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A szegedi ítélet. 
A szegedi Ítéletek kezdenek híresekké 

válni Legutóbb Haverda Mariska és bűn-
társai felett  törtek pálcát Szegeden, most 
moşi i's;v felmentő,  de annál sujtóbb ité-
'K ;üi wntj magára az ország figyelmét 
j Szilvii biróság. 

U elébb is konstatálni kell, hogy ez 
iiéleu.i igazságossága ellen senkinek ki-
mgiisj nem lehet, legfeljebb  azoknak, kik 
iffdi  éle irányult. 

lirdekes Petrovics Mihály föszolgabi-
uuiak felmentése  nemcsak azért, mert ez 
egyúttal elitélése ellenfelének,  de érdeke-
M-'bb azért, mert a per anyaga ismét szo-
morúan jellemzi, mily ziláltak nálunk a 
társadalom erkölcsei. 

Megbotránkoztatót például nem lát-
nak abban, hogy az igazságot osztó bíró, 
Justitia felkent  papja, tiz-husz fillér  kibic-
pénzt, magyarul: baksíst fogad  el s maga 
az igazságos szegedi biróság sem tartja 
ezt elég oknak a fegyelmi  eljárás megin-
dítására. A törvények, szabályzatok nem 
nitják meg ezt egyenesen, a biróság te-
ii,n nem térhetett ki erre a tuskusra. 

A társadalom meg rég elvesztette fi-
iMiii megkülönböztetési érzékét. A biró-
NÍI; csak a bűnt torolhatja meg, a társa-
iaíum kötelessége volna megállapítani 

iitt tisztességes, mi nem, s kíméletlenül 
kiközösitani magából nemcsak azt, aki 
törvénybe ütköző cselekedetet követett el, 
hanem azt is, aki az erkölcsök, a tisztes-
ség ellen vél, még ha azért törvényes 
uton felelősségre  nem is vonható. 

A társadalom azonban, mely kifogy-
hatatlan a pletykában, melyben folyton 
rágódik az á s k á l ó d ó g y a n ú , s 
mely suba alatt elitéi eleveneket és hol-
lakat, a fórumon  gyengeszemú és hallga-
tag. Petrovits mondta: .Seperjen a saját 
haza elölt!" s a saját ház előtt való sep-
résiül ugy rettegnek a legtöbben, hogy 
eláll a szavuk, amikor valakire ki kellene 
mondani a megkövezés ítéletét. 

Törvénytiltotta, igazi bünt a híressé 
vált felmentéssel  elitélt táblabíró nem kö-
vetett el, s mégis csodálni való, hogy 
csak nagysokára akadt valaki, aki meg-
botránkozott Simon biró oly kevéssé .fair" 
magaviseletén, mely kevésbbé az egyén, 
mint inkább ama társadalom bűne, mely 
némán tttri a felszínen  üsző könnyű ka-
rakterek szereplését, s melynek lorgata-
gában nem ritkán alámerülnek az állha-
tatos, szilárd jellemek, talán éppen érté-
kük nehezebb súlyánál fogva. 

Nem — a szegedi ítélet csak törvény 
szerint igazságos. ítélkeztek a bírák leg-
jobb lelkiismeretök szerint és az adott 
esetben igazságosan ítélkeztek. De ezzel 
az igazság még koránt sincs helyreállítva. 
Csak körfii  keU tekinteni, hány Simon-
féle  alak sürgölődik körülöttünk, hányan 
közülök még azok is, akik nem hivatá-
sos birák, ítélkeznek és visznek hangadó 
szerepet, s a tömeg mily alázatosan haj-

long előttük. De forduljanak  meg, s a 
hátuk mögött menten elitélt lesz a szi-
gorú bíróból, persze a nélkül, hogy ö 
maga tudná. 

Ez a mi álnok, ingatag társndalmunk, 
melynek pedig az volna a hivatása, hogy 
az állam legerősebb oszlopa legyen. S 
panaszkodunk, mily rosszak a viszonyok 
és mennyire boldogtalanok vagyunk. 

De tán arra kellene első sorban gon-
dolni, hogy javítsuk erkölcseinket, ha azt 
akarjuk, hogy javuljon a helyzetünk. — 
Laza erkölcsök nem teremtenek hőst, aki 
kitisztíthatná azt az Augiás-istállót, mely-
nek szemétje elállja elölünk a boldogulás 
útját. 

Mihelyt szabadulunk ettől a szemét-
től, jobb, elviselhetőbb lesz életünk s nem 
lesz annyi okunk panaszra. 

Mikó Ilona kitüntetése. 
Ritka szép ünnepélyben volt részünk 

f.  hó 20-án abból az alkalomból, hogy 
Ö Felsége P. Mikó Ilonának a közjóté-
konyság terén szerzett érdemei elismeré-
séül az Erzskbet-rend érdemkeresztjét leg-
kegyelmesebben adományozta. A legfel 
söbb hitüntetés ritkán látogat el hozzánk, 
ez úttal azonban társadalmunknak egy oly 
érdemekben gazdag, a közjó iránti tevékeny-
segében fáradhatatlan,  áldott lelkű előkelő 
uri asszonyát érte, kinek évtizedeket felölelő 
eredményes munkálkodása a vármegye 
közönsége előtt nyitóit könyv gyanánt 
áll. Egész életét a közjótékonyságnak és 
társadalmunknak szentelte. — Nem volt 
senki e vármegyében, ki előtt ajtója zájva 
lett volna, segítséget kérő, kinek kérését 
megtagadta volna. Magas állása és ked-
ves egyénisége kezdettől fogva  társadal-
munk vezéralakjává tette, ki a maga jól-
eső szerénységével, végtelen emberbaráti 
szeretetével — kerülve minden feltűnést 
— vármegyénkre és a szorosan vett csík-
szeredai társadalomra a megtestesült jó-
ság volt. Alakja a vármegye közönsége 
előtt a mindennapiság szürkeségéből mesz-
sze kimagaslik s most midőn a legfelsőbb 
elismerés pálmáját elnyerte, őszinte öröm-
mel sietünk regisztrálni azt az osztatlan sze-
retetet, mely az ünnepélyen magas személye 
iránt impozánsan megnyilvánult. Ez a szere-
tet szólott első sorban az ünnepeltnek és szó-
lott a nagy multu, köztiszteletben és sze-
retetben álló Mikó-családnak, melynek 
tagjai évszázadók óta vármegyénk köz-
életének legkitűnőbb munkásai, vezéralak-
jai voltak. Össze van forrva  vármegyénk 
e családdal, mely osztozott velünk min-
den bajban és soha sem szűnt megse-
gítő karját elvonni a vármegye közön-
ségétől. 

Jól esik megemlékeznünk arról az iga-
zán szép és megható ünnepélyről, melyet 
a József  kir. herceg szanatórium-egyesület 
helybeli bizottsága dr. Fejér Antalné el-
nöklete mellett Mikó Ilona tiszteletére ren-
dezett. A vármegyeház nagyterme meg-

telt előkelő, ünneplő közönséggel, kik 
őszinte örömmel és ragaszkodással jöttek 
ünnepelni. Azok a beszédek, melyek a 
díszközgyűlés keretében elhangzottak, biz-
tosítják P. Mikó Uonát a vármegye kö-
zönségének osztatlan hálájáról és szere-
tetéről. a hozzá intézett jó kívánságokat 
pedig fogadja  oly szívesen, mintha azok 
Csikvármegye közönsége ajkairól hang-
zottak volna el. 

