette, hogy a 
nyár folyamán  a kamara 199 székely flut  he-
lyezett ipari pályákra. És pedig Csikmegyé-
ből 63-at, Háromszékmegyéból 43-at, Udvar-
helyinegyéből 29-et, Tordaaranyosmegyéböl 
20-at, Brassóbői ó-öt és Kisküküllőmegyéből 
2-őt Elismerését fejezte  ki ezért az elhelye-
zésnél segédkező székely tanítóságnak, vala-
mint Székely Ferencz felmérési  felügyelőnek, 
Zágoni Gábor kir. közjegyzőnek, Borezéky 
Soma ny. miniszt. oszt tanácsosnak, kik egyen-
kint a Debrecenben, Nagyszebenbe és Buda-
pestre helyezett székely fiukat  felügyelik  ÓB 
gondozzák. Nem különben László Gyula másod 
titkárnak is, aki másfélévtized  óta vezeti az 
ügyet 

A kamara 1911. évi költségvetése 86965 
korona bevétel, 36842 korona kiadás és 123 
korona maradvánnyal állapíttatott meg. Az 
1909. évi közgazdasági viszonyairól szóló ka-
narai jelentes kinyomatása is szétküldése el-
rendeltetett. A kamarai titkároknak augusztuB 
5-én és 6-án Kassán tartott értekeilete hatá-
nnatáról tett ezután jelentést Sz. Szakáts Pé-
ter titkár, mit a közgyűlés azzal vett tudomá-

sul, hogy a tárgyalt kérdésekkel annak idején 
a maga részéről is foglalkozni  kíván. Jelentés 
tétetett a felsősófalvi  égettek támogatásáról. 
E szerint az érdekeltek 79 drb szövőszéket, 
10 drb női varrógépet éB különböző fa-  éa 
vasipari szerszámokat kaptak. A mezősámeoni 
község által kérelmezett 4 barom három na-
pos vásár megadását a közgyűlés nem véle-
ményezte, valamint Csíkszeredának egy má-
sodik heti vásár engedélyezését sem. 

Állást foglalt  a közgyűlés a zabipar ver-
senye ellen éB elhatározta, hogy e tárgybao 
tüzetes indoklással felterjesztést  intéz a ke-
kereskedelmi kormányhoz s annak támogatá-
sára a társkamarákat is felkéri. 

Végül több kisebb jelentőségű ügyet iu-
téztek el. 

Ezután a közgyűlés véget ért. 

H I R E K . 
Dj doktor Jurls. Fejér Kálmánt, lopunk 

főszerkesztőjének  fiát,  folyó  hó 1-én, a kolozs-
vári Ferencz József  todomány egyetemen a 
jogtudományok doktorává avatták. 

— Kitüntetés. Püspök urunk Balló Já-
nos ker. jegyzőt, csíkmadarasi plébánost, a fel-
CBÍki esp.-kerület alesperesévé nevezte ki. 

— A vármegye közigazgatási bizott-
sága folyó  hó 10-én d. e. 10 órakor tartja 
rendes havi ülését a vármegyeház kisebb ta-
nácskozási termében. 

— Székelyföldi  viczinállsok. A szé-
kely körvaButból kiágazólag, ujabban két vi-
czinális előmunkálataira adtak engedélyt. Az 
egyik Gyergyóditróról indul ki és l utna érin-
tésével Gyergyótölgyesig van tervezve. A má-
sik MaroBbévíz—Gyergyótölgyesí, azaz Maros-
hévíz—alsóborazéki vonal. Mindkettő gazdag, 
de gazdaságilag elmaradt vidéket kapcsol a 
a forgalomhoz.  Ennek a két vasútvonalnak 
kiépítését a faipar  ellendülése tette szüksé-
gessé. A viczinális épikezés itt magánvállal-
kozás s így az egyéb, eddig felmerült  vasút-
építési tervek megszűnnek. 

— Munkásbistosit&s. Az 1907. évi XIX. 
t.-cikkel életbeléptetett munkásbiztositás in-
tézménye reformálásra  szorul. A tagok beje-
lentésének bonyolult volta és több adminisz-
trácionális hibáuak a kiküszöbölése érdekében 
a kereskedelemügyi kormány novelláris mó-
dosításra határozta el magát. — A novelláris 
törvényjavaslat elkészítése előtt Hieronymi ke-
reskedelemügyi miuÍBZter a szakkörök bevo-
násával ankétet fog  tartani a közel jövőben. 
A törvény módosítás minket közelről érdekel, 
mert a csíkszeredai kerületi munkásbiztosi tó 
pénztár rövid két év alatt elsőrangú szociál-
politikai intézménnyé fejlődött.  Ma 12000 tagja 
van, tizenkét tisztviselőjével az ország 96 
pénztára között nagyságra nézve a kilencedik 
helyen áll. E helyen említjük meg, hogy a 
belügyminiszter a m. kir. állami munkásbiz-
tosi tási hivatalhoz intézett leirata szerint a 
mnnkásbiztoaitó pénztáraknak engedélyt adott 
arra, hogy székhelyükön és a pénztárorvosok 
lakóhelyén házi gyógyszertárakat állítsanak 
fel.  Ezen intézkedés által a pénztárak gyógy-
szerszámlája tetemesen olcsóbb lesz. 

