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COYVÉD. 

Öszi köd. 
Az elmúlt évszázad utolsó tizedében 

ê 'v sajátságos világszellem kezdett ter-
jo.'lni Mint minden eszmeáramlat, ez is 
pranchországból indult ki és az elmés fran-
ciák .fia  de siecle"-nek, a század végé-
nek nevezték el, ezt az izgatott, háborgó 
uj társadalmi formációkra  törekvő szelle-
mei, művészeti irányt, társadalmi szoká-
x -kasokat, melyeket meglehetős betegnek, 
/.ivartnak látott már kezdetétől az egész-
séges és az éber szem. 

Azt hitték a haldokló századdal ennek 
;i7. eszmeáramlatnak vége lesz. Az iroda-
lomban a durva naturalizmus, a művé-
szetben a secessió, a simbalizmus, a tár-
sadalmi modorban neuraszteniás nyegle-
ség, még a zenében is az afrikai  vadtör-
zsek disszonáns akkordjai, az erkölcsnek 
szédítő esése és értékének alacsony va-
lutája, az egyéni és szervezett körök kö-
vetelései, e mellett a fényűzés  kimondha-
tatlan foka  és az elviselhetetlen drágaság, 
vele együtt a munkaszeretet csökkenése. 
Azt hittük, hogy mindezekből hamar ki-
gyógyulunk s az uj század első tizede 
végén már szédületesebben haladunk a 
dekadencia felé  minden irányban. 

Azt mondják, az emberi társadalmak 
életének kutatói, hogy ez az ideges kor 
nagyban hasonlít a francia  nagy forrada-
lom idejéhez. Akkor is, mint most, leg-
alább sokan, a kik ezeket a jelenségeket 
mérlegelik, éreznek valami különös lelki 
nyomást, sejtelmes érzést, hogy ez nem 
maradhat így. A világon át kell seperni 
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alakulással is, de véget vet ennek az ide-
ges bizonytalanságnak és általános zül-
lésnek. 

Ki lát a jövőbe? Ki tudja csak azt is, 
hogy a zavarosan, bántóan terjedő művé-
szi, irodalmi, társadalmi irányok a tető-
ponton vannak-e már? Vájjon van-e a 
nosimpressionizmusnak még uj, a mainál 
képtelenebb formája,  a színpadnak az er-
kölcsi fogalmakat  cégérező jelenlegi iróit 
túllicitáló ma még rejtve tartott zsenijei? 

Egy kétségtelen, hogy ma mindenfelé 
ugy nyitjuk ki szemünket, hogy éreznünk 
kell a sűrű, mellűnkre, szemünkre nehe-
zedő öszi ködöt és minket, a kiket még 
kalapleemelésre, a tekintélyek tiszteletére, 
erkölcsi érzésre, kötelességszeretelre, isten-
félelemre  s nemcsak egyházi, de állami, 
társadalmi és családi dogmákra is tanítot-
tak és arra esküdtettek: rémesen bánt, 
feszélyez,  izgat, felháborít  ez az uj világ-
szellem s minden érzékünk — talán a 
nevelés velejárója ez, — azt mondja, hogy 
az emberiséget ettől a szellemi megcsö-
mörléstöl és az élet nagyjaival visszaélő 
eltévelyedéstől nagy forradalomnak  kell 
megváltania. 

Vannak sokan, akik azt mondják, hogy 
az uj, a mainál egészségesebb és min-
denesetre erkölcsösebb társadalmi élet nem 
revolució, hanem evolúció utján adatik 
meg a boldog nemzedéknek. Csakhogy 
ki niszi ezt ? A jövő fejlődésének  egész 
területén köd, nehéz őszi köd van. Az a 
nemzedék, mely ma az iskolából nem 
sokára kivonul az életbe, tele protenció-

val, szellemi csömörrel, a magyar költője 
Ady, divatos moral-produkatora Behmard, 
a morált tagadó gonosz szatirikus, — 
ez, hogy ne kelljen a súlyos helyzetet 
színezni, a mely igen kényes területre is 
elkényszeritene, — alkalmas-e a világszel-
lemnek ma még tételes követelésekbe nem 
burkolt, de társadalmi átalakulásra sóvárgó 
irányeszméit békésen átvezetni egy uj, 
jobb társadalmi fejlődés  alapjául, — higyje, 
aki akarja. 

Ez a nemzedék egy nagy társadalmi 
alakulás előszelét érzi, s helyzete olyan, 
mint a vulkánon épült városoké. De hogy 
elhárításáról sem gondoskodunk, az bizo-
nyos. Botorkálunk az őszi ködben. 

Csik vármegye gyfimölcstermelésének 
fokozása. 

Óriási jelentősége van Csikvármegye 
gazdasági életére a kezdet kezdetén levő 
gyümölcstermelés fokozásának. 

Kevés azon gazdák száma a kik a 
gyümölcstermelés gazdasági fontosságát 
felismerve,  annak fejlesztésére  munkálkod-
tak volna. 

Az állam által a csikvármegyei szé-
kelység gyümölcsfa  szükségletének fede 
zésére létesített gyergyószentmiklósi állami 
gyümölcsfa-iskola  1910. évi gyümölcsfa 
ojtvány készlete legnagyobb részt más 
vármegyék területére lett elszállítva, mert 
a csikvármegyei gazdák vagy egyáltalában 
nem, vagy csak akkor jelentkeztek gyü-
mölcsfa  ojtványokért, amidőn a rendel-
kezésre állott ojtványok legnagyokk része 
már más vidékre volt előjegyezve. 

Több mint 18 ezer darab eredetileg 
Csikvármegye gazdaközönségének szánt 
gyümölcsfa  ojtvány került ilyformán  olcsó 
pénzen idegenbe. 

Az 1911. év tavaszán a gyergyószent-
miklósi állami gyümölcsfa-iskola  ismét 
több mint 20 ezer darab kiosztandó ne-
mes gyümölcsfa  ojtvány és 7000 darab 
gyökeres ribizke dugvánnyal rendelkezik, 
amely gyümölcsfa  ojtványok és dugvá-
nyok most már Csikvármegye területén 
kellene maradjanak, hogy a gyergyószent-
miklósi állami gyümölcsfa-iskola  eredeti 
céljának, — Csikvármegye gyümölcsfa-
termelésének fokozása  — megfelelhessen. 

Felhívjuk ennélfogva  gazdaközönsé-
günk figyelmét,  a gyergyószentmiklósi 
állami faiskola  kiadás alá kerülő nemes 
gyümölcsfa  ojtvány készletére, mely a 
következő: 

1. Angol téli arany párnén alma 3051 
drb I. oszt. és 2724 drb II. o. ojtvány. 

2. Piros Gravensteini alma 776 drb 
1. oszt. és 393 drb II. oszt. ojtvány. 

3. Pircs asztrakán alma 1228 darab 
I. o. és 891 drb II. oszt. ojtvány. 

4. Batul alma 2290 darab I. oszt. és 
1625 drb II. oszt. ojtvány. 

5. Binetgris alma 109 drb 1. oszt. és 
24 drb 11. o. ojtvány. 

6. Frequin ronge alma 495 drb I. o. 
és 513 drb II. oszt. ojtvány. 

7. Medaille d'or alma 1667 drb 1. o. 
és 1115 drb II. o. ojtvány. 

8. Amere doux alma 410 drb I. oszt. 
és 42 drb II. o. ojtvány. 

A „CSÍKI LAPOK" TARCZÁJA. 
Zorkámnak.*) 

Peprovity Myegos Miklós. 
Nem mind arany, ami fénylik 
És a Irón nem heverő hely! 
Ül azon is boldogtalan 
— Kicsi lányom, hidd el, hidd el I 

Korona is, bármi fényes  I — 
Tövisből van sokszor fonva. 
Elégedett, boldog királyt 
Nem ismer ám, csak a mondai 

Ám a kicsi kunyhóban is 
A boldogság lakik véled, 
Ha dolgozol, csöndben, titkon. 
Tisztességben s — Istent féled. 