A díszközgyűlés megnyitása előtt il-
lusztris küldöttség ment Mikó Ilona meg-
hívására. A küldöttségnek tagjai voltak 
Pál Gáborné elnöklete mellett dr. Veress 
Sándorné, Kovács Antalné, Császár Jolán 
és dr. Molnár Lászlóné. — Kevés idő 
múlva lelkes óvációk között lépett a te-
rembe P. Mikó Ilona, ki helyét elfoglalva, 
megkezdődött az ünnepély. 

A díszközgyűlést dr. Fejér Antalné a 
szanatórium-egyesület agilis elnöke a kö-
vetkező szép szavakkal nyitotta meg: 

Mélyen  tisztelt  díszközgyűlés! 
A mint már a meghívóból is méltóztatnak 

tudni, jelen közgyűlést altból az alkalomból 
hívtuk öd:'ze, hogy IV Mikó Ilona, a közjóté-
konyság terén szerzett érdemei elismerésein a 
ii király által az „Krzsébet-rend*-del lett ki-
tüntetve. 

Ezen díszközgyűlés összehívásának indoka 
pedig abban leli magyarázatát, hogy mi, miut 
a József  kir. herceg-szannlorium csíkszeredai 
bizottsága e szép és mágus kitüntetés felett 
első sorban kell, hogy Ünnepeljünk, meri Mikó 
Ilona a miénk s mert Mikó Ilona egyesületünk 
kiváló védnöke. 

Elsők akartunk lenni e kitüntetés megün-
neplésében B egy szívvel s egy lélekkel óhaj-
tottuk, hogy a magas érdemrend ami szerény, 
de humánus és áldáson egyesületünk közgyű-
lésében tűzessék fel  Mikó Ilona kedves véd 
nöküuk mellére. 

Mikó Ilona nemcsak a miénk, ni ~rt ó az 
egész megyéé; az egész megye osztatlan tár-
sadalmáé, kit fennkölt  gondolkozásáért, nemes 
lelkéért, áldott jó szivéért, vármegyénk apraja-
nagvja szeret, kiuek egy szép és követénre 
méltó mult áll háta mögött, kit minden jó éB 
neiues mozgalom élén láttunk és látunk; ki 
minden nemes és humánus irányú és segélyt 
követelő mozgalomban; továbbá az általános 
közjótékonyság terén és végül ugy az egye-
sek, mint szervezetek gyámolitásán&l az anya-
ginkra vonatkozó áldozatokat ÍB, mindig első 
volt, aki meghozta s azért vau az, hogy e ki-
tüntetést az egész megye közönsége nemes 
lelkesedéssel és osztutlan örömmel fogadta, 
mert e kitüntetés egy rendkívül kiváló s előt-
tünk nők előtt követésre méltó asszonyt ért. 

Cdvözlöm méltóságodat a magam és a Sza-
natórium egyesület nevében s midőn azt kívá-
nom, Jiogy ezen magas érdem-rendjelt a jósá-
gos l*teu kegyelméből egyesületünk a várme-
gyénk javára és boldogítá9ára állandó jó egész-
— : il.. M.k*«iAn saItAIa ttliialiu ségbeo még nagyon, de nagyon sokáig vÍ8elje, 
a díszközgyűlést ezennel megnyitódnak nyil-
vánítom. 

Az elnök szavait zugó éljenzés kö-
vette, majd Gyalókay Sándor főispánt 
hívta meg dr. Fejér Antal elnöklete mel-
lett dr. Imecs János és dr. Gaal Endre 
bizottsági tagokból álló küldöttség. Gya-
lókay Sándor főispán  a terembe megje-
lenve meleg szavakban mondott köszö-
netet P. Mikó Ilonának szives megjelené-

séért. Ezután dr. Szlávy Tibor főispáni 
titkár felolvasta  a rendelkező kézirat szö-
vegét, mely után ismét Gyalókay Sándor 
főispán  emelkedett szólásra. 

Főispánunk szép és tartalmas szavak-
ban méltatta Mikó Ilona érdemeit, különö-
sen kiemelve ünnepeltnek a közjótékeny-
ság és társadalom terén állandóan kifej-
tett eredményes munkálkodását, melylyel 
a legfelsőbb  kitüntetést valóban kiérde-
melte. A szép beszédet a jelenlevők ál-
landó helyesléssel és éljenzéssel kisérték, 
szó szerint azonban — sajnálatunkra — 
kézirat hiányában nem közölhetjük. 

A beszéd végeztével Gyalókay Sán-
dor főispán  sajátkezüleg tűzte Mikó Ilona 
mellére a kitüntetések legszebbikét, meg-
boldogult Erzsébet királynénk érdemrend-
jét. "A jelenvolt előkelő közönség öröme 
és ragaszkodása impozánsan nyilvánult 
meg. Siettek férfiak  és nök egyaránt el-
sők lenni a gratulálok között, legszebb 
bizonyítékát adva a Mikó Ilona iránti 
őszinte tiszteletnek és szeretetnek. Az öröm 
és lelkesedés oly nagy és közvetlen volt, 
hogy a legtárgyílagosabb szemlélő hang-
ján elmondhatjuk, hogy ily hatásaiban köz-
vetlen, lélekemelő ünnepélynek még nem 
voltunk tanúi. 

Mikó Ilona meghatva a szeretetnek 
ez őszinte megnyilvánulásától, érzékeny 
szavakban mondott köszönetet a jelen-
voltaknak. Kérte Gyalókay Sándor fő-
ispánt, hogy fejezze  ki leghálásabb kö-
szönetét Ö Felségének a legmagasabb ki-
tüntetésért. Köszönetet mondott továbbá 
mindazoknak, kik öt munkálkodásában 
állandóan segítették s kiknek igen nagy 
részük van az elért eredményben, mert 
ugy mond — nélkülök a kitűzött célok 
nem lettek volna elérhetők és megvaló-
síthatók. Szavait szakadatlan éljenzés kö-
vette. 

A szanatórium-egyesület helyi bizott-
sága nevében dr. Imecs János titkár ked-
ves szavakkal emlékezett meg Mikó lona 
elévülhetetlen érdemeiről. A szép beszé-
det szószerint közöljük: 

Méltóságos  Asszonyom ! 
Egyhangú lelkesedéssel ragadta meg az al-

kalmat bizottságunk, hogy keretet alkosson a 
mai ünnepléshez. Mi a közkatonái vagyunk 
annak a nemes harcnak, melynek Méltóságod 
vezére. A cél egy, csak eszközeink szeré-
nyebbek. Vágyunk ugyanaz, de tehetségünk 
sokkal kiBebb. 

Ugy vagyunk, mint mikor az erdő fái  kö-
zül kiemelkedik egy hatalmas törzs, sudara 
magasan kinyúlik, lombjai szétterülnek a többi 
Tóié. Igaz, hogy a nap rá tűzi először suga-
rait, igaz, hogy a vándor szeme leghamarább 
rajta akad meg, de az ís igaz, hogy a síéi, 
az orkán ereje ót tépdesi legjobban, a villáin 
sújtó hatása leghamarább őt támadja meg. 

Méltóeágodat előkeld neve, általánosan ro-
konszenvvel övezett egyénisége, minden neme-
sért lelkesedő szive, fáradhatatlan  Ugytruz-
galma, a jótékonyság nemea szolgálatában 
szerzett érJemei, nemcsak e szerény egylet, 
hanem Csikmegye társadalmi életinek is ve-
zérévé avatták, de mint ilyen eddig caak a 
vihar erejét érezte, ideje volt, hogy már 

T I T fífTt  T i m i szerencsém a n. é. közönség szivet figyelmét  felhívni  az ú j o n n a n ny í l t BUDAPESTI T T J ft|JTT|M| 

UJ UZLM! FÉRFI-, NŐI- ÉS 6YERMEKRUNA NAáY ÁRUHÁZÁRA UJ UZLM! 
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 szines felöltők,  raglánok, kimonok, leánygallérok stb. 
Modellekben mindig különlegesség. Az őszi és téli újdonságok megérkeztek. Óriási választék gyermek és Hu ruhákban. Elvünk 1 Pontos és szolid kiszolgálás. 