— Ssflretl  mulatság. A csíkszeredai 
iparos ifjúsági  önképzőkör nagyszabású szü-
reti mulatságra készül, s a rendezőség nagy 
buzgalommal fáradozik,  hogy mennél élveze-
tesebbé tegye ez estélyt. A kibocsátott meg-
hívó a következő: „A csíkszeredai iparos if-
júsági önképzőkör 1910. évi október hó 9 én 
(vasárnap) saját pénztára javára az .Európa* 
szálloda nagy termében tánccal egybekötött 
szüreti mulatságot rendez. Belépti-díj: sze-
mélyjegy 1 korona 60 fillér.  Családjegy 3 K. 
Kezdete este nyolc órakor. A zenót Ráduly B. 
Árpád zenekara szolgáltatja. Jegyek előre vált-
hatok : Fekete Vilmos és Szabó LajoB üzleté-
ben. Felűlfizetések  köszönettel fogadtatnak  és 
hirlapilag nyugtáztatnak. A szüret dobszóvnl a 
kisbíró által történt tudnivalók kihirdetése után 
veszi kezdetét Este 8 órákor a csőszleányok 
és csŐBzlegények felvonulása  énekkel és tánc-
cal. Csőszleányok: Kalamár Annuska, Kala-
már Erzsike, Kalamár Mariska, Kalamár Ró-
zsik», László Annuska, László Vilma, Müller 
Auguszta, Orbán Juliska, Pál Annuska, Szopos 
Annuska, Szentgyörgyi Rózslka, Tamás Li-
nuska. Csőszlegények: Bartha Károly, Bodó 
László, Buschbacher Ferenc, Jartó Ferenc, 
Jakab Sándor, Kánya András, Petres János, 
Petros László, Péter Eduárd, Romák Dezső, 
Sándor József,  Wachtler Mihály. Postás leá-
nyok : Korda Mariska, Orbán Rózsika. Kisbíró 
Gál István. Anyakönyvvezető: Fekete Vilmos, 

Cigányok: Ázbé Alajos, Török István. Zsidók : 
Balázs Pál, Cservenyák Bandi. — Az Európa-
szálloda ez alkalomra gyönyörűen lesz feldl 
szitve; a díszítési munkálatok Kerekes József 
díszítési elnök segédkezése mellett eszközöl-
tetnek. 

— Kösgönet nyilvánítás. A szépvizi 
tűzkárosultaknak főt.  Kovács Mihály plébános 
ur sajátjából 108 kor. 34 fillért  adományozott, 
a melyhez a kegyes Püspök ur is 50 korona 
segélyt küldött, mely összegeket vigasztaló, 
kedves szavak kíséretében kiosztott az éget-
teknek, kik könnyes szemmel köszönték meg 
szeretett papjuk adományát és a kegyes Püs-
pök ur Begélyét. Isten fizeBse  meg! A tüzká-
rosultak nevében: Egy községi  polgár. 

Gsiki különlegesség 
havasi málnaszörp 

4 kilogrammos fonott  Üvegben 
6 korona 50 fillérért  kapható: 

TEUTSCH FRIGYES 
gyógyszertárában, Csikszépvizen. 

Nagyobb vételnél külön kedvezmény. 
— Aa iskola egyesület bélyegei. Egy 

hónapja annak, hogy a fővárosi  nagyobb tőzs-
dék, valamint az ország összes könyv- éB pa-
pirkereskedéseinek kirakataiban feltűntek  azok 
a művészi kiállítású bélyegek, a melyeket 
több fürdő  természeti szépség látképével, né-
hány kiváló műalkotás képével, két fillér  ár-
ban kibocsátott a Magyar Iskola Egyesület. 
Amint értesülünk, ez nz egy hónap szinte 
nem várt eredményt mutat fel,  nemcsak az 
apró diáksereg bélyeggyüjteményeibe kerültek 
bele a bélyegek, amelyeket néhány lelkes ke-
reBkedőczég számláira is ráilleszt, de a nagy-
közönség vásárló kedve is olyan arányban je-
lentkezett, ami nálunk eddig alig volt tapasz-
talható hasonló esetekben. Ezrével kerülnek 
naponta a postaszekrényekbe olyan levelek, a 
melyek hátlapját a valóban szép bélyegek 
zárják le, jeléül annak, hogy egyrészt a mi 
közönségünk tud lelkesülni minden nemes, kul-
turális cél és a magyar nyelv terjesztésére 
irányuló törekvés támogatásáért, másrészt a 
művészies munkát is tudja értékelni. Az Is-
kola egyesület bélyegei városunkban Szvoboda 
József  könyvkereskedésében kaphatók. 