Fordította SZASZY ISTVÁN. 

* I E kis verset Montenegró jelenlegi cárja irta. 

Gyérgyói atyafiak. 
- Irta: PORTIK ANDOR. — 

Akármit beszéljenek, hogy nincs már Er-
délyország, mégis van, sőt nemcsak, hogy Er-
délyország, hanem még Gycrgyóország is van 
a világon, bár a térképen nincs kirajzolva; s 
a köpcös gyérgyói székelynek az a föld,  amely 
a hegyeken tul terül el, már külföld. 

Gyergyó valóban ország: egy nagy fensik 
vadregényes fenyvesekkel,  égbenyúló szikla-
várakkal körülvéve, melyek kapui alól véres 

fejjel  szaladt vissza hazájába a kutyafejű  tatár. 
E fensik  közepén kigyódzik a szőke Maros; 
kilenc hatalmas falu  terpeszkedik egy-egy nagy 
hegynek a lábánál, melyeknek nagysága, szín-
magyar volta mintha azt a gondolatot támasz-
taná az emberben, hogy Gyergyó csakugyan 
ország... 

* 

Hajnal felé  van; a játszó csillagok mintha 
kifáradtak  volna játékukban, a hold mintha el-
bágyadt volna a sok ide-oda való nézésében, 
melyre kíváncsisága kfszteté;  'olyanok, mintha 
álmosak lennének mindnyájan. Zsibbasztó né-
maság ringaţja álomban a gyérgyói fensikot: 
a Maros zúgás nélkül folyik  lassan-lassan, 
mintha nem akamá zavarni a nádasokban alvó 
madarak hajnali álmát. — Csak egy-egy lágy 
szellő száll át Kárpátokról a Hargitára, nem 
is suhog, lágyan legyinti meg az alvó pászto-
rok álmos arcát s felüdítve  mintha rózsákat 
hintene rájuk. Aztán óvatosan hatol be a ren-
geteg fenyvesek  közé; felkeresi  az alvó dalos 
madárkákat, a virágokat, a lombokat ; felkeres 
mindent, ami él; meglegyinti szelíden, azok 
megrázkódnak, mintha valami álmot láttak vol-
na... De az álom édes, tovább alusznak... 

Igy száll a szellő egyik bércről a másikra, 
egyik vidékről a másikra, mert ő a hajnal elő-
hírnöke ; ő az, ki titkos, üdítő levegővel hinti 
be a természet gyönge gyermekeit, hogy az 
élet szeretetének boldogító érzetével ébredje-
nek egy uj viruló napra. 

A falvak  is néma csendben, mint valami 
hatalmas foltok  terülnek el a pusztaságon; a 
tornyok keresztjei olykor meg-megvillannak 
ha egy futó  csillag szalad el felettünk  az égen. 
Még Remelén is csend van, hej pedig betyár 
legények laknak ott, betyárságukban elsők szép 
Gyergyóországban, híresek ók a hegyeken tul 
a külföldön  is. Hiába, reggel, mire a nap fel-
kel, már kinnt kell lenniök a mezőn, az erdőn 
és dolgozniok kell. Nem csoda hát, ha most 
ők is alusznak s kurjantásaikkal nem zavarják 
meg a költői csendet... 

Itt Remelén lakik egy öreg emberpár; a 
gazda azonban, kit a falu  nyelve »Gergé bá«-
nak nevez, még nem is olyan öreg, 53 éves 
lehel, még jó erőben van. 

Kettecskén éldegélnek, fiók  is van, csak-
hogy messze tőlük. De azért még sincsenek 
egyedül, hiszen a fél  falu  rokonuk, a másik 
fél  pedig keresztfiuk,  meg keresztkomájuk; 
hogy is ne, mikor Boriskanén a .Mária Tár-
sulat* elnöke. 

Egyszerű kis házban laknak, de boldogok, 
elégedettek, Isten van velük. Pázsitos udvaru-
kon sorjában egymás mellett áll a nagy csűr, 
az istálló, a disznóól és minden egyéb, ami 
arra vall, bogy azon a portán, ha nem is nagy 
gazda, de nem is az utolsó lakik. Igaz most 
üres az istálló; az ökrök, a borjuk, a juhok 
most kint vannak a havasi legelőkön. Csak az 
öreg »Csendes« van otthon. Két első lábára 

térdelve, ott fekszik  az udvar közepén, álmo-
san hunyorgatja szemét és kérődzik. Ébren 
van már, mert érzi, hogy közeledik a fejés 
ideje... 

A hold, mintha éppen azt az udvart nézné, 
olyan szépen bevilágította; s bevilágította a 
házat is, ahol a két öreg a gazduram, meg 
hitestársa Boriskanén alusznak. Minden ugy 
van még a házban, ahogy este hagyták; min-
den szerteszét; a kemence alatt a mosatlan 
edények, melletlak ül a kormos, egy csúf,  fe-
kete macska. Hánykolódik, nem lud aludni s 
nem is aludt eddig, mert el volt foglalva.  A 
Mihály gazdáék padlásán fest-visitet  téve, egy 
jókora avas disznólábra akadt, s mivel valami 
fenséges,  misztikus ize volt, addig evett, amig 
lehetett, vagyis addig, amig az egyházfi  macs-
kája, a sárga rajta nem kapta, aki tudvalevő-
leg erős, mert a pap macskájához sokat jár-
ván, sokszor eszik papi ebédet, meg vacsorát. 
A kormos mindennek dacára is jóllakott s most 
tele gyomorral nem tud aludni, aztán a hold-
világ is sérti a szemét. Hánykolódik, hányko-
lódik, amig leveri a mosatlant. A csörömpö-
léstől azonban ki ijed meg legjobban, mint ő 
maga. S hirtelen körülnézve villogó szemével, 
pillanat alatt a padláson terem, onnan meg 
eliramlik talán ki a falu  végére. Otl leül az 
ut szélén, egy-darabig néz-néz, aztán meggon-
dolja a dolgot s visszafelé  ballag. 

(Folytatása következik). 
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9. Salzburgi körte 169 drb I. oszt. és 
216 drb II. oszt. ojtvány. 

10. Zöld Magdolna körte 489 darab 
I. oszt. és 781 drb II. o. ojtvány. 

11. Liegel vajkörte 6o3 drb I. oszt. 
ojtvány. 

12. Spanyol meggy 404 drb I oszt. 
és 904 drb 11. o. ojtvány. 

13. Oszlheimi meggy  75 drb 1. oszt. 
és 723 drb II. oszt. ojtvány. 

14. Ribizke 7000 drb gyökeres dug-
vány. 

A kiosztás alá kerülő ojtványok tel-
jes faiskolai  ára az I. osztályba sorozott 
ojtványokra nézve darabofikint  60 fillér, 
a II. osztályba sorozottakra nézve pedig 
darabonkint 30 fillér.  A ribizke dugvá-
nyok ára darabonkint 10 fillér.  Ezen ár 
a kiszedett ojtványoknak ára a gyümölcsfa-
iskolában, mig elszállítás esetén a csoma-
golási és szállítási költséget a vevő tar-
tozik hordozni. 

A teljes faiskolai  ár is lehetővé tenné 
csekély voltánál fogva  minden egyes 
gazda embernek, hogy gyümölcsöst léte-
sítsen, illetve az esetleg meglevőt na-
gyobbítsa, de az állam egyes gyümölcs-
termelőknek kedvezményt is biztosit. 