. A nagyérdemű közönség szives pártfogását  kérve, maradunk kiváló tisztelettel: = 
A BUPAPESTI KÖZPONTI FÉRFI- NŐI- ÉS 6YERMEKRUHA NA<SY ÁRUHÁZ CSÍKSZEREDÁBAN. g 
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egysier az elismerés napja ia beragyogja ne-
mes munkában nemes célokért szentelt életét. 

Hálával tartozunk a magas kormánynak és 
hálával tartozunk különösen a kormány jelen-
levő képviselőjének, méltóságos Gyalókay Bán-
dor főispán  urnák, ezért a fényes,  ezért a me-
leg napsugárért, mert bár kötelesség ai érde-
met jutalmazni, de innen a messze távolból, 
innen a Hargita zordon árnyékából nagyon 
ritkán veszik észre oda fönn  a hatalom pol-
cán, hogy itt is vannak, kik a közjóért fara-
doni uk, hogy itt is van embertársait melegen 
érző szív. 

A királyi elismerés nemcsak bizottságunk-
ban, de a vármegyeben mindenütt visszhangot 
keltett, mert olyan egyént ért az, kinek csa-
ládjából kerültek ki hosszú időn át a csiki 
székelység vezérei, kik bár vagyoni viszo-
nyaik, előkelő álláBuk, a közszolgalatban szer-
zett érdemeik ezt lehetővé, sőt talán olykor 
rqjuk kívánatossá tették volna, nem fordí-
tottak nekünk hátat, hanem kitartottak velünk 
jóban-rosszban egyaránt Méltóságod nekünk 
szentelte működése gyümölcseit, ránk szórta 
jótékonyságának áldásait; nem vonult vissza 
soha előkelő zárkózottságba, hanem ajtaja 
tárva-nyitva állott bárkinek, aki akár vendég-
szeretetért, akár segítségért fordult  hozzá. 

Ezért a mai ünnep nemcsak bizottságunk-
nak, hanem az egész Csikmegye közönségé-
nek az ünnepe; ez ünneplésnek akartam kife-
jezést adni igénytelen szavaimmal, kérvén a 
Mindenhatót, adjon Méltóságodnak Bok sok nap-
fényt  és kevés borút. 

Csikmegye társadalmának pedig Méltósá-
godhoz hasonló vezető egyéniségeket 

Az Isten Bokáig éltesse. 
A beszédet még egyszer zugó éljenzés 

követte, mely után drTrejér Antalné ismé-
telten kérte a gondviselést, hogy Mikó 
Ilonát boldog megelégedésben és egész-
ségben tartsa meg társadalmunk számára. 
Végfll  köszönetet monda a megjelentek-
nek, az ülést bezárta, melylyel a szép ün-
nepély is véget ért. 

A szeminárium kiépítése. 
Ismét ez az ominozus Ugy kisért, melylyel 

már annyiszor volt alkalmunk eredménytelenül 
foglalkozni.  Ismeretes ugyanis e vármegyében 
mindenki előtt, hogy hosszas, talán évtizede-
ken át huzodó tárgyalások után sikerült az arra 
illetékes faktorok  közős megegyezésével és 
megállapodásával az épületeiben már roskadozó 
sőt egyenesen életveszélyes csiksomlyói róm. 
kath. főgimnáziumot  Csiszeredába szállítani. 
Az átszállítás annyiban sikerült is, hogy az 
állam és a törvényhatóság jóvoltából szép és 
modem palota áll a Hargita lábával szemben 
a főgimnázium  és internátus elhelyezésére. A pa-
lota azonban még Dres s ma még bizonytalan, 
hogy januárban a költözködés megtörténhetik-e. 
A költözködés feltétlenni  kívánatos, egy nagy 
hátrányát azonban nem tudjuk eléggé hangoz-
tatni, t. i. hogy költözködés esetén ott marad-
nak a szalon bútorok vagyis az alapitványos 
szeminaristák. S ebben a beállott jő hidegben 
igazán sajnálattal gondolhatunk rájok, hogy 
majd a költözködés után hidegben és fagyban 
nem kevés időrablással lesznek kénytelenek 
naponként Somlyóról a csíkszeredai főgimná-
ziumba járni. 

No ezt okosabban is lehetett volna csi-
nálni. 

A folyó  hó 17-én Kolozsváron megtartott 
statusgyülésen vármegyénk tekintélyes szám-
ban volt képviselve, mely körülmény kitűnő 
alkalmat nyújtott a zárszámadások és költség-
vetések kapcsán a szeminárium kiépítésének 
felvetésére.  Ez hála Istennek meg is történt s 
ha nem is érték el a tökéletes sikert, de leg-
alább reményünk van arra, hogy ez az omino-
zus Ugy — húzva és halasztva — valamikor 
még is befejezést  fog  nyerni. 

A statusgyülésen vármegyénkből résztvettek 
Szász Lajos, Köllö János, Rés János, Incze 
Domokos, Miklós István, Mélik István, Kis 
Dénes, Qecző Béla, Takó János, Puskás Jó-
zsef,  Lörincz Sándor és Hosszú Ferencz. El-
sőnek Szász Lajos főjegyző  szólalt fel.  Fel-
szólalását igazi örömmel vesszük, mert nagy 
szolgálatot tett vármegyénk közönségének. Tar-
talmas beszédében felfejtette  mind azokat az 
okokat, melyek a gimnázium szemináriumi szár-
nyának kiépítését immár sttrgössé, sőt égetővé 
teszik. 

Hihetetlenül is hangzik, hogy a főgimná-
zium és internátus Csíkszeredában, a szeminá-
rium pedig Csiksomlyón legyen. Hisz azok az 
okok, melyek a gimnázium áthelyezését szük-
ségessé és indokolttá tették, ma még fokozot-
tabb mértékben fennállanak,  mert ha roskado-
zik voltak az épületek az áthelyezés idejében, 
ma még roskadozóbbak kell legyenek. A stá-
tus elvállalta a tőle telhető legkevesebbet, 
igazán a minimumot, hogy a szaminariumot — 
status-gimnáziumról, van szó — felépiti.  Ezzel 
szemben háromszor-négyszer annyit áldozott 
az állam és a vármegye. Magának a várme-
gyének több mint 600,000 koronába fog  ke-
rOlni az épület s több mint 1.000,000 koro-
nába az állammal együtt 

Vagy hogy gondolta a nagytekinteto igaz-
gatótanács az áthelyezést? A gimnázium ta-

nuló ifjúságának  legjavát, épen a szeminaristá-
kat akarja Somlyóról ide bejáratni? Az áthe-
lyezésre évek hosszú során készülhetett s mi-
kor egy égető kérdésről van szó, nem lehet 
elzárkózni és begombolkozni. Elvégre egy el-
vállalt kötelezettséget kell teljesíteni, mely ha-
lasztást indolenciával szemben sem tűr. Mosi 
ott vagyunk, hogy a gimnázium és internátus 
a legrövidebb idő alatt átadható lesz hivatá-
sának s akkor a szeminaristák intézet hiányá-
ban bizonytalon ideig Csiksomlyón maradnak. 