- Női r uha szabáazati tanfolyam 
Brassóban. A t. hölgyküzönség becses tudo-
mására hozom, hogy Brassóban, Kapu-utca 
10. sz. alatt levő divatszalonomat folyó  év 
szeptemker hó 29-étől Hirscher utoa 2 sz 
alá (1. emelet) helyeztem át, s a mai kor 
igéuyeinek megfelelően  rendeztem be. — Egy-
úttal az érdeklődők szíves tmlomására hozom, 
hogy folyó  év október lö-étól kezdődőleg 
női ruha szabászati tanfolyamot  nyitok, 
hol a jelentkezők mérsékelt díjazás mellett a 
női ruha szabászatban, valamint a munka kö-
rüli kivitelben is beható Bzakszerü oktatást 
nyernek. — A nagyméltóságú m. kir. keres 
kedelemügyi miniszter ur által engedélyezett 
s az 1909. évben Budapesten, a m. kir. tech 
nologián megtartott női ruha szabászati tan-
folyamot  kiválló sikerrel végeztem, s a folyó 
évben Brassóban is a magas kormány megbí-
zásából egy sikeres tanfolyamot  vezettem. A 
szabászati tanfolyam  kezdete folyó  év október 
15-én. Jelentkezni lehet szóval és írásban f.  é 
s z e p t e m b e r 29-éig Kapu-utca 2. sz. alutt. 
Kiváló tisztelettel Házy ígnáo női-szabó, 
szabászati szakoktató. i—io 

— AB iskolák a gyermeksianatór iu-
mert . A „Gyermekszanatórium Egyesület* ö 
felségo  Hohenberg Zsjfia  hercegnő legmaga-
sabb védnöksége éa gróf  Zichy János vallás 
és közoktatásügyi miniszter kormáuyzata alatt 
arra törekszik, hogy segitséget nyújtson ama 
senyvrdő, szegény beteg kisdedeknek, akik 
most évről-évre ezer és ezer szánra elpusz-
tulnak kellő ápolás hiányában. Nincs a vilá-
gon irgalmasság szebb és meghatóbb, mint a 
mely a szegény beteg gyermekek ágya fölé 
hajlik I Ezen magasztoa feladat  érdekében for-
dul most segítségért a nemzet mindig hű és 
önzetlen munkásaihoz: a nemzet nevelőihez a 
gyermekszanatórium kormányzósága. A vallás 
és közoktatásügyi minisztérium e n g e d é l y e 
alapján most gyűjtés folyik  a tanuló ifjuaág 
körében, hogy a Bzegény gyermekek szanató-
riuma mielőbb megépíthető legyen. Ezúton is 
azzal a kérelemmel fordul  a Gyermekszana-
tórium kormányzó-tanácsa városunk közönsé-
géhez és főleg  a tanító ifjúsághoz,  hogy né-
hány fillérrel  a gyermekszanatoriumok létesi 
téBéhez hozzájáruljanak. A gyűjtett összeg fel-
tűntetésére szolgáló iveket a tanintézetek ta-
nárai és tanítóktól lehet átvenni éB ugyan-
csak az iskolákhoz kell a begyűjtött összeget 
átszolgáltatnl. Minden fillér,  melylyel a Gyer-
mekazanatoriumot szolgálja, örömet és áldás-
fog  fakasztani.  Felhívjuk városunk tanuló if-
júságát, bogy legmelegebb érdeklődéssel tá-
mogassák a Gyermekszanatórium vezetőjének 
törekvését, hogy városunk gyermekszanato-
riumi gyűjtése -minél jelentékenyebb legyen. 

— A rendőrség államosítása. Mint 
hírlik, a jelenlegi kormány tervbe vette, hogy 
az összes vidéki rendőrséget államosítani fogja. 
Ez, ha tényleg meg fog  valósulni, akkor ugy 
a magyarságra, mint a közrend- és közbizton-
ságra nézve ia nagy előnnyel fog  bírni. 

— Birtokeladás. Sándor László örökös-
ééi eladják a bánkfalvi,  csekefalvi  ás szent-
mártoni összes külső és belső birtokukat. Mi-
után a vétel kedvező, ajánljuk a vásárló kö-
zönség figyelmében. 

— Kézzel szedett „Ponlk" én „Batul" 
alma eladó Pap András tanárnál Csík-
•omlyón. 

N Y Í L T T É R . * ) 
Mindazon tiBztelt jóakaróimnak, barátaim-

nak, ismerőseimnek, kiktől nem volt módom-
ban elbúcsúzhatni, ez uton mondok Bzivélyes 
„Isten hozzád "-ot kérve tartsanak meg to-
vábbra ia jó indulatukba. 

Csíkszereda, 1910. okt. hó 1-én. 
Dăcher Adolf. 

*) E rovatban közlöttekért nem vállal felelős-
séget a szerk. 

Hirdetmény. 
Megbízás folytán  közhírré teszem, hogy az 

ifj.  Kánya József  tulajdonát képező, Csíksze-
redában a Báca Károly és özv. Nagy Sán-
domé belsőségeik között fekvő  ürea belső-
ség i rodámban 1910. évi oktőber 25-én 
délután inagán árverésen eledatik. 

Dr. Kovács Gyárfás, 
1—3 ügyvéd. 

Sz. r,7G.—11110. végrh. 