A kilátásba helyezett kedvezmények a 
kővetkezők: 

a) Lelkészeknek, községi és körjegy-
zőknek, továbbá módosabb földmives  kis-
gazdáknak saját céljaikra rendelt ojtvá-
nyok után 33 százalék. 

b) Községi tanítóknak és szegénysorsu 
kisgazdáknak 50 százalék. 

c) Községeknek, volt úrbéreseknek és 
közbirtokosságoknak silány legelőkön, fel 
hagyott szántóföldeken,  továbbá az állami 
kezelés alatt álló erdeik vágásterületein, 
hatósági engedély mellett létesítendő gyü-
mölcsösök céljaira, továbbá utcáknak, 
köztereknek és mezei utaknak gyümölcs-
fákkal  való segélyezésére a folyamodó 
vagyoni viszonyaihoz mérten 50—75 szá-
zalék. 

d) Községeknek a községi faiskolák 
részére anyafákul  kiültetendő ojtványok 
után 75 százalék. 

e) Állami és törvényhatósági tisztvi-
selőknek, altiszteknek és szolgáknak kincs-
tári tulajdont képező területek beülteté-
sére 100 százalék, saját tulajdonukat ké-
pező területek beültetésére 50 százalék. 

A Csikvármegyében az egyes közsé-
gekre illetékes m. kir. járási erdőgond-
nokságok fel  vannak hatalmazva, hogy a 
lelkészek, községi és körjegyzők, tanítók, 
földmives  kisgazdák, valamint az állami 
és törvényhatósági tisztviselő, altisztek és 
szolgák által 100 darabon aluli mennyi-
ségben kedvezményes áron kérelmezett 
ojtványokat az illetők szóbeli kérelmére 
külön folyamodvány  nélkül is összeírják 
az esetben, ha az illető birtokosok Írás-
beli kötelező nyilatkozatot adnak arra nézve 
hogy az általuk kért gyümölcsfa  ojtvá-
nyokat a kilátásba helyezett kedvezmé-
nyes árakon annak idején kifogás  nélkül 
átveszik és saját birtokukra kiültetik. 

E célból az előjegyezni óhajtó birto-
kosok folyó  év november hó 25-ig be-
zárólag az illető községre nézve illetékes 
erdögondnokságnál jelentkezni tartoznak. 

Azok a kedvezményre igényt tartó 
birtokosok, kik 100 darabon felüli  elő-
jegyzést óhajtanak tenni, ugyancsak folyó 
évi november hó 25-ig a kedvezményre 
való jogosultságuk hatósági igazolása mel 
lett szabályszerű bélyeggel ellátott és a 
m. kir. földmivelésügyi  minisztériumhoz 
cimzett kérvényt kell a községükre nézve 
illetékes m. kir. jár. erdögondnokságnál 
benyújtsanak. 

Oly birtokosok, kik kedvezményre 
igényt nem tarthatnak szintén saját érde-
kükből kifolyólag  helyesen járnak el, ha 
az igénybe venni szándékolt ojtvány kész-
letüket a községükre nézve illetékes erdö-
gondnokságnál előjegyzik, mert ellenkező 
esetben csak ugy részesülhetnek ojtvá-
nyokban, ha készlet felesleg  marad. 

Gyergyószentmlklós, 1910. november 
hó 9-én. 

Kralt  János, 
m, kin «. erdőm/rnök. 

P. Mlkó Ilona legfelsőbb  kitüntetése. 
Abból az alkalomból, hogy ő Felsége 

P. Mikó Ilonának a közjótékonyság terén 
szerzett érdemei elismeréseül az Erzsébet 
érdemrendet adományozta, a József  kir. 
herceg szanatórium-egyesület helybeli bi-
zottsága az érdemrend átadása végett a 
vármegye tanácskozási termében d i s z-
g y ü i é s t tart. Az ünnepélyre a bizott-
ság szívesen lát minden érdeklődőt. A 
meghívó a következő: 

A József  kir. herceg sanatorium egye-
sület csíkszeredai bizottsága P. Mikó Ilona 
védnökének a közjótékonyság terén szer-
zett érdemei elismeréséül történt kitünte-
tése alkalmából folyó  hó 20-án délelőtt 
11 óra 30 perckor a vármegyeház nagy-
termében d i s z g y ü l é s t tart, melyre 
mind az egylet tagjai, mint a kitüntetett 
tisztelőit hazafias  üdvözlettel meghívjuk. 

T á r g y s o r o z a t : 
1. A kitüntetett meghívása. 
2. Elnöki megnyitó, 
3. Gyalókay Sándor főispán  ur őmél-

tósága az érdemrendet üdvözlő beszéd kí-
séretében átadja. 

4. Kállay Ubulné diszelnök üdvözlő 
beszéde. 

Csíkszereda, 1910. november 14. 
A bizottság nevében: 

Dr. Fejér  Antalné,  Dr Imecs  János, 
elnök. titkár. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
- A közigazgatási bizottság ülése 

Folyó bó 14-én tartotta a vármegye közigaz-
gatási bizottsága Gyalókay Sándor főispán  el-
nöklete mellett rendes havi Ülését. Fejér Sán-
dor alispán sajnálattal jelentette he, hogy a 
Tusnádon és Csikszentkirályon felállítani  kért 
csendőr-őrsöket ti belügyminiszter fedezőt 
hiányában nem engedélyezte. — Majd a vár-
megye központi tisztviselői tevékenységének 
eredményét jelentette be, mely szerint bátra-
lék nincsen s a tisztviselők teljes kurrenciában 
vannak. Elnöklő főispán  a bizottság tudomá-
sára hozta, hogy a vasúti menetrend sürgős 
megváltoztatása és a kir. pénzúgyigazgatóság 
épitési ügyének végleges elintézése tárgyában 
személyesen interveniált a szakminisztereknél 
s mindkét ügyben kedvező választ kapott, me-
lyet a bizottság örömmel vett tudomásul. — 
Ezután az árvaszéki elnök, tiszti főorvos,  kir. 
pénzügyigazgató, kir. ügyész, az államépité-
szeti hivatal főnöke  és kir. tanfelügyelő  ked-
vező havi jelentéseit a bizottság tudomásul 
vévén, az ülés — miután interpelláció nem 
tétetett — véget ért. 

— Kaszinó estély. A helybeli Kaszinó 
folyó  hó 19-én tartja saját termeiben első há-
zias estélyét, melyre az aláírási ivek már ki-
bocsájtattak. Az eddigi aláírásokból már meg-
állapítható, hogy népes és látogatott estélyre 
van kilátás. A kaszinónak kifogástalan  kony-
hája van s borai is kitűnők. Az estélyen Rá-
luly Béni Árpád zenekara játszik. A vigalmi 
bizottság elhatározta, hogy estélyét minden 
hónapban megismétli. A kaszinó első házias 
estélyére felhívjuk  érdeklődőknek figyelmét. 

- Felszentelést ünnepély. Az erdélyi 
róm. kath. Státus székelyudvarhelyi főgimná-
ziuma folyó  hó 30-án tartja felszentelés!  ünne-
pélyét. Az uj intézeti épületet gróf  Majláth 
Gusztáv Károly erdélyi püspök áldja meg, 
melyet felavatási  ünnepély követ tartalmas 
műsorral. Kzt társasebéd követi. 