A statusgyülésen Szász Lajos főjegyző  jó-
részt ez okokból határozati javaslatot terjesz-
tett elő, mely Köllő János és Rés János fel-
szólalás után némi módosítással egyhangúlag 
elfogadtatott.  — E határozat utasítja a status 
igazgató-tanácsát, hogy a jövő évi költségve-
tésbe a szeminárium építési költségeinek leg-
alább egy részét vegye fel.  E határozat min-
denesetre eredményt jelent, de mi attól félünk, 
hogy az ügy a megvalósulás stádiumába ké-
sőre fog  jutni. Most pedig igazán az utolsó 
óra ütött és a status igazgató-tanácsától hatá-
rozottabb magatartást vártunk. Mert azok a fel-
szólalásokra adott válaszok, melyek a status 
részéről elhangzottak, nem alkalmasok arra, 
hogy a szeminárium felépítésében  nyugodt lé-
lekkel bízzunk. Mikor a vármegye és más fak-
torok ujabbi segítségét emlegetik, ezt csak ki-
bújónak tartjuk, melyre szemináriumot építeni 
nem lehet. A vármegye erején felül  adott, töb-
bet bizonyára nem fog  adni. Páll István elő-
adónak pedig gáncsként felhozni  azt, hogy a 
vármegye a finevélő  intézet régi épületeit a 
létesítendő árva- és szeretetház céljaira potom 
82,000 koronáért adta el, eltekintve a humánus 
céltól, már azért is különösen hangzik, mert az 
adott körülmények között tökéletesen meg van-
nak fizetve,  no de különösen s legfőképen  azért 
is, mert emlékszünk még an-a is, hogy a sta-
tus a gimnázium jelenlegi épületeit annak ide-
jén csekély 20.000 koronáért vásárolta meg. 

Mi belátjuk azt, hogy a status vagyoni hely-
zete és az ösztödijalap lekötöttsége takarékos-
ságot követel, de vannak esetek s ilyen a sze-
minárium építési ügye, melyek halasztást nem 
tümek, különösen nem a status részéről. Épen 
ezért jogosan elvárjuk e kérdés gyors megol-
dását. 

Tanité gyűlés. 
A kászon-alcsiki r. k. tanítói járáskör 1910. 

nov. 8-án tartotta meg rendes őszi gyűlését' 
Kozmáson, melyre a rendes tagokon kivlll je-
len voltak Bartalis Ágost főszolgabíró,  Ferenczi 
Béla és Lőrincz János k. jegyzők, mint ven-
dégek. 

9 órakor a gyűlést szent mise előzte meg. 
Azután gyűlés tagjai és a vendégek a helybeli 
tanítóknak Kömény Gyulának és Balló Károly-
nak gyakoilati tanításait hallgatták meg. 

A tulajdonképeni gyűlési Todor István lel-
kes megnyitó beszéde nyitotta meg, melyért 
a hallgatóság lelkesen megéljenezte elnökét és 
Hosszú Ferenc főesperes-plebános  indítványára 
gyűlés jzőkönyvi elismeréssel adózott neki. 

Felolvastatott a mult gyűlés jegyzőkönyve, 
melyet a gyűlés módosítás nélkül elfogadott  és 
hitelesített. 

Antal József  menasági plébános a Hosszú 
Ferencz főesperes-plebános  állal kitűzőit pálya-
tételre beérkezett munkák bíráló bizottságának 
elnöke tette meg jelentését. 

A pályatétel a következő volt: »Mi az oka, 
hogy az iskola vallás- és erkölcsi nevelése a 
gyakorlati életben nem érvényesül.* 

Mivel a beérkezett munkák a mértéket tar-
talmi tekintetben nem ütötték meg, a bíráló-
bizottság a pályadíj kiadását nem javasolja. 

Mivel pedig a tétel fontossága  nagyon is 
megérdemli a felszínen  tartást, Bartalis Ágost 
főszolgabíró  a pályadijat 30 koronával, Incze 
Domokos plébános, orsz. képviselő 50 koronával 
és Koncz István esp. pieb. 20 koronával 120 
koronára egészítik ki és javasolják a léteinek 
újból való kitűzését — Gyűlés az összeget 3 
díjra osztja és a pályatételt a tavaszi gyűlés 
határideiével kitűzi, 60, 40 és 20 koronás di-
jakkal. Egyúttal hálás köszönetei mond a ne-
meslelktt adományozóknak, azért, hogy egye-
sületünk színvonalát nemcsak szellemi mun-
kásságukkal, hanem még anyagi áldozattal is 
emelni törekedtek. A tagok szociális munkás-
ságának beszámolója szintén élénk képét fes-
tette meg annak, hogy a tanítók terhes mun-
kájuk közben majdnem minden községben, 
vagy a felnőtteknek  tartott előadásaikkal, vagy 
színdarabok előadalásával és egyesületek ala-
kításával is igyekeztek a kulturát előbbre vinni. 
A örülés komoly munkáját Márkus Gyula tus-
nádi tanító élénkítette Mindszenti Gerőnek 
•Nagy Asszonyunk* c. szép költeményének 
ügyes előadásával; melyért szavalót gyUlés 
lelkesen megéljenezte és közreműködéséért el-
nök által köszönetét fejezte  ki. 

A gyakorlati tanítások méltatása során elő-
adott jelentések szerint Kömény Gyula az l-ső 
osztályosoknak az irvaolvasási és fonomimikai 
módszer Qgyes kombinációja alapján az »u« 
hang írását és az ezen hanggal alkotott egy-
tagú szók olvasását tanította, oly ügyesen, 
hogy a jelenlévő hallgatóság már előre kimon-
dotta a gyakorlati tanítás teljes sikerét 

Balló Károly a felsőbb  osztályosoknál ol-
vasmányt tárgyalt, az ő tanítására a bíráló hoz-

zászólások után gyűlés szintén a sikerült meg-
jelölést alkalmazta. 

Elnök jelentése alapján tudtára hozza a 
gyűlésnek, hogy egyesületünk tagjai között 
igen nagy változás történt. A mennyiben nyug-
díjba vonult Baka János csikszentmártoni kán-
lor-tanitó, Kristó István, Búzás Elek <*s Veress 
Ignácz tanítók. Eltávozott körünkből Hadnagy 
János pleb., Kásper Frigyes s. lelkész és Kóka 
József  tanító. 

Uj tagokul jelenti be Szőke Ágoston k. ta-
nítót, Szabó Elek tanítót, Tuzson János tanítót. 

Szomorú szívvel parentálja el a nyugdíjba 
lépőket s különösen Baka Jánost, ki a tanító 
mintaképe és a vas szorgalom megtestesülése 
voll. Munkásságával az altsiki tanító-egyesület 
színvonalát, bölcsőjétől kezdve mostanig emelte 
és támogatta. Az egyesület jegyzőkönyvi elis-
merésben és egy alkalmas emlék átadásával 
rójja le iránta háláját. Todor István indítvá-
nyára gyUlés elhatározza, hogy a tanítók sza-
bad egyesülete által kitűzött haza és egyház 
ellenes mozgalmat elitéli, megveti és az ellen 
minden a törvény és tisztesség halárain belül 
megengedett fegyverrel  küzdeni fog. 

Mitán a jövő gyűlés helyéül Kászonujfalut 
állapította meg a gyUlés, megejtette a tiszt-
újítást. 

Elnök lett: Kömény Gyula, jegyző Ilyés 
András, alelnök Csoboth István, pénztáros 
Szabó Lajos. 

Ezzel a gyűlés befejezést  nyert. F.  S. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Nyugdíjazott róm. kath. tanító. A 

vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter, 
Gál Sándor uagykászoni róm. kath. elemi is-
kolai tanítót 1910. október hú 1-től nyuga-
lomba helyezte. 