Árverési hirdetmény. 
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi LX. 

t.-c. 102. §-a értelmében ezennel közliirré teszi, liogv 
a csíkszeredai kir. járásbíróságnak 1ÎI10. évi V. 17. 
száinn végzése következtében dr. Nagy Jenő ügy-
véd által képviselt Központi takarékpénztár javára 
812 kor. Hl) fill..  s járulékai erejéig 1910 évi már-
cius hó 1-én foganatosított  kielégitési végrehajtás 
utján lefoglalt  és 2040 koronára becsült következő 
ingóságok, u. m.t marha állomány nyilvános árve-
résen eladatnak. 

Mely árverésnek a csíkszeredai kir. járásbíró-
ság 1910. évi V. 17. számú végzése lolylán, 812 
kor. 80 fill.  tökekövetelés a jkv. szerinti ti°/ft  ka-
matai, VgVo váltódij és eddig összesen 2t>2 kor. 
35 fillérben  bíróilag már megállapított költségek 
erejéig, a végrehajtást szenvedd lakásán, CsikdeLnén 
leendőmegtartására 1910. évi Október HA 15-lk 
napjának délelőtti 10 órája határidőül kítuzetik 
és ahhoz a veuni szándékozók ezennel oly meg-
jegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett ingó-
ságok az 1881. évi IA. t-c. 107. éa 108. g-a ér-
telmében készpénzfizetés  mellett, a legtöbbet ígé-
rőnek, szükség esetén becaáron alnl ia el fognak 
adatni. 

Amennyiben az elárverezendő ingóságokat má-
sok is le- és felülfoglaltatták  és azokra kielégítési 
jogot nyertek volna, ezen árverés az 1881. évi 
XL. tc. 120. §. értelmében ezek javára is elren-
deltetik. 

Kelt Csíkszeredában, 1910. éviszepthó 33-ik 
napján. Molnár Sándor, 

kir. bír. végrehajtó. 

Sz. 9926—1910. tlkvi. 1—3 

Végzés. 
Csikverebes község közhelyeinek arányosí-

tása tárgyában bemutatott munkálatok a vég-
leges bevezetésre vonatkozólag megvizsgáltat-
ván, azok helyesnek találtattak, ennélfogva  a 
24366/893. sz. illetve 6400/904. I. M, sz. ren-
deletek értelmében kibocsáttatik a következő 

II. 
Hirdetmény. 

Csikverebes község telekkönyve birtok sza-
bályozás következtében átalakíttatott és ezzel 
egyidejűleg azokra az ingatlanokra nézve, a 
melyekre az 1886. XXIX. t.-c. az 1889. XXXVIII, 
és az 1891. XVJ. t.-cikkek a tényleges birto-
kos tulajdonjogának bejegyzését rendelik az 
1892. évi XXIX. t.-cikkekben szabályozott el-
járás a telekjegyzőkönyvi bejegyzések helyes-
bítésével kapcsolatosan foganatosíttatott.  Ez 
azzal a felhívással  adatik közzé: 

1. hogy mindazok, kik az 1886. XXIX. L-c. 
15. és 17. g§-ai alapján ide értve e §-oknak 
az 1889. XXXVIII, t.-c. 5. és 6. §-aiban és az 
1891. XVI. L--c. 15. §. a) pontjában foglalt  ki-
egészítését is, valamint az 1889. XXXVIII. L-c 
7. g-a és az 1891. XVI. t.-c. 15. §. b) pontja 
alapján eszközölt bejegyzések vagy az 1886. 
XXlX- t.-c. 22. §-a alapján történt törlések ér-
vénytelenségét kimutathatják, e végből törlési 
keresetűket hat hónap alatt vagyis az 1911. 
évi április hó 10-ik napjáig bezárólag a telek-
könyvi hatósághoz nyújtsák be, mert az ezen 
meg nem hosszabbítható záros határidő alatt 
eltelte után indított törlési kereset annak a 
harmadik személynek, a ki időközben nyilván-



40. óim. C S Í K I L A P O K Mk oldal. 

Itönyv '  i°g0i szerzett,  hátrányára nem is szol-
gélhat ; 

•2. hogy mindazok, a kik az 1886. XXIX. 
t.c. 16. és 18. §-aínak eseteiben, ideértvén az 
utóbbi §-nak az 1889. XXXVIII. L-c. 5. és 6. 
faiban  foglalt  kiegészítéseit is, — a tényle-
ges birtokos tulajdonjoginak bejegyzése elle-
nében ellentmondással élni kívánnak, iiásbeli 
ellentmondásukat hat hónap alatt vagyis 1911. 
évi április hó 10-ik napjáig bezárólag a telek-
könyvi hatósághoz nyújtsák be, mert ezen meg 
nem hosszabbítható záros határidő letelte után 
ellentmondásuk többé figyelembe  vétetni nem 
fog; 

3. hogy mindazok, akik a telekkönyv át-
alakítása tárgyában tett intézkedések által, nem 
különben azok, kik az 1. és 2. pontban kö-
rülírt eseteken kívül az 1892. XXÍX. L-c. sze-
rinti eljárás és az ennek folyamán  történt be-
jegyzések által előbb nyert nyilvánkönyvi jo-
gaikat bármely irányban sértve vélik, ideértve 
azokat is, akik a 
1889. XXXVH1. t.-c. 