— Lövész-egylet megalakulása. F. hó 
13 -áu tartották meg egy megalakítandó lövész-
egylet elóértekezletét, melyen elhatározták, 
hogy az egész vármegyében felhívásokat  bo-
csájtanak ki az egyesületbe való belépésre. 
Ha a felhívások  a kellő eredménnyel járnak, 
az egyesület azonnal megalakul. Az előérte-
kezleten jelen voltak: Fejér Sándor alispán, 
Szentpály Gábor honvédórnagy. Szász Lajos 
főjegyző,  dr. Györgypál Domokos tiszti fő-
ügyész, Révész Gyula lörvh. fóállatorvos,  Deb-
reczení főhadnagy,  dr. Ujfalusí  Jenő polgár-
mester, dr. Élthes Gyula vm. aljegyző, Sze-
mere László közig, gyakornok és még többen. 
Az értekezlet Szemere Lászlót megválasztotta 
jegyzőnek, ki a felhívásokat  is kibocsájtja. E 
felhívásoknak  már eddig is igen nagy ered-
ménye van. ugy, hogy remélni lehet, hogy az 
egyesület es évben megalakul. 

— Eljegyzés. Hatolykal Pap András r. 
kath. gymn. tanár és neje csíkszentmártoni 

Nagy Anna szép és kedvelt leányát Irmuskát 
e hó 3-ikán jegyezte el Barcsai dr Barcsay 
Kálmán cs. és kir. ezredorvos Budapestről. 

— Haláloaasok. Száva Kristóf  nagybír 
tokos, törvényhatósági bizottsági tag, az örm. 
kath. egyházmegye főgondnoka  folyó  hó 12-én 
Szépvizen hirtelen elhunyt, gyászba döntvén 
vele nagy kiterjedésű és közbecsülésben levő 
családját. Elhalt az egész vármegyében köz-
tiszteletben és szeretetben állott, ki egyenes, 
bizalmat gerjesztő egyéniségével magának csak 
barátokat és tisztelőket szerzett. Hosszú időn 
át a vármegye törvényhatóságának virilis tagja 
volt B mint ilyen, élénk részt vett a vármegye 
közügyeiben. Mint az örmény katholikus egy-
házmegye főgondnoka  sokat munkálkodott egy-
házmegyéje javára Minden lépését a nyílt, 
egyenes őszinteség jellemezte, mi neki általá-
nos közbecsülést, elismerést és tekintélyt szer-
zett. Emlékét az egész vármegye kegyelettel 
őrzi s a mélyen sújtott család iránt őszinte 
részvéttel viseltetik. Halálát három gyermeke, 
dr. Száva István, dr. Zakariás Manóné és Száva 
Katuska gyászolják. Elhunytban Fejér Sándor 
alispán sógorát vesztette el. Száva Kristófnak 
temetése folyó  hó 14-én ment végbe a gyá-
szolók igen nagy és impozáns részvéte mel-
lett. Utolsó útjára elkísérte Szépviz és vidé-
kének közönsége és Csíkszereda intelligenciá-
jának nagy része. A temetésen részt vett a 
vármegye tisztviselői kara Gyalókay Sándor 
főispán  és Szász Lajos főjegyző  vezetése mel-
lett A halálozásról a család a következő gyász-
jelentést ndta ki: Szivünk legmélyebb fájdal-
mával tudatjuk, hogy a drága jó apa, áldott 
lelkű após, testvér, sógor éB őszinte rokon 
Száva Kristóf  nagybirtokos, csikvármegyei tör-
vényhatósági bizottsági tag és örm. kath. egy-
házmegyei fógondnok,  élete 56-ik, házasságá-
gáusik 27-ik, özvegységének 15-ik évében, 
folyó  hó 12-én, éjjeli fél  3 órakor befejezte 
fültii  életét. Hűlt tetemei folyó  hó 14-én d. u. 
fél  3 órakor fognak  a helybeli örm. kath. sír-
kertben örök nyugalomra helyeztetni, lelkéért 
az engesztelő szentmise-áldozat folyó  hó 15-én 
d. i'. 10 órakor fog  az ég Úrinak bemutattatni. 
Emléke legyen áldott s az örök világosság fé-
nyeskedjék neki! Csikszépviz, 1910. évi no-
vember hó 12-én. Dr. Száva István, Száva Ró-
zsika és férje  dr. Zakariás Manó, Száva Ka-
tuska gyermekei, illetve veje. Száva Gergely, 
Száva Jakab, Száva Katinka férj.  Fejér Sán-
dorné testvérei. Özv. Szebeny I'éterné szül. 
Zakariás Rozália. 

Mihály Jánosné szül. Dezső Berta, Szár-
hegyen hirtelen elhunyt. Temetése nagy rész-
vét mellett ment végbe. Elhunyt tipikus egyé-
niségével közszeretetet vívott ki magának s 
hirtelen elhunytát általános részvét kiséri. Mi-
hály József  gyergyószcntmiklósí rendőrkapi-
tány édesanyját gyászolja az elhunytban. 

Remetei Filep Elek földbirtokos,  nyugalma-
zott árvaszéki ülnök folyó  hó 10 én 75 éves 
korában, Miliályfalván  meghalt. — Elhunytban 
Szabó Géza kir. tanácsos neje édes atyját gyá-
szolja. 

— Uj vívómester . Magvassy Lajos jó 
nevű vívómester városunkba érkezett és itt 
tanfolyamot  nyitott. Városunk intelligens ifjú-
sága már a nyáron résztvett Carlo de Palma 
kitűnő vivóiskolájában s most fokozódó  érdek-
lődéssel viseltetik az uj tanfolyam  iránt. Fel-
hívjuk az érdeklődök figyelmét  a nemes Bport 
iránt. 

— Katalin-bál Csiktaploozán. Csik-
taploezán még Bajna Ferenc/ és Szekeres Já-
nos régebbi expositus lelkészek alapították a 
Műkedvelők Társaságát, mely eltérőleg a ha-
sonló célú társaságoktól, életképességének 
mindig élénk tanújelét adta. Folyó hó 6-án 
tartott üléeében tisztviselőit kiegészítette. El-
nök lett Búzás János kántor-tanító, alelnök 
Boncz Antal. A többi állásokon maradtak a 
régi tisztviselők, névszerint: Vágási József 
jegyző, Balázs József  pénztáros, Mihály Albert 
szertárgondnok. Elhatározta a gyűlés, hogy 
folyó  bó 20-án, vasárnap Katalin b&lt rendez, 
melynek védnökeiül felkérték  Bálint Lajos fő-
espereBt, Botár Bélát, dr. Csedő Andrist, Csi-
szer Imrét, dr. Daradics Félixet, Gál Sándort, 
Gegő Sándort, dr. Györgypál Domokost, Már-
koB Endrét és Péter Józsefet  A rendező bi-
zottság 37 tagból áll. A jóbirU táncmulatságra 
felhivjuk  az érdeklődők figyelmét 

— Kassiaforók  Karosfalván.  Folyó hó 
12-ére virradólag a Csíkszeredai Takarékpénz-
tár karczfalvi  fióklntézetének  Wertheim-Bzek-
rényét eddig ismeretlen tettesek nagy Ügyes-
séggel kifúrták  B az abban talált 2309 korona 

készpénzt magukhoz véve, nyomtalanul eltűn-
tek. — A kasszafurást  reggel Lórincz István 
könyvelő vette észre, ki elsőnek menvén be 
a pénztárba, az ajtókat nyitva találta. A Wert-
heim Bzekrény előtt egy összesározott szék 
volt s erre felállva,  észrevette, hogy a pénz-
szekrény teteje ki van fúrva  s kis vizsgáló-
dás után a kasazáuak alsó részén is fúrást 
talált. — Az esetről azonnal jelentést tett B á 
megtartott vizsgálat 2309 korona készpénz-
hiányt talált. — Az ismeretlen tettesek után a 
csendőrség erélyesen nyomoz s hír szerint biz-
tos nyomon jár. 