— A törvényhatósági távbeszélő há-
lósat któpitese. A m. kir. posta és távírda 
budapesti műszaki főfelügyelősége  14722. sz. 
alatt értesítette vármegyénk alispánját, hogy 
a törvényen kivüli állapotnak hosszas elhúzó-
dása következtében a már bekövetkezett ked-
vezőtlen téli időjárás miatt a vármegyei tör-
vényhatósági távbeszélő hálózat kibővítése a 
folyó  évben már nem kezdhető meg, ellenben 
mihelyt a kedvező időjárás beáll, a jövő év 
tavaszán azonnal megkezdetik. A kiépítendő 
hálózat felöleli  vármegyéuk egész területét és 
egy napról-napra égetőbb szükséget fog  kielé-
gíteni. A közigazgatást olcsóbbá és gyorsabbá 
teszi s közbiztonság szempontjából is megbe-
csülhetetlen szolgálatokat tesz. — A kiépítés 
költségeihez a m. kir. kereskedelemügyi mi-
niszter évenként 25000 koronával járul, a tör-
vényhatóság pedig már kivette a még szük-
séges 1 százalékos pótadót. A hálózat kiépi 
tése a Kurczfalva—Gyimesközéplok  és a ditrói 
vonul kiépítésével tehát már tavasszal meg-
kezdődik s mivel tav.isszal két évi miniszteri 
hozzájárulás lesz ese.léices, jövő évben remél-
hetőleg az egész hálózat elkészül. Uj össze-
kötő áramkörök lesznek Borszék—Bélbor, Töl-
gyes—Békás, Ditró, Gyergyószentmiklós — Al-
falu,  Karczfalva-Gyimesközéplok,  Csikszent-
niárton—Tusnád fiirdó  és Csikszenlgyörgy— Ká-
Bzoualtiz. Az összekötő áramkörök létesítésé-
nek költségei 59308 korona 60 fillért  tesznek 
ki, a vármegyének pedig ezutial 30200 koro-
nával kell a költségekhez hozzájárulni. 

— Énekoktatási szakfelügyelő.  A m. 
kii. vallás- éB közoktatásügyi miniszter, Hackl 
N. Lajos zenetanárt énekoktatási szakfelügye-
lővé. nevezte ki. A felügyelő  köteleB minden 
tanévben szeptember lü és junius között leg-
alább — az illetékes miniszteri ügyosztályok 
hozzájárulásával megállapított program szerint 
50 elemi iskolát, 20 polgári Hu és 20 polgári 
leányiskolát meglátogatni és szerzendó tapasz-
talatairól a miniszternek kimerítő jelentést 
tenni. E végből az összes fent  megjelölt állami 
elemi és polgári iskolák igazgatói tartoznak 
az iskolaév elején az énekfelűgyelóvel  írás-
ban közölni, hogy ÍBkolájuknál az ének órák 
a heti órareudben hogyan osztattak be, pon-
tosan megjelölvén az egyes csoportokat, ame-
lyekbe osztva a uövendékek tanulnak. 

— A jövő évi sorozások. Hazai Samu 
honvédelmi miniszter rendeletet intézett a vár-
megye közönségéhez, melyben a jövő évi so-
rozások előmunkálatainak elvégzésére instruk-
ciókkal látja az eljáró hatóságokat. Az e vé-
gett szükeéges felhívások  szétosztattak a köz-
ségeknek, városoknak és főszolgabíróknak. 

— Analfabéták  oktatása. A vallás- és 
közoktatásügyi miniBzter az analfabéták  okta-
tására vonatkozólag az idén is rendeletet kül-
dött az összes vármegyei kir. tanfelügyelők-
nek. A rendelet közli, hogy az Országos Köz-
művelődési Tanács ez alkalommal ép ugy, mint 
u múltban is méltányos tiszteletdíjban fogja 
részesíteni mindazon tanítókat, akik az anal-
fabéta  tanfolyamokkal  sikert s eredményt tud-
nak felmutatni. 

— Meghívó az Erdélyi Kárpát Egyesület-
nek 1910. évi november hó 27-én (vasárnap) 
délelőtt 11 órakor Kolozsvárt, a városház ülés-
termében tartandó XX. rendes közgyűlésére. 
Tárgysorozat: 1. Elnöki megnyitó. 2. A vá-
lasztmány évi jelentése. 3. A számvizsgálók 
jelentése az 1909. évi zárószámadásról 4- Az 
1911. évi költségvetés megállapítása. 5. Tiszt-
újítás. 6 Esetleges indítványok. Kolozsvár, 
1910. november hó 7-én. Gróf  Lázár István 
B. k. elnök. M. Kovács Géza B. k. főtitkár. 

— A Kaszinó estelye. Folyó hó 19-én 
tartolta a helybeli Kaszinó az idei szezon első 
házias estélyét. Az estély mindenben méltó 
volt régi jó híréhez s a társaság kitűnő jó 
hangulatban a kora reggeli órákig egy ütt volt. 
Igazán kívánatos volna, hogy a Kaszinó tagjai 
tniuél sűrűbben résztvegyenek ezeken a házias 
estélyeken, mely közvetlen egyszerűségével 
leginkább alkalmas lenne Csíkszeredában egész-
séges éB erős társadalmi közszellemet terem-
teni. A kaszinó szép és tágas termei mindig 
a közönség rendelkezésére állanak s ezúttal 
elmondhatjuk, hogy azok a mizériák, melyek 
leginkább a Kaszinó konyháját és ellátását 
illetőleg voltak hallhatók, — megszűntek. A 
Kaszinó estélyeit minden hónapban megismétli 
s így közönségünknek alkalma lesz megmu-
tatni, hogy a társadalmi élet egészségesebb 
és egységesebb fellendítésére  kész közremű-
ködni. Az estélyen Itáduly Béni Arpáil a tőle 
megszokott rutinnal játszott. A megjelent höl-
gyek névsorát a következőkben adjuk közre. 
Ü> asszonyok: Becze Antalné, dr. Bocskor 
Bélápé, Caiezi'r Imréné, Demény Ferenczné, 
dr. Élthes Zoltáoné, dr. Fodor  Antalné, Gya-
lókay Sándorné, dr. Gyorgypál Domukosné, 
Jeney L ászióné, T. Nagy Imréné, Hap Aodráx-
né. Pap Domokosné, Szász Lajosné. Urleányok : 
Demény Beliuska, Demény Irénke, Móricz Vil-
mácska, I'ap Ilonka, Szász Paula. 

— Közbiztonsági allapotaink. Várme-
gyénk területén elhelyezett esendóröreök köz-
biztonsági tevékenységének október havi kimu-
tatása szerint az elmúlt hónapban elkövette-
tett 8 hatósági közeg elleni erőszak, 1 magá-
nosok elleni erőszak, 9 rágalmazás és becsü-
letsértés, 2 ember élete elleni bűntett, 65 testi 
sértés, 4 magánlaksértés, 51 lopá-, 3 rablás 
és zsarolás, 4 sikkasztás és zártörés, 5 jogta 
lan elsajátítás, 3 orgazdaság. 4 csalás, 17 más 
vagyonának megrongálása, 5 gyújtogatás, 11 
a kir. járásbíróság hatáskörébe utalt kihágás 
és 474 a közigazgatási hatóság hatáskörébe 
utalt kihágás. E kimutatás igen elszomorító 
képet mutat vármegyénk közbiztonsági álla-
potairól, főleg  ha még hozzávesszük, hogy 
mennyi lehet az eltitkolt és fel  nem fedezett 
bűncselekmények száma. Legfőképpen  a testi-
sértések, lopások, gyújtogatások, no meg a 
kihágások — különösen az erdei és közrend 
elleni kihágások — szerepelnek nagy Bzám-
mal, melyek népünk romlottságának szembe-
ötlő bizonyítékai. 