álji 
tclszólalásukat tartalmazó kérvényOket 
Vkk.'mwi hatósághoz hat hónap alatt, vagyis 
1 n 11. ívi április hó 10-ik napjáig bezárólag 
nyújtsák be, mert ezen meg nem hosszabbít-
ható záros határidő elmulta után az átalaki-
láskor közbejött téves bevezetésből származó 
bárminemű igényeket jóhiszemű harmadik sze-
mélyek irányában többé nem érvényesíthetik, 
a/ emiitett bejegyzéseket pedig csak a törvény 
rendes utján csak az idő közben nyilvánkönyvi 
jogokat szerzett harmadik személyek jogai-
nak sérelme nélkfll  támadhatják meg. 

Egyúttal figyelmeztetnek  azok a felek,  a 
kik a hitelesítő bizottságnak eredeti okiratokat 
adtak át, hogy a mennyiben azokhoz egyszers-
mind egyszerű másolatokat is csatoltak vagy 
ilyeneket pótlólag benyújtanak az eredetieket 
a telekkönyvi hatóságnál átvehetik. 

Csikszentmárton, 1910. szeptember 27-én. 
A kír. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság. 

A kiadvány hiteléül: 
Fiutn  Jöxarf,  s. k. Halló  István, 

kir. albirú. kir. tlkkvazetS. 

tulajdonjog arányának az 
c. 16-ik S-a alapián történt 

befegyzését  sérelmesnek találják, e tekintetben 
a te-

SZABÓ és TÁRSA 
MOST: Budapest, V., Béthory-u. 22. 

AZELŐTT: Gyár-ntoa. 
Ajánlják ogy fanén,  kokai, minőit 4a bsma-

uén tOieléare «lkslmu uingia talepalt 

Oiemköltség lóerönkint körülbelül 
1'/,—2 flller.  Legmesszebbmenő Jót-
állás. Arjegysék ingyen — Oloaó 

arak réaaletflmetéare.  i—24 

1 HŐI KALAP P I V A T T E R E M . ^ 
Ha szép és divatos női kalapot akar 

vásárolni, fáradjon  el Dávid István 
ujonoao berendezett 

női kalap divattermébe, 
mely SepalasentgyörgyöD, a Calkl-
utca sarkán i.Bildy-féle  házban) van. 
Ott a legegyszerűbb éa a legdíszesebb 
uj divata nói kalapokból nagy raktár áll 
rendelkezésre, ugy, hogy mindenki meg-
találja az illésének és igenyeinek meg-
felelő  kalapot olcsó áron. 

Javításokat ós átalakításokat, 
valamint vidéki megrendeléseket 
elvállal, gyorsan i s pontosan eszközöl. 

Kaktáron vannak: párisi modern ka-
lapok 4a fonnák,  kalaptDk, hBjtápok, 
gyógyatappanok, lllataaerek, legfinomabb 
hSIgyporok, ugysiintén kén gyermek-
rnkáeskák. 

Oyászkalapok elkészítése S C 59 
pero alatt ^ t t i eszközöltetnek. 

A t. hölgyközünség szíves pártfogását 
kéri tisstelettel í—io 
\ D Á V I D I S T V Á N . M 

Szám 733—1910. végrh 
Árverési hirdetmény. 

Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi 
LX. t.-c. 102. §-a értelmében ezennel közhírré 
teszi, hogy a csíkszeredai kir. járásbíróságnak 
1910. évi 883 Bzámu végzése következtében 
dr. Nagy Jenő csíkszentmártoni Ügyvéd által 
képviselt központi takarék pénstir r. t javára 
49 kor. s jár. erejéig 1910. évi szeptember bó 
2-án foganatosított  klelégiléBi végrehajtás utján 
lefoglalt  éa 824 koronára bectsIlU következő 
ingóságok, u. m : szénák, 2 ökör borjú és 3 
öl fenyőfa  nyilvános árverésen eladatnak. 

Mely árverésnek a csíkszeredai kir. járás-
bíróság 1910 ik évi V. 883 számú végzése 
folytán  49 kor. tőkekövetelés, ennek 1909. évi 
február  hó 3. napjától járó 6°/o kamatai, V /o 
váltód j és eddig összesen 54 kor. 10 fillérben 
bíróilag már megállapított költségek erejéig, 
a végrehajtást -szenvedők lakásán Csikszent-
domokoson leendő megtartására 1810. évi 
október hó 17-ik napjának délelőtti 0 
órá ja batáridőm kltUzetik éa ahhoz venni 
szándékozók ezennel oly megjegyzéssel hivat-
nak meg, hogy az érintett ingóságok az 1881. 
évi LX. L-c. 107. és 106. §-a értelmében kész-
pénzfizetés  mellett, a legtöbbet Ígérőnek, szük-
ség esetén becsáron alul is el fognak  adatni. 