— Az Agrár takarékpénztár rész-
vénytársaság csíkszeredai fiókintézete  a 
4°/0-os magyar koronajáradék folyó  évi decem-
ber hó 1-én esedékes szelvényeit már folyó 
(november) hó 20 tói kezdődőleg levonás nél-
kül beváltja. 

— Táncmulatság. Csikmadarason folyó 
évi november hó 19-én a csikmegyei árvaház 
javára kosaras táncmulatság rendeztetik. Be-
dijlépti-: Személyjegy 1 K 50 f.  Caaládjegy 3 
kor. Kezdete este 7 órakor. 

— Hymen. Petrea Erzsikét eljegyezte 
Adorján István Csikszeredábau. 

— Iskolai ünnepély. A csiksomlyói róm. 
kalh. tanitóképzó-iutézet tanári kara és ifjúsága 
az intézet védőszentjének Szent Ceciliának 
tiszteletére (olyó évi november hó 22-én dél-
előtt 10 órakor a gyakorló-iskola nagytermé-
ben ünnepségei rendez, melyre az érdeklődő-
ket ezen uton is tiszteletid meghívja az igaz-
gatóság. Műsor: 1. Bevezető zene, előadja az 
ifj.  zenekara. 2. Ünnepi beszéd, tartja: Györfi 
Ignác IV. éves növ. 3. Ének Szent Ceciliáról, 
előadja az ifj.  énekkara. 4. »Vezér csillag» 
Rudnyánszkytól. Szavalja Málhé Albert IV. éves 
növ. 5. Énekkar zenekisérettel. 6. Beszéd: »A 
keresztény ifjúság  szerepe a magyar társada-
lomban*, tartja Szabó József.  IV. éves. 7. He-
gedü-duett. előadják Lakatos Miklós 11. és Fe-
hér Dezső IV. éves növendékek. 8. «Utolsó 
sor« Váradi Antaltól, szavalja Krizsewszky Al-
bin IV. éves növendék. 9. Hunyadi induló, 
előadja az ifj.  zenekara. 

— Jótékonycélu Erzsébet finnepség  a 
csikmegyei polg. leányiskolában 1910. évi no-
vember hó 19-én d. u. 5 órakor a «Gyermek 
Liga« javára tetszés szeriuti belépti díjjal. A 
műsor egyes pontjai: 1. Gyászdal Erzsébet 
királyné emlékére. 2. Felolvasás Erzsébet ki-
rálynéról. 3. Magyar dalok. 4. Szavalat Vára-
ditól. 5. Zongorajáték Biharitól. 6. Erzsébet és 
Hungaria drámai költemény dalokkal Tordai 
Grail Erzsitől. Az érdeklődőket ez uton is tisz-
telettel meghívja az iskola igazgatósága. 

— „Távirati Híradó." Mindazok, akiknek 
hivatásuknál, foglalkozásuknál,  társadalmi állá-
suknál vagy bármi más oknál fogva  szüksége 
van a bel- és külföld  legújabb híreire, fordul-
jon a «Távirati Híradóhoz* Budapesten (Erzsé-
bet-körat 18. sz. a.), ahol óránként rövid távi-
rati alakban megszövegezve jelennek meg a 
bel- és kűliöld összes hirei. — A vállalat élén 
Bűchler Vilmos régi lapszerkesztő áll. 

— Az első balatoni gyermekszanatorium. 
A gyermekszanatóriumi tanács gróf  Zichy Já-
nos vallás- és közoktatásügyi miniszter elnök-
lete alatt tartott ülésében megállapodott abban, 
hogy az első balatoni gyermekszanatőriumot 
Balatonalmádiban építi fel  a Veszprémi Káp-
talan által felajánlott  telken. — Az építkezés 
Hoepfner  Guidó műépítész utján már folya-
matba is tétetett és nyárára már üzembe ke-
rül az első balatoni gyermekszanatorium, ame-
lyet nemeslelkű alapitói azon irgalmas felada-
tok szolgálatába bocsájtanak, hogy enyhítsen 
azon szegény, senyvedő beteg kisdedek fájdal-
main, akik most ezer számra kellő ápolás hiá-
nyában elpusztulnak. Méltányolta a pénzügy-
miniszter is, ki a balatonalmádi gyermekszana-
tórium céljaira tárgysorsjátékot engedélyezett. 
A sorsjegyek darabonként 1 koronáért ánisil-
tatnak és megrendelhetők a Balatonalmádi 
Gyermekszanalórium sorsjáték irodájában Bu-
dapest Corvin-tér 1. szám alatt. 

— Gyűjtés. A szegénysorsu tüdőbetegek 
javára nov. 1-én a temetőben a gyűjtést a kö-
vetkező bizottsági tagok eszközölték: 2—3-ig 
Császár Jolán, dr. Fejér Antalné, 3—l-ig Szacs-
vay Imréné, dr. Imecs Jánosné, 4—5-ig Dáj-
bukát Jakabné, Aczél Ödönné, 5—6-ig Fejér 
Sándomé és Kovács Antalné. A gyűjtés 52 K 
27 fillért  eredményezett, mely összeg rendel-
tetése helyére lett juttatva. - - Ugy a gyűjtést 
eszközlö hölgyek, valamint a nemes szívű ada-
kozóknak hálás köszönetét nyilvánítja az el-
nökség. 



46. C S Í K I L A P O K 3-tk oldal. 
— Meghívó. A csíkszeredai korcsolyázó 

egyesület 1910. évi november hó 20. napjának 
délután 3 órakor a városháza nagytermében 
gyűlést tart, melyre a sportkedvelő közönsé-
gei ezennel meghívja. Tárgy. 1. Mult ovi szá-
madások. 2 Villanyvilágítás bevezetése. 3. Te-
Ickszerzés. 4. Egyéb felmerülő  ügyek és indít-
ványok. 

— A Székely-féle  Javaslet és a jogi vizs-
gák. Minthogy a Székely-féle  javaslatból pár 
lumap múlva törvény lesz, mindazok, akik a 
lúrvény életbeléptéig doktorátust nem szerez-
n i , csak két évvel később lehetnek önálló 
O^vvédek. A kik azt akarják, hogy az uj tör-
vény reájuk ki ne hasson és így két évet nyer-
jetek, forduljanak  a dr. Dobó jogi szeminári-
uni'noz (Kolozsvár, Bolyai u. 3.) melynek se-
gitM'gével hat hét alatt letehetnek egy szigor-
Iáim. Ez annál is inkább tanácsos, mert a be-
illőit egyetemi rendszerváltozások következté-
ben a szigorlatok anyaga aránytalanul megna-
gyobbodott. Az intézet kikölcsönzi tankönyve-
kel helyeuesitő, az összes szigorlati kérdése-
L.ji iL'lok'icj jegyzeteit, melyekből otthon elké-
szüli jelölteket rövid rekapituláló kurzus során 
készili ciü. A »Jogi vizsgák letétele* cz. most 
iikvjelenl könyvet díjmentesen megküdi. 

— Tűzoltóink Katal In-estélye. Hirt ad-
tunk már arról, hogy a helybeli önkéntes tüz-
olió-egylet folyó  hó 26-án a Vigadó-termeiben 
lü/.oltó szerelvények beszerzésére nagyszabású 
estélyi rendez. Az estély meghívói a napok-
!).in bocsájtattak ki. A védnökök között látjuk 
Mikó Bálint, Gyalókay Sándor, Kállay Ubul, 
Sümegi Vilmos, Incze Domokos, dr. Győrffy 
Gyula, Fejér Sándor, dr. Fodor Antal, dr. 
Györgypál Domokos, dr. Fejér Antal és dr. 
Ujfalusi  Jenő neveit, kik az estély erkölcsi si-
kerét garantálják. TOzoltó-egylelQnknek ez az 
első nyilvános estélye s igy közönségünk bi-
zonyára nem fogja  megvonni támogatását, mert 
tűzoltóinknak eddig kifejtett  önzetlen fárado-
zásai méltán megérdemlik az elismerést és tá-
mogatást. 