— Esküvő. Gábosy Sándor Csikkozmáson 
f.  évi november hó 27-én tartja esküvőjét Potyó 
Teréziával Potyó István és neje Baricz Berla 
kedves leányával. 

— Furosa bók. Oh, kedves nagysád, ha 
igaz, hogy az emberek a majomtól származ-
nak, minő szép lehetett az a majom, amelytől 
nagysád származik! 

— Állandó sorozó bizottság Csíksze-
redában. Bizonyára örömmel fogadja  várme-
gyénk közönsége a hírt, hogy a m. kir. hon-
védelmi miniszter 121835/18. sz. rendeletével 
Fejér Sándor alispán előterjesztésére megen-
gedte és elrendelte Csíkszeredában, a vár-
megye székhelyén egy a vármegye egész te-
rületére kiterjedő hatáskörrel felruházott  ál-
landó porozó bizottságnak felállítását.  K ren-
delet a vármegye régen érzett szükségének és 
kívánságának tesz e'eget, mert ismeretes az 
eddigi állapot, hogy az időközi jelentkezések 
és utóállitáaok végett idegen vármegyékbe, 
Brassóba és Székelyudvarhelyre kellett menni, 
mi különösen vármegyénkre s főleg  ennek tá-
volabb esó részeire felette  sérelmes volt. — 
EzekneK az utóállitásoknak tetemes költségei 
ezenkívül rendszerint az amúgy is túlterheli 
községeket Bujtották. Az uj állandó sorozó bi-
zottság minden hónap 7-én és 22-éu ül össze 
és működik ugy, hogy folyó  hó 22-én az utó-
állitások már Csíkszeredában eszközöltettek. 

— A hajmoly. Évek óta kiBebb nagyobb 
mértékben pusztít a bajmoly, ez a veszedel-
mes élősdi, amely annyi fejet  tarolt le már 
éB fosztott  meg férfias  Bzépségétól: a bajusz-
tól. Meg van tudományosan állapítva, hogy a 
hajmoly tisztátalanul vezetett borbély műhe-
lyekben fertőz  s azért a vármegyén a borbély-
műhelyek desinficiálásáról  szigorú szabályren-
deletet is hoztak. Még Bzerencse, hogy azt is 
kézzelfogható  és tudományos vizsgálatokkal 
kétségkívül megállapították, hogy amely fod-
rászüzletben fertőtlenítő  hajmosószerül, a Diana 
sósborszeszt használják, ott a hajmoly neiu 
léphet fel.  Érdekünk e kitűnő hatószornek bqr-
bélymühelyekben való általános elterjedése. 

— A Csíkszeredai önkéntes tűzoltó-egy-
let, tűzoltó fuvózenekart  szervez. Tisztelet-
tel kéri azon egyéneket, kik állandóan Csík-
szeredában laknak és a zenekarba belépni 
óhajtanak, 8 napon belől Pototzky Pál ur-
nái bejelenteni szíveskedjenek. 

— őszi állatdljaaáaok. Csikvármegyc 
Gazdasági Egyesülete a fóldraivelésügyi  m. 
kir. minisztérium segélyezésével november li-'> 
14-én Csiktaplocán és 16-án CBÍkjenőfalváu 
állatdijazásokat tartott, melyeken 91 kiállító 
ló drb egy éves üszőt, 25 drb két éves üszőt 
44 drb borjas tehenet és 97 drb sertést állj 
tott elő díjazásra. I. dijakat nyerték egy éves 
üszőkkel Csorba Antal és Kozma Áron, két 
éves üszőkkel Szabó András és Kába András, 
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borjas tehenekkel Pál István és Dobos Árpád 
és sertésekkel Antal Dénes és Imre István 
A többi dijakban ezeken kivül 22 kiállitó ré-
í/.'sült. A díjazásokat Puly Iván ker. g:tzda-
s.v.i felUgyeló,  a gazdasági egyesUlet kép-
viselője éB a helyenkint alakított bíráló bizott-
sauok intézték Jelen volt Kiss Ernő a székely-
hídi kirendeltség megbízottja, ki n kiállított 
:l||atok előnyeit és bátráuyait a helyszínén mél-
utta s az állattenyésztés fejlesztésére  a jelen-
tolt gazdaközönséget buzdította. A caatószegi 
:iihitdijazás az alesikí járásban az állatok közt 
uralkodó ragadi'iB száj- és körömfájás  miatt 
cllmlasztatott s annak megtartása annak ide-
j. n közhírré fog  tétetni. 

Az ügyvédség reformja.  Minthogy a 
> / c k e l y - f é l e  j a v a s l a t b ó l p á r hó-
n a p múlva törvény lesz, mindazok, akik a 
törvény életbeléptéig doktoritust nem szerez-
nek, csak két évvel később lehetnek Ónálló 
ü.'vvédck. A kik azt akarják, hogy az uj tör-
ui'iy reájuk ki ne hasson és így két évet nyer-
jenek, forduljanak  a dr. Dobó jogi szeminári-
umhoz (Kolozsvár, Bolyai u. 3.) melynek se-
oiiscgévcl hat hét alatt letehetnek egy szigor-
latot. Ez annál is inkább tanácsos, mert abe-
•iliott egyetemi rendszerváltozások következté-
ben a szigorlatok anyaga aránytalanul megna-
gyobbodott. Az intézet kikölcsönzi tankönyve-
ket helyettesítő, az összes szigorlati kérdése-
ket (elölelő jegyzeteit, melyekből otthon elké-
szült jelölteket rövid rekapituláló kurzus során 
készíti elö. A .Jogi vizsgák letétele* cz. most 
megjelent könyvet díjmentesen megküdi. 2—15 

— Tolss to j el. Tolsztoj halálának Ilire, a 
melyet moszkvai jelentések alapján a péter-
vári távirati ügynökség bocsátott világgá álhir 
volt, a mely csak a nagybeteg miatt aggódó 
lelkek izgalmában támadt és talált hitelre. — 
Világszerte megdöbbenéssel fogadták  a gyász-
hírt és a sajtó világszerte elsiratta a nagy ha-
lottat. — A francia  kamara is mály részvéttel 
csatlakozott az orosz nép gyászához. Mialatt 
ez történt, Tolsztoj Asztapovóban lázasan vi-
askodott és viaskodik még most is a tüdógyu 
Indással. Hatalmas szervezete birja n harcot 
es ;iz utolsó orvosi jeleutés azt adja hirül, 
huiţj a beteg állapota javult, érverése és lé 
légzése nyugodt. Családja ott van Asztapovó-
ban, de az orvosok nem bocsátják sem fele 
ségét, sem gyerekeit u beteg ágyához, mert 
Tolsztojt családjának még az említése is ve 
szedelinesen felizgatja. 