Amennyiben a* elárverezendő ingóságokat 
mások is le- és lelUlfoglaltatták  és azokra 
kielégítési jogot nyertek volna, ezen árverés 
az 1881. évi XL. te 120. §-a értelmében ezek 
javára is elrendeltetik. 

Kelt Csíkszereda, 1910. évi szeptember hó 
29. napján. 

Molnár Sándor, 
ktr. bir. végrehajtó. 

Kultur haladás. 
A világhíres Savoy-féle  CREME IDEAL 

elismert legjobb arezszépitő és bőrfino-
mitó szer. 

Most már Csíkszeredában is kapható 
FEKETE VILMOS illatszertáráhnn ere-
deti gyári árban. 
1 tégely Creme Ideal, fehér  . K 160 
1 * * * rózsa. „ 2 -
1 doboz „ „ pouder . 3 — 
1 probadoboz „ , „ . 1'— 
1 darab „ . szappan . . —°70 

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

Ennek acsoda világhíres CREME) IDEAL 
szépitőszernek jóságát és meglopó hatá-
sát a tisztelt vevőim saját megbirálására 
bízom, mert bátran állíthatom, hogy az 
első próbatégelynél meglepő lesz a hatása. 

Vidékre is a legcsekélyebb rendelése-
ket utánvét mellett küldi az 19—22 
EM CtitaMiyd Mstsxtr ás Piperekerea-
kadfc  Ctiksxeredákaa. FEKETE VILMOS. 

t-c. 107. és 108. §-ai értelmében kásipénzfi-
zetés mellett, a legtöbbet ígérőnek, szükség 
esetén becsáron alul is el fognak  adatni. 

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

Kelt Csíkszereda, 1910. évi szeptember 28. 
napján. 

Molnár Sándor, 
ktr. blr. vépehíjtó. 

HÖLGYEK FIGYELMÉBE I 
A nagyérdemfi  hölgyek figyelmébe 

ajánlom frauda  és angol nói dlvattermemit, 
a hol mindennemű toalettek a legújabb 
divat szerint készülnek. Több hetrt Pes-
ten és Bécsben töltöttem az öszi és téli 
divat tanulmányozása végett. 

Szíves pártfogásért  esedezve 
GERGELY SÁNDOR, 

nói U n t t m 
2-io Brassó, Lensor 28. szim. 

Jó házi koszt i ^ l V t l -
1 Hol? Megmondja a kiadóhivatal. 3 

Sz. 705-1910. végrb. 
Árverési hirdetmény. 

Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi 
6766. számú végzése következtében Dr. Nagy 
Jenő ügyvéd által képviselt központi takarék-
pénztár r. t. javára 600 kor. s jár. erejéig 
1910. évi juiius bó 26-án foganatosított  kielé-
gítési végrehajtás utián lefoglalt  és 10G0 ko-
ronára toceült következő ingóságok, u. m.: 2 
ló, 1 tehén, 15 szekér széna, kocsi, szán nyil-
vános árverésen eladatnak. 

Mely árverésnek a csíkszeredai kir. járás-
bíróság 1910-ik évi V. 870, számú végzése 
folytán  600 kor. tőkekövetelés, ennek 1910. 
évi május hó 14 napjától járó (>'/• kamatai, 
'/,•/. váltódíj és eddig összesen 100 kor 20 
fillérben  bíróilag már megállapított költségek 
erejéig, a végrehajtást szenvedő lakásán Csik-
delnén leendő megtartására 1910. évi októ-
ber hó 8-lk napjának délelőtt U órája 
határidőül kitüzetik és ahhoz a venni szándé-
kozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg, 
hogy az érinteti ingóságok az 1881. évi LX. 

Csikmegyei Székely Bank Részvénytársaság Csíkszeredában. 
Van szerencsénk Csíkszereda város éa védéke közönségét tisztelettel érte-
síteni, hogy folyó  1910. évi április hó 20-ik napján megnyitottak a 

Csikmegyei Székely Bank Részvénytársaságot 
Üzleti helyiségOnls_a Lukács Juliska umő házában (Kossuth-utca), a Kőhíd mellett. 
Elfogadunk  betéteket betéti könyvecskékre és folyószámlára,  legelő» 

nyösebb kamatozás mellett. 
Kölcsönöket adunk betábl&zás és váltó fedezet  mellett. 
Leszámítolunk váltókat elönyőB kamatfizetés  mellett. 
Lombard kölcsönöket nyujlunk az érték 80 százalékáig, a tőzsdén jegy-

zett 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 szakmába vonatkozó fevilágostitást 

díjmentesen adunk. Tisztelettel: 
AZ IGAZGATÓSÁG. 