— Női ruha aaabáaaatl tanfolyam 
Brasüóban. A t. hölgyközönség becses tudo-
mására hozom, hogy Brassóban, Kapu-utca 
Ili. az. alalt levő divatszalonomat folyö  év 
szeptember hó 29-étól HiTSOher Utoa 2 SS 
ala (I. emelet) helyeztem át, a a mai kor 
igényeinek megfelelően  rendeztem be. — Egy-
úttal az érdeklődők szíves tm'omására hozom, 
hogy folyó  év október ló étól kezdődőleg 
nöi roha uabáaaati tanfolyamot  nyitok, 
hol a jelentkezők mérsékelt díjazás melleit a 
nói ruha szabászatban, valamint a munka kö-
rüli kivitelben is beható szakszerű oktatást 
nyernek. — A nagyméltóságú m. kir. keres 
kedelemligyi miniszter ur által engedélyezett 
s az 1909. évben Budapesten, a in. kir. tech 
nologián megtartott női roba szabászat) tan-
folyamot  kiváltó sikerrel végeztem, a a folyó 
évben Brassóban is a magas kormány megbí-
zásából egy sikeres tanfolyamot  vezettem. A 
szabászat! tanfolyam  kezdete folyó  év október 
15-én. Kiváló tisztelettel Háay Ignáo női-
szabó, szabászat! szakoktató. 7—10 

— Versenytárgyalás kaviosaxállítá-
sokra. A vármegye összes állami közutainak 
kavicsszükségleteire az 1911—16-lg terjedő bat 
évre a zárt írásbeli versenytárgyalási ajánla-
tok f.  évi novembereidán délelőtt 10 óráig 
adhatók be a csíkszeredai m. kir államépité-
szeti hivatalhoz avagy közvetlen!» a m. kir. 
kereskedelmi miniszterhez. A részletes hirdet-
mény a vármegye hivatalos lapjában tétetett 
közzé, ezenkívül a feltételek  megtekinthetők 
az államépitészeti hivatalban. Ugyanott kap 
hatók ajánlati minták is. 

Szerkesztői üzenetek. 
Karola.  Nem köiölhető. Jövőben Cbak óév-

vel ellátott kéziratokra adunk választ. 
K.  F.  A beküldött kéziratok sikerült genre-

képek, legközelebb — mihelyt helyünk en-
gedi — sorát ejţjttk. 

A. P. Beküldött cikkét lapunk zárta után 
vettUk s most már idejét múlván, sajnála-
tunkra nem közölhetjük. — Bármikor szívesen 
látjuk. 

B. J.  Helyszűke miatt csak kivonatban kö-
zölhetjük. 

P. B. A felvételről  értesítő levelet köszö-
nettel vettem. Odvt 

N Y I L T T É R . * ) 

Jóság, 

kell a szappan összehasonlításánál éa 
bevásárlásánál ügyelni. A világ egy 

szacpana sem éri el a 

Schichr I < 

t 
Î « 
t 
4 
í 

szarvas 
szappanât 

minden jó tulajdonságában, tiszta-
ságában, mosókepes: égében, lágyságá' 

ban és olcsóságában. 

*) E rovatba!) költöttekért nem vállal fclulüs-
seget a Kzerk. 

Városi  hirdetések. 
Ad. 2105/010. szám. 

Hirdetmény. 
Csíkszereda r. t. város taná 

osa közhírré teszi, hogy f.  hó 
23-&n országos pótkirakodó vá 
sár nem engedélyeztetett. 

A pótállatvásár is csak — eset-
leg f.  hó 21. és 22-én lesz meg-
tartható. 

Csíkszereda, 1010. nov. 16. 
A városi tanács. 

Hirdetmény. 
Felhivatnak a házbirtokosok, kiknek 

házuk van bérbadva, hogy a vallomást 
ivek átvétele végett a városi adóhivatal-
nál jelenjenek meg és az átvett iveket 
kitöltve és aláírva folyó  évi november hó 
30-ig annál inkább adják be, mivel azon 
tul a kimondó adó után még 1 és 4 szá 
zalék bírság fog  kivettetni. 

Csíkszereda, 1910. október hó 31-én 
Városi  tanÚQS. 

Szám: 2132/1910. ki. 2 ~ 2 

Árverési hirdetmény. 
Csíkszereda r. t. város zárt ajánlattal 

egybekötött nyilvános szóbeli árverésen 
a legtöbbet ígérőnek albérletbe illetve 
bérletbe adja 1911. év január hó- 1-tól 
1911. év december hó 31-ig feltétlenül 
és a további 1912. és 1913. évekre fel 
tételesen a borital és húsfogyasztás!  adó 
és adópótlékok szedési jogait. 

Kikiáltási ár : 
A) A borital adóra 10000 korona. 
B) A husfogyasztási  adóra 6000 kor. 
C) A borfogyasztási  adópótlékra 1800 K. 
D) A husfogyasztási  adópótlékra 1500 K. 
E) A szeszfogyasztási  adópótlékra 700 K. 
Ugyancsak ez árveréssel kapcsolatban 

1911. január 1-tól 1913. évi december 
hó 31-ig terjedő időre bérbe adatik a 
legtöbbet ígérőnek a város jogosítványát 

képező belpiac, külpiaci helypénzszedési 
és mérleg-díj szedési jogok a következő 
kikiáltási árak mellett: 

a) a belpiaci helypénzre 5400 korona. 
b) a külpiaci helypénzre 5100 korona. 
c) a mérlegdijra 80 korona. 
Az árverés napjául 1910. évi novem-

ber hó 27-ének délelőtt lo órája Csík-
szereda város tanácsának hivatalos helyi-
ségébe tűzetik ki. 

Erről az árverezni szándékozók oly 
megjegyzéssel értesíttetnek, hogy az ár-
verésen résztvenni kívánók tartoznak a 
kikiáltási árak 10-10 százalékát képező 
bánatpénzeket az árverés megkezdése 
előtt a városi pénztárnál készpénzben 
vagy ovadékképes értékpapírban lefizetni 
s az erről kiállított nyugtát vagy elismer-
vényt az árverező bizottságnak bemutatni. 

Ajánlat csak az összesre tehető. Az 
ajánlatot tevő köteles külön-külön is ki-
tüntetni azon összeget, amelyet az egyes 
jogosítványokért hajlandó adni. 

A városi tanács fentartja  a jogot, hogy 
a tett ajánlatok fölött  szabadon határoz-
hasson, az összegre való tekintet nélkül. 

Akinek ajánlata elfogadtatik  köteles a 
letett 10-10 százalék bánatpénzt 20-20 
százalékig azonnal kiegészíteni, mit ha 
nem tenne ugy tekintetik mintha a szer-
ződéstől visszalépne és a már lefizetett 
10-10 százalék bánatpénzét elveszti. 

A további részletes feltételek  a hiva-
talos órák alatt megtekinthetők. 

Csíkszereda, 1910. november hó 7-én. 
Dr Ujlalusi  Jenő,  polgármester. 

Szám 2233/1910. ki. 
Hirdetmény. 

Csíkszereda város tanácsa közhírré 
teszi, hogy Jakab Ferenc városi tanácsos 
uinál egy drb 5—7 évesnek látszó bival-
tehén fel  van fogva. 

A bal tomporáján ismeretlen bélyeg. 
Csíkszereda, 1910. november hó 8-án. 