— Nöi ruha saabássati tanfolyam 
Brassóban. A t. hölgykiizönség becses tudo 
mására hozom, hogy Brassóban, Kapu-utca 
ltí. sz. alalt levő divatszalonomat folyó  év 
szeptember hó 29-étől Hiraoher Utoa 2 i 
ala (I. emelet) helyeztem át, s a mai kor 
igényeinek megfelelően  rendeztem be. — Egy 
úttal uz érdeklődök szives tudomására hozom, 
hogy folyó  év október lö-étől kezdódóleg 
nöi ruha ssabászati tanfolyamot  nyitok, 
hol a jelentkezők mérsékelt dijazáa mellett a 
női ruha szabászatban, valamint a munka kö-
rüli kivitelben is beható szakszerű oktatást 
nyernek. — A nagyméltóságú m. kir. keres 
kedelemilgvi miniszter ur által engedélyezett 
s az 1909." évben Budapesten, a nu kir. teeli 
nologián megtartott női ruha szabászat! tan-
folyamot  kiválló sikerrel végeztem, s a folyó 
évben Brassóban is a magas kormány megbí-
zásából egy sikeres tanfolyamot  vezettem. A 
Bzabászati tanfolyam  kezdete folyó  év október 
15-én. Kiváló tisztelettel Hásy Ignáo női-
szabó, szabászati szakoktató. 8—10 

— A tanulók  katonai  kiképxéae.  A 
magyar kir. honvédelmi miniszter felhívta  az 
illetékes hatóságokat, hassanak oda és működ-
jenek közre abban, hogy különösen a 16—21 
éves étetkorban levő összes tanuló ifjúság  ré-
szére legyen bevezethető az iskolákba a ka-
tonai kiképzés, főként  a céllövészet. Kijelen-
tette, hogy a szükséges fegyvereket  erre a 
célra kiszolgáltatja, az oktató tiszteket kive-
zényli s az evvel felmerülő  költségeket a hon-
védelmi tárca terhére fedezi. 

NYILTTÉR*) 

Figyelmeztê!! 
A Schicht 

szarvasszappan 
• a l ö d i csald* a 

Scbic»' 
« é r v e l éa a „ B c r r a a * r á d ' 

jeggyel! 

•) (E rovat alatt kOzlMtekért nem felelős  a 
szerkesztő). 

„Erdélyi bortermények 
közvetítési helye". 

„NagykükilUő vármegye szőlészeti bízott 
sága közvetíti ingyenesen valódi és hami 
sitatlan erdélyi boroknak vételét és eladá 
sát. Mindenkor szívesen ad felvilágosítást 
a borok készletéről, mennyiségéről, áráról 
stb. — Kívánatra mintabor is küldetik. 

Megrendelések, átiratok a Nagyküküllö 
vármegye szőlészeti bizottságához inté-
zendők. 

Medgyes, 1910. november 16. 
Nagyküküllö várm. szőlészeti bizottsága: 

theil s. k., 
'—6 polgármester, elnök. 

Sz. 701-1910. végrh. 

Árverési hirdetmény. 
Alulírott bírósági végrehajtó as 1881. évi 

LX. t-c. 102 §-a értelmében ezennel közhirré 
teszi, hogy a csíkszeredai kir. járásbíróság-
nak 1910. évi 811. számú végzése következ-
tében dr. Pál Oábor ügyvéd által képviBelt 
Tónika Alajos vaBlábi lakos javára 280 kor. 
s jár. erejéig 1910. évi augusztus hó 5-én 
foganatosított  biztosítási végrehajtás utján le-
foglalt  és 8020 koronára becsült következő in-
góságok, u. m.: téglák stb. stb. nyilvános ár-
verésen eladatnak. 

Mely árverésnek a csíkszeredai kir. járás-
bíróság 1910-ik évi V. 811. számú végzése 
folytán  220 kor. tőkekövetelés ennek 1910. 
évi julius hó 7. napjától járó 5'/o kamatai, 
'. a"/, váltódij és eddig öszszesen 29 K 20 f  ben 
bíróilag már megállapított költségek erejéig, 
Zsögöilön és Csíkszeredában, a hol az ingók le-
foglaltattak  leendó megtartására 1810. évi de-
oember 7-ik napjának délelőtti 8 ó rá j a 
határidőül kitüzetik és ahhoz a venni Bzáudé-
kozúk ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg, 
hogy sz érintett ingóságok az 1881. évi LX. 
t.-e. 107. és 108. §-ai értelmében készpénzfi-
zetés mellett, a legtöbbet ieérónek, szükség 
esetéu becsáron alul is el fognak  adatni. 

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

Kelt Csíkszereda, 1910. évi november 12. 
napján. 

Molnár Sándor, 
kir. btr. végrehajtó. 

HÖLGYEK FIGYELMÉBE! 
A nagyérdemű hölgyek figyelmébe 

ajánlom f rauda  és aottol i l l dlwttermemet, 
hol mindennemű na l t t t ak a legújabb 

divat szerint készülnek. Több hetet Pes-
ten és Bécsben töltöttem az öszi és téli 
divat tanulmányozása végett. 

Szives pártfogásért  esedezve 
GERGELY SÁNDOR, 

női dlvatteme 
9- to Brassó. Lensor 28. szán . 

NÖI KALAP DIVATTEF 
Ha szép ós divatos nöi kalapot akar 

vásárolni, fáradjon  el Dávid látván 
újonnan berendezett 

NŐI KALAP DÍSZTERMÉBE, 
mely Sepsiszentgyörgyön, a Csiki-
ntoa sarkán (Béldy-féle  házban) van. 
Ott a legegyszerűbb és a legdíszesebb 
uj divatú uői kalapokból nagy raktár áll 
rendelkezésre, ugy, Ito^y mindenki meg-
találja az ízlésének és igenyeinek meg-
felelő  kalapot olcsó áron. 

Javitasokat és átalakításokat, 
valamint vidéki megrendeléseket 
elvállal , gyorsan és pontosau eszközöl. 

Raktáron vannak: párisi modern ka-
lapok és formák,  kalaptük, hajtápok, 
gyógysznppanok, illatszerek, legfinomabb 
hölgyporok, úgyszintén késs gyermek-
ruháoskak. 

Gyászkalapok elkészítése 6® 
pero alatt "Sfes  eszközöltetnek. 

A t. hölgyközönség szives pártfogását 
, kéri tisztelettel 8—10 

D Á V I D I S T V Á N . 

Csikszentmártonban Pátrubán Antalnál 
fgy  tiszta uj, j ó ) b e r e n d e z e t t 

3 3 0 . - 0 . 3 3 Q . 3 - 1 0 I » 
Á r a 6 0 0 0 k o r o n a . 1- 10 

Szám 913-I<J10. végrh. 
Árverési hirdetmény. 

Alulírott bírósági végrehajt') az 1881. évi 
LX. t.-c. 102. §-» értelmében ezennel közhirré 
teszi, hogy a csíkszeredai kir. járásbíróságnak 
1910. évi V. 11IÍ5. számú végzése következté-
ben dr. Imecs János ügyvéd által képviselt 
Kudics István csíkszeredai lakos javára 107 K 
70 fillér  s jár. erejéig 1910. évi október hó 
27 én foganatosított  kielégítési végrehajtás ut-
ján lefoglalt  és 044 koronára becsült követ 
kező ingóságok, u. m.: 1 kocsi, 1 sertés, 2 
borjú, 2 hám, 2 öl fenyőfa  és 4 szekér szalma 
nyilváuos árverésen eladatnak. 

Mely árvetésnek a csíkszeredai kir. járás 
bíróság fenti  számú végzése folytán  107 kor. 
70 fill.  tőkekövetelés, végzés Bzerintí &•/, ka-
matai, '/YVo váltódij éa eddig ösBaesen 130 ko 
romi <J0 fillérben  bíróilag már megállapított 
költaégek erejéig, a végrehajtást szenvedő laká-
sán Várdotfalván  leendő megtartására 1010. év i 
deoember 3-ik napjának délelőtt 8 órája 
határidőül kitUzetik és ahhoz a venni szán-
dékozók ezennel oly megjegyzéssel hivat-
nak meg, hogy az érintett ingóságok az 1RS1 
évi LX. L-c. 107. és 108. §-a értelmében kész-
pénzfizetés  mellett, a legtöbbet Ígérőnek, szük-
ség esetén becsáron alul is el fogn.iV  adatni. 