1IBI1I1IMI1IBII 

Árverési hirdetmény és feltételek. 
Alattirtak, mint az alább megjelölt ingatlanok telekkönyvi tulajdonosai ezen-

nel közhírré tesszük, hogy a csíkszeredai kir. törvényszék, a csíkszentmártoni kir. 
járásbíróság területén levő következő ingatlanokat a kitett kikiáltási árban árverés 
alá bocsátjuk, u. m.: j 

Csikbéokfalvi  78i. sz. tjkv. 
4955. hrsz. szántó, Felláb c) nagyhalasztó dűlőben — h. 954 Q-öl 380 K — f. 
5091. hrsz. szántó, Felláb d) alláb dűlőben — h. 306 . 1 
5093. hrsz. szántó. Felláb d) alláb dűlőben 1 h. 774 I 
5167. hrsz. szántó, Felláb d) alláb dűlőben . — h. 
144. hrsz. szántó, Nagymező vizremenő dűlőben — h. 
145. hrsz. szántó. Nagymező vizremenő dűlőben — h. 

306 
774 
363 . 
810 . 
354 . 
Összesen 

1217 K 20 f. 

465 K 60 f. 
„ ussotn 2062 K 80 f. 

Csekefalvi  315. az. tljkv. 
814. hrsz. utca a belsőségben — h. 177 Q-öl | A n n n „ , 
819. hrsz. kert a belsőségben 1 h. 1214 p-öl) 4 0 0 0 * ~ 

III. összesen 4000 K — f. 
Csikszentmúrtoni  27. sz. ijkv. 

579. hrsz. kert a belsőségben — h. 37 Q-öl 74 K — f. 
618. hrsz. kert a belsőségben — h. 100 D-öl 200 K — f. 

5821. hrsz. kaszáló Asszusorok 3 h. — , | v f 
5824. hrsz. kaszáló Asszusorok 1 h. — . J " " " ^ - 1 -

Összesen . 1074 K — f. 
1. Az árverést 1910. évi október hó 9-ik napján Csikszentmárton község 

házában tartjuk meg. 
2. Árverezni szándékozók minden egyes ingatlan kikiáltási árának lO*/«-át 

készpénzben vagy óvadékképes értékpapírban az árverést foganatosító  megbízottunk 
kezéhez letenni tartoznak. 

3. Árverési vevő köteles bánatpénzt a megígért vételár 25'/«-ára azonnal kiegé-
szíteni, különben ajánlatát figyelembe  nem vesszük. 

4. A megígért vételár 25*/»-a az árverés napjától 60, a fennmaradó  50»/»-a 
pedig 90 nap alatt az árverésen megjelölendő megbízottunk kezéhez fizetendő. 

5. A fennirt  becsáron alul tett ajánlatot figydembe  nem vesszük. 
6. Vevő az ingatlanokat terhelő és az árverés napjától számítandó mindennemű 

rovatait (adót slb.) és az átruházási illetéket viselni tartozik. 
7. Vevő az árverés napján a megvett ingatlan birtokába lép, amennyiben azon-

ban a jelen hirdetmény 4. pontjában irt kötelességének eleget nem tesz, a már 
lefizetett  összeg visszatérítését nem igényelheti, ajánlata mint meg sem tett figye-
lembe nem vétetik és az ingatlant a 4. pont alatti 90 nap elteltével birtokunkba 
visszabocsátani köteles, ezennel lemondván minden jogról, mely alapon a birtokban-
tartást, továbbra is igényelhetné. 

8. Vevőnek a tulajdonjoga bekebelezésére alkalmas okiratot a vételár teljes 
lefizetése  után megbízottunk utján szolgáltatjuk át. 

9. A telekkönyvi térmértékért szavatosságot nem vállalunk, 
lo. Vevő ezen hirdetmény és feltételeket  magára nézve kötelezőnék elismeri. 
Csikszentmárton, 1910. évi szeptember hó 14-én. 

3-3 Sándor László örökösei. 

FŰRÉSZTELEP- ÉS GÉPTÜLAJDONOSOK* FIGYELMÉBE! 

AUT06ÉN H E G E S Z T É S ÉS VÂ6ÂS CSÍKSZEREDÁBAN. 
Műhelyemet berendeltem a u t ó t e c h n i k a i éa v i l á g í t á s i szerelések eszközlésére. — Forrasztok minden fémet  úgymint: 
ÖNTÖTT ÉS KOVÁCSOLT VASAT, ALUMÍNIUMOT ÉS REZET, KAZÁNREPEDÉSEKET, AUTOMOBIL ÉS G É P A L K A T R É S Z E K E T 
szóval a i ipari és mezőgazdasági, úgyszintén háztartási gépek összeg alkatrészeit. Készítek saját szerkezetű UNIVERSAL világító népeket. 
Kiváló tisztelettel: BERKOVICS SAMU, CSÍKSZEREDA, Apaffl  Mihály-utca 3L szám. 
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4-lk oldal. C S Í K I L A P O K 39. siAm. 

Vidéki nMgnndeléMk gjoram él pontom »nMi6IMPi»k. 

(Háthé József  nfil  dlvat-kalap-flzlete,  Csíkszeredában (Srűotfald-féle  ház). 
Van szerencsém a t. közönség szives tudomására hozni, hogy az öati éa téli 
idényre a« nj árun aceptember hó elején megérkestek.  Du SVBIBSZ-
tékot tartok a legújabb párisi roodelekből, szőrme és angol nói sapkákból, 
egyszerű és diszkalapokból. L'gymint diszitó selymekből, sima és vasalt bár-
sonyokból és auto-fátyol  újdonságokból. Struc és disz tollakból viragokbol 
kaiaptükböl, selyem- és bársonyszallagokból meglépő újdonságok, hlvallalok 
mindennemű alakítást és díszítést vidékre is. - Kérve a nagyérdemű közön-
ség szives pártfogását,  maradok kész szolgálattal Háthé Jósaef,  CsiJiMereaa. 