A városi tanács. 
4ti(i. szám. 
1910. vhtó. 

Árverési hirdetmény. 
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi 

LX. le. 102. illetőleg az 1908. évi XL1. t.-e. 
19. §-a értelmében ezenuel közhírré teszi, 
hogy a csikszentmártoni kir. járásbíróságnak 
1910. évi Sp 90,9. 83/9. sz. végzése követ 
keztében dr Ady Endre Ügyvéd által képvi-
selt Uzv. l'ál Ijajosné úgyis mint kisk. Pal 
Kerencz gyámja csikszentgyörgyi lakos javára 
20, Hl, 70, 105 korona s jár. erejéig I'JIO. 
évi október hó 13 án foganatosított  kielégítési 
végrehajtás utján lefoglalt  és 750 koronára 
becsült kővetkező ingóságok u. ra.: ökrük. 
scrté.H és fák  nyilvános árverésen eladatnak. 

Mely árverésnek a esikszentiuártoni kir. 
járásbíróság 1910. évi V. 401/2. sz. végzése 
folytán  20, 81, 70, 105 korona tökekövetelés 
s a jzkvben kitüntetett kamatai és edtlig ösz-
szesen 22 K 06 f.-ben  bíróilag már megállapított 
költségek orejéig Csikszentgyörgy községben 
végrehajtást szeuvedök lakásán leendő meg-
tartására 1910 nov. 24-ik napjának d. n. a 
óraja határidőül kitilzetik és ahhoz a veuni 
szándékozók ezenuel oly megjegyzéssel hivat-
nak ineg, hogy az érintett ingóságok az 1881. 
évi LX te. 107. ós 108. g ai értelmében kész-
pénzfizetés  mellett, a legtöbbet igérónek, szük-
ség esetén becsáron alul is el fognak  adatni. 

Amennyiben az elárverezendő ingóságokat 
mások is le- és felülfoglaltatták  és azokra 
kielégítési jogot nyertek volna, ezen árverés 
az 1906. évi XU. te. 20. §. értelmében ezek 
javára is elrendeltetik. 

Kelt Csikszentraárton, 1910. évi november 
bó 10-ik napján. Ambrus Lajos, 

kir. bír. végrehajtó. 

* > s < 2 i r r p r l azonnali belépésre ke-
-jfc 'J;^"*-*-  restetik vegyeskereske-

désbe. Nem rég felszabadultak  előnyben 
részesülnek. — Ajánlatokat: 

Krausz Jenő, Cslkszentdomokos-ra. 

Szám 9462—1910. tkvi. 
Árverési hirdetmény kivonat 

A csíkszeredai kir. törvényszék, mint te-
lekkönyvi hatóság közhírré teBzi, hogy Bmilo-
vies Zélig végrehajtatnak György József  vég-
rehajtást szenvedő elleni 8966 korona tőkekö-
vetelés és jár. iránti végrehajtási Ügyében a 
csikBzeredai kir. törvényszék területén levő 
Csikszentdomokos község határában fekvő  a 
a csikszentilomokosi 2662. sz. tjkvben A + 
9016. hrsz. a. ingatlanra 11 korona; 15160. 
hrsz. a. ingatlanra 6 kor., 12891. hrsz. alatti 
ingatlanra (18 korona, az odavaló 3079. számú 
Ijkvbeu A f  8631. hrsz. a. ingatlanra 4 kor., 
az odavaló 1801. sz. tjkvben A f  85, &5/a, 
85/b, 86. hrsz. alatt foglalt  ingatlanra 800 K, 
15250. hrsz. alatti ingatlanra 12 korona. 7517. 
hrsz. a. ingatlanra 42 kor., az odavaló 7369. 
sz. tjkvben A f  6400/2. hrsz. alatti ingatlanra 
68 kor. 50 f,  az odavaló 1516. sz. tjkvben A 
t 100. 101. hrsz. a. ingatlanra 320 korona, 
107(2. hrsz. a. ingatlanra 5 kor., 110, 111. 
hrsz. a. ingatlanra 18 kor., 1035. hrsz. a. in-
gatlanra 8 kor., 1476/2. hrsz. a. ingatlanra 15 
kor., 1674. hrsz. a. ingatlanra 9 kor., 1832. 
hrsz. a. ingatlanra 8 kor., 2016. hrsz. a. in-
gatlanra 9 kor., 2345. hrsz. a. ingatlanra 7 K, 
2350. hrsz. a. ingatlanra 5 kor., 2477. hrsz. a. 
ingatlanra (i kor., 2562. hrsz. alatti ingatlanra 
7 kor., 3149. hrsz. a. ingatlanra 4 kor., 3730/a. 
hrsz. a. ingatlanra 23 kor., 5128. hrsz. a. in-
gatlanra 4 kor., 6543. 6544/1. hrsz. a. ingat-
lanra 72 kor., 9239/2. hrsz. a. ingatlanra 12 
kot., 9010, hrsz. a. ingatlanra 8 kor., 9737. 
hr.-z. a. ingatlanra 12 kor., 9878. hrsz. a. in-
gatlanra 24 kor., 10188. hrsz. a. ingatlanra 3 
kor., 10801/2 hrsz. a. ingatlanra 4 kor., 11587. 
hrsz. a ingatlanra 13 kor., 12899. 12900. hrsz. 
a. ingatlanra 155 kor., 13810. hrsz. ingatlanra 
9 kor., 13861. 13862. hrsz. a. ingatlanra 52 
kor., 14485/2. hrsz. a. ingatlanra 8 kor., 15069. 
hrsz. a. ingatlanra 9 kor., 15245/b. hrsz. a. 
ingatlanra (j kor., 15418. hrsz. a. ingatlanra 10 
kor.. 16377 2. hrsz. a. ingatlanra 8 kor., 16420. 
hisz. a. ingatlanra 6 kor., 16460. hrsz. alatti 
ingatlanra 8 kor., 16625. hrsz. a. ingatlanra 6 
korona, ezennel megállapított kikiáltási árban 
azzal a korlátozással, hogy az ingatlanok a 
kikiáltási ár '/a s illetve -/a dánál alacsonyabb 
áron eladatni nem fogoak,  az árverést 1844 
korona 50 fillérben  ezennel megállapított ki-
kiáltási árban elrendelte, és hogy a fentebb 
megjelölt ingatlanok az 1910. évi december 
hó 1 napjának délután 1 órakor Csik-
szentdomokos község házánál megtartandó nyil-
vános árverésen a megállapított kikiáltási áron 
alul eladatni nem fognak. 

Árverezni szándékozók tartoznak az ingat-
lan beesárának 10°/.-át készpénzben, vagy az 
1881. LX. t.-e. 42. §-ában jelzett árfolyammal 
számított és az 1881. évi november hó 1-én 
3333. sz. a. kelt igazságügymiiiiszteri rendelet 
8 §-ában kijelölt óvadékképes értékpapírban 
a kiküldött kezeihez letenni, avagy az 1881. 
LX. tc. 170. §-a értelmében a bánatpénznek a 
bir jsagnál előlege? elhelyezéséről kiállított sza-
bályszerű elismervényt átszolgáltatni s a bá-
natpénzt az 1908 XLI. tc. 25. §-a értelmében 
kiegészíteni. 

A kir. törvényszék, mint telekkönyvi hatóság. 
Csíkszereda, 11)10. évi augusztus 25. napján. 

A kiadvány hiteidül: 
Booskor s. k-, Jakab Jánoa, 
kir. t.-széki biró. kir. telekköuyvezetö. 

2 NŐI KALAP DIVATTEREM.1^ 
Ha szép és divatos női kalapot akar 

vásárolni, fáradjon  el Dávid István 
újonnan hereudezett 

NŐI KALAP DÍSZTERMÉBE, 
mely Sepsiszentgyörgyön, a Csikl-
utoa sarkán i.Béldy-féle  házban) van. 
Ott a legegyszerűbb és a legdíszesebb 
uj divatú uői kalapokból nagy raktár áll 
rendelkezésre, ugy, hogy mindenki meg-
találja az ízlésének és igenyeinek meg-
felelő  kalapot olcsó áron. 

Javitasokat ég átalakításokat, 
valamint vidéki megrendeléseket 
elvállal, gyorsan és pontosan eszközöl. 

Raktáron vannak: párisi modern ka-
lapok és formák,  kalaptllk, hajtápok, 
gyógyszappanok, illatszerek, legfinomabb 
hölgy-porok, úgyszintén kéas gyermek-
ruháoakák. 

Gyászkalapok elkészítése 59 
pero a lat t Ijfel  eszközöltetnek. 

A t. hölgyközönség Bzives pártfogását 
kéri tisztelettel 7—10 

D Á V I D I S T V Á N . A 

FŰRÉSZTELEP- ÉS GÉPTULAJDONOSOK FIGYELMÉBE! 

|! AUTOéÉN H E G E S Z T É S ÉS VÁÉÍÁS CSÍKSZEREDÁBAN. 
Műhelyemet berendeztem a u t o t e o h n i k a i é s 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 GÉPALKATRÉSZEKET 
szóval az Ipari és mezőgazdasági, agyszintén háztartási gépek összes alkatrészeit. Készítek saját szerkezetű UNIVERSAL világító gépeket. 
Kiváló tisztelettel: BERKOVICS SAMU, CSÍKSZEREDA, Apaffi  Mihály-utca 3L szám. 

15—32 



4-ik oldal. C S Í K I L A P O K 46. 8lAo. 

A legjobb és legbiztosabb tyukszemirtó 
„BABY", ára 50 fillér. 

Ha őszül a haja vegyen „HAJIFJITÓT", 
mely a hajnak visszaadja az ifjúkori 
eredeti szinét. — Kéz, hónalj és láb-
Izzadás ellen egyedüli biztos szer a 

..LINGVO LEONO". 
Kaphatók: FEKETE VILMOS Illat-
szertárában, Csíkszeredában. 
Postai megrendelésakst azonnal sszkfiilftk. 

3—52 

r | a J í egy 5 szobás igen jó karban 
EluUU levő kőház nagy belsővel és 

gazdasági épületekkel Csíkszeredában. 
Cím a kiadóhivatalban. j-

Csikszeredában, a Kossuth Lajos-utcában 
3 a, 3jb, 3 c, 3|d számú házas 
telkek szabad kézből eladók. 

Bővebbet Nagyvárad, Teleki-utca 
44. szám alatt a tulajdonosnál. 

H 1 R D E T E S E K 
olcsó árszámitás mellett 
közöltetnek B felvétetnek 

A KIADÓHIVATALBAN. 

Vidéki megrendelések gyoraan é« pontoian enkőiöltetnek. 

jHáthé József  női dlvat-kalap-iizlete, Csíkszeredában (Grünwald-féle  ház). 
Van szerencsém a t. közönség szíves tudomására hozni, hogy :iz őszi és téli 
idényre az uj árum szeptember hó elejénmegérkeztek. Dusválasz-
tékot tartok a legújabb párisi modelekból, szőrme és angol női sapkákból, 
egyszerű és diszkalapokból. Úgymint diszitó selymekből, sima és vasalt bár-
sonyokból és auto-fátyol  újdonságokból. Struc és disz tollakból virágokból, 
kalaptükból, selyem- és bársonyszallagokból meglépő újdonságok. Elvállalok 
mindennemű alakítást és diszitést vidékre is. — Kérve a nagyérdemű közön-
sé" szivt's pártfogását,  maradok kész szolgálattal Máthé József,  Csíkszereda. 
'  1 20— 

Állandó raktár diai- éa gyúskalapokból. 

0 , 0 0 l 0 i 0 | 0 | 0 0 

Gzell Frigyes és Fiai 
bortermelők 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 1 

0 f  0 0 j 0 

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

NYERGES ÉS KÁRPITOS ÜZLETEMBEN 
minden e szakmába vágó munkák elkészítését a legnagyobb készség-
gel vállalom és ezt csinos kivitelben olcsó árak mellett pontosan elké-
szítem. Raktáron tartok a mai kornak megfelelő,  mindenféle  nagyságú 

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

KÉSZ URI KOCSIKAT ÉS URI SZÁNKÓKAT. 
Végül ii nagyérdemű kőzönBég szíves figyelmét  felhívom  azon körül-
ményre, hogy a kocsik, valamiut minden o szakba vágó munkák 
javítását elvállalom. — Magamot a nagyérdemű közönség jóíüdu-

lulu pártfogásába  ajánlva, maradtam kiváló tisztelettel: 

Bájer Ferencz, nyerges és kárpitos 
Csíkszeredában, Rákóczi-utca 352. szám. 
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Csikmegyei Székely Bank Részvénytársaság Csíkszeredában. 
Van szerencsénk Csíkszereda város és védéke közönségét tisztelettel érte-
síteni, hogy folyó  1910. évi április hó 20 ik napján megnyitottuk a 

Csikmegyei Székely Bank Részvénytársaságot. 
Üzleti helyiségünk a Lukács Juliska úrnő házában (Kossuth-utcai, a Köliid melleit. 
Elfogaduuk  betéteket betéti könyvecskékre és folyószámlára,  legelő-

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

zeit mindennemű értékpapírokra, előnyös kamat mellett. 
Értékpapírokat veszünk és eludunk. — Folyószámla hitelt nyujtunk. 
Sorsjegyük húzásainak nyilvántartását díjmentesen ellenőrizzük. 
Idegen péznek beváltási helye. 
Minden a bank és takarékpénztári szakmába vonatkozó fevilágostitást 

díjmentesen adunk. Tisztelettel: 
23- AZ IGAZGATÓSÁG. 
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J ó l j á r , l i a 
tudomásul jeszi. hogy ujabban ulánozzák 
= A VALÓDI = 

PALMA-KAUCSUK-
C Z I F Ó S & B O Z 
ininiluuütt ismeretes, jellegzetes do-
bozait. Az utánzott dobozokban ter-
mészetesen csak közönséges gumrai-
sarkuk vannak, jól teszi tehát, ha 
károsodását megőrzendő, a valódi 
P a I m a - k a u c s u k - c i p ő s a r o k 
minden dobozon látható v é d -

j e g y é r e "CLgyel! ! 

OOOOOOOOOOOO o oooooooooooo 

I JCirály 
női  és  férficikkek  divatüzletében 

JfraSSÓ,  Kolostor-utca  19. szám 
a legdivatosabb őszi és téli gyapjú, selyem és bársony 

különlegességek nagy választékban kaphatók. 
i, odern, elegáns blousok! 

Női kelengye és más fehérnemfiek,  asztal-
nemüek, vásznak gyári árakban, nagyobb | 

választékban az eddiginél Isi - - -
wm~ vidékre mintákat készséggel küldök. 

Férfi  fehérnemDekben,  gallérokban, kéze-
lőkben, harisnyakban, nyakkendőkben st*>. 

mindenkor a legujjabb találhatói I 
K i t ű n ő 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 

PORTLANP-CEMENT-áYÁR BRASSÓBAN. 
Csíkszeredában kapható: - A . l " b © r t B s u l á - z s é s F i a , urak kereskedésében. 

Nyoaatott BsT0bo4a József  kSnjnyoaiUjibu, Csiksseredábu, 1910 