állandó raktár din- éa gyéwk»l«pokbóL 

ŐSZI ÉS TÉLI IDÉNY!! 
A t, olvasó becses figyelmébe  ajánlom, hog.y szük-
ségletét férfi-,  flu-  és gyermek-ruhában s 
ugyszintén női- és leány-felöltőkben,  kosz-
tümök, aljok, blúzok, pongyolák, jupo-

nok stbiben c s a k i s k i z á r ó l a g 

A S C H E R I. c * g Q * l 
Brassóban, Itensor 26. szerezze be. 

Postai megbízások utánvétel mellett leggyorsabban 
eszközöltetnek, mely alkalommal csak a mell-
bőség, szin és hozzávetőleges árak meg-
jelülendők. Nem megfelelő  áruért a pénz készsége-
sen visszatérittetik. Felkérem a t. közönséget, 
hogy Brassóban leendő tartózkodása alkalmával 
üzletemet — minden vételkötelezettség nélkül — 
megtekinteni szíveskedjék. — Kiváló tisztelettel: 

A S C H E R I. 
B R A S S Ó , L E N S O R 20. S Z Á M . 

4-10 

KOVALD PÉTER ÉS FIA 
C S Á S Z . É S KIR. S Z A B K E L N E - É S S Z Ő R M E F E S T Ő , V E G Y T I S Z T I T Ó É S 6ÖZM0SÓ-GVÁR 

B U D A P E S T , VII., S Z Ű V E T S É G - U T C A 37. S Z Á M 
megbízói kényelmét szemelött tartva elhatározta, hogy minden tekintélyes 
vidéki városban képviseletet létesít és ez által módot nyújt a nagyérdemű 
közönségnek arra, hogy cégét — a csomagolás és postaköltségek mel-

lózésével — közvetlenül felkereshesse  = 
M Á T N É J Ó Z S E F C S Í K S Z E R E D Á B A N 

vette át a képviseletét és a gyár rendes áraiban válallja az uri-, nói- és 
gyermek-öltönyök, diszitó és bútorszövetek, függönyök,  kézimunkák, 
szőnyegek, csipke- és végáruk, szőrmék stbiek vegytisztitását és tes-
teset. — Úgyszintén ágytollak tisztítását és fehérnemúek  mosását is. 
A nagyérdemű közönséget biztosítva kifogástalan  munkájáról és mindékor 
méltányos árairól, szives jóindulatába és figyelmébe  ajánlja a képviseletet 

—•—•— és számos megbízatást kér a —— 

K o v á i d P é t e r é s fia  eég. 

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

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 vállulom és ezt csinos kivitelben olcsó árak mellett pontosan elké-
szítem. Raktáron tartok a mai kornak megfelelő,  mindenféle  uagyságu 

RUGANYOS DIVÁNOKAT ÉS MATRACOKAT 
azért, liogy itt míudenkí beszerezhesse szükségletét ép oly olcsó 
árbau, mint bármely nagyobb városban. — Továbbá tudatom még a 
mélyen tisztelt közönséggel azt is, hogy állandóan raktáron tartok 

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

latú pártfogásába  ajánlva, maradtam kiváló tisztelettel : 

Bájer Ferencz, nyerges és kárpitos 
Csíkszeredában, Rákóczi-utca 852. szám. 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Gzell Frigyes és Fiai 
bortermelök és bornagykereskedök 

M E D G Y E S . 
Legjobb beszerzési forrás 

VALÓDI ERDÉLYI TERMÉSZETADTA 

TISZTA HEGYI BOROKBAN. 
Hordókban és palackokban. 

Kitűnő saját termésű és vörös borok. 

0 0 0 0 0 0 0 '; 0 

Őrangyal és ártatlanok őrangyala cz. 
Ima- és énekeskönyv 

uj kiadásban megjelent. — Kapható : 
SzVoboda József  köorv- és pagirkerestcedésében, 

C s í k s z e r e d á b a n . 

QOOOPOOOOOOOOOUOOOOOOOOOO 

H I R D E T É S E K 
olcsó árszámitás mellett 
közöltetnek s felvétetnek 

A KIADÓHIVATALBAN, 
ooooooooooooooooooooooooo 

Kitűnő minőségű é s l e g m a g a s a b b s z i l á r d s á g ú Port land-Cemente t a ján l o l c s ó áron a 

P 0 R T L A H D - C E M E H T - 6 Y Á R B R A S S Ó B A N . 
Csíkszeredában kapható: ^ , l " b o r t B s u l á - z s é s urak kereskedésében. 

Nyouiotl UiTobtfU  J A I M Í könjrmycmdájábu Caikueredibu, 1 9 1 0 