Amennyiben az elárverezendő ingóságokat 
máBok is le- és felülfoglaltatták  és azokra 
kielégítési jogot nyertek volna, ezen árverés 
az 1881. évi XL. tc 120. §-a értelmében ezek 
javára is elrendeltet ik. 

Kelt Csíkszeredában, 1910. évi november 
hó 12. napján. 

Molnár Sándor, 
kir. bir. végrehajtó. 

847/1910. Bzám. 

Árverési hirdetmény. 
Alulirt kiküldött bír. végrehajtó ezennel köz-

hírré teszi, hogy a csíkszeredai kir. }áráabiróság-
nak 1ÍII0. |évi V. »87. az. végzése folytán  ilr. 
Méríl Gyula budapesti ügyvéd által képviaelt Soro-
mer és Klinger budapesti cég végrehajtató részére 
11 ti koroDR követelés s jár. erejéig elrendelt ki-
elégítési végrehajtás folytau  alperestől lefoglalt  és 
2100 koronára becsült ingéságokra a csíkszeredai 
kir. járásbíróság fenti  számú végzésével a további 
eljáiáe elrendeltetvén, annak az alap* és Jelttlfog* 
laltrtók követelése erejéig ia, amennyiben ások ki-
elégítési jogot nyertek volna, Gyimeann a végre-
hajtást szenvedd lakásukon leendó megtartása ha-
táridőül 1.9/0. évi december  hó S-ik  tutp-
Jăn  délelőtt 10 órája kitüzetik, a mikor a bíróilag 
lefoglalt  ingók és pedig: árucikkek etb. stb. a 
legtöbbet Ígérőnek készpénzfizetés  mellett, szükség 
esetén becsáron alul is el fognak  adatni. 

Felhivatnak mindazok, kik az elárverezendő in-
góságok vételárából a végrehajtató követelését meg-
előző kielégítéshez jogot tartanak, amennyiben rá* 
szűkre a foglalás  korábbBn eszközöltetett volna éa 

a végrehajtási jegyzőkönyvbűi ki nem tUnik, 
hogy elsőbbségi jcleutéscikot az árverés megkez-
(léseig alulirt kiküldöttnél írásban beadói, vagy 
pedig szóval bejelenteni el ne mulasszák, mert kii* 
lönbei) csak a vételár fölöslegére  fognak  utaltatni. 

Csíkszereda, 1910. évi nov. hó 20-ik napján. 

Molnár Sándor, 
kir. bir. végrehajtó. 

Sz. 2—1910. 
eln. 

hirdetmény. 
Csikrákos közbirtokosság tulajdonát 

képező .Nyerserdő"-ben kihasznált vágá-
sok szélein széldöntött és tüz által meg-
rongált mintegy 500 drb kisebb-nagyobb 
méretű fenyőfa  Csikrákos Lakósságának 
és idegeneknek közbejöttével 10-es és 
nagyobb csoportokban a helyszínén azon-
nali készpénz fizetés  mellett, folyó  hó 
28-án d. e. 9 órakor nyilvános árveré-
sen el fognak  adatni. 

Idegenek a megvásárolt famennyiség 
kiszállításában kellő karhatalommal bizto-
sítva lesznek. 

Csíkszereda, 1910. november 17-én. 
Mihály Lajos, 

tb. szolgabíró kirendelt, 
bírt. elnOk. 

Üzlet áthelyezés! 
Van szerencsém a helyi és vidéki nagyközönség becses tudomására 
hozni, hogy 1910. november 20-tól, az Apaffl  M.-utca 18. hsz. alól 
kocsigyártó, nyerges, kárpitos és szijgyártó-Uzletemet 

saját házamba (Mikó-utca 16. sz.) helyeztem át. Elvállalok a fent 
emiitett szakmába vágó bármely munka kivitelét pontosan és a leg-
jutányosabb árak mellett. — Elvállalok mindenféle  paplan varrásokat. 
A n. é. közönség szives pártfogását  kérve, maradok kiváló tisztelettel 

Szabó Ferencz, Csíkszereda 
•M"11r6-vitca l e . s z á m . 

Ugyanitt egy teljesen szakképze t t segéd azonnal felvétetik. 

FŰRÉSZTELEP" ÉS GÉPTÜLAJDONOSOK FIGYELMÉBE! 

AUTOéÉN H E G E S Z T É S ÉS VÁtíAS  CSÍKSZEREDÁBAN. 
Műhelyemet berendeltem antoteohnikai és világítási szerelések eszközlésére. — Forrasztok minden fémet  ngymint: 
ÖNTÖTT ÉS KOVÁCSOLT VASAT, ALUMÍNIUMOT ÉS REZET, KAZANREPEDÉSEKET, AUTOMOBIL ÉS GÉPALKATRÉSZEKET 
szóval as ipari és mesögfudas&gi,  úgyszintén háztartási gépek összes alkatrészeit. Készítek saját szerkezetű UNIVERSAL világító gépeket. 
Kiváló tisztelettél: BERKOVICS SAMU, CSÍKSZEREDA, Apaffl  Mihály-utca 31. szám. 16-52 
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A legjobb ós legbiztosabb tyukszemirtó 
„BABY", ára 50 fillér. 

Ha fiszUI  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 megrendeléseket azonnal eszkiilSk. 
4—52 

r j . J i egy 5 szobás igen jó karban 
E l u U U levó k ő h á z nagy belsővel és 

gazdasági épületekkel Csíkszeredában. 
Cím a kiadóhivatalban. 5 -

Csikszeredában, a Kossuth Lajos-utcában 
3ja, 3 b, 3 c, 3d 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 s felvétetnek 

A KIADÓHIVATALBAN. 

Vidéki megrendelések gyorsan és pontosan esBkőaoltetnek. 

jHátht József nöi dlvat-kalap-üzlete, Csíkszeredában (Oriintfald-féle ház). 
Van szerencsém a t. közönség szives tudomására hozni, hogy az őszi és téli 
idényre az uj árum szeptember hó elejénmegérkeztek.  Du sválasz-
tékot tartok a legújabb párisi modelekból. szőrme és angol női stukákból, 
egyszerű és diszkalapokból. Úgymint di9zitő selymekből, sima és vasalt bár-
sonyokból és auto-fátyol  újdonságokból. Struc és disz tollakból virágokból, 
kalaptiikból, selyem- és bársonyszallagokból meglepő újdonságok. Elvállalok 
mindennemű alakítást és díszítést vidékre is. — Kérve a nagyérdemű közön-
ség szive9 pártfogását,  maradok kész szolgálattal Háthé József,  Csíkszereda. 

Auandó raktár dias- éa gyúakatapokból. 

ES [ EB I' Hí j' EB j| BB || EB |j fi! 

Gzell frigyes és Fiai 
bortermelök és bornagykereskedök 

MEDGYES 
Legjobb beszerzési f o r r á s 

VALÓDI ERDÉLYI TERMÉSZETADTA 

TISZTA HEGYI BOROKBAN. 
Hordókban és palackokban. 

Kitűnő saját termésű és vörös borok. 

0 • H EB 55 83 i Hí EB 1 Hí 
46--52 

ÉRTESÍTÉS! 
Van szerencséin a nagyérdemű közönség becses figyelmét  felhívni, 
miszeriut 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 miadenki beszerezhesse szükségletét ép oly olcsó 
árban, mint bármely nagyobb városban. — Továbbá tudatom még a 
mélyen tisztelt közönséggel azt is, liogy állandóan raktáron lartok 

KÉSZ URI KOCSIKAT ÉS URI SZÁNKÓKAT. 
Végül 11 nagyérdemű közönség szives figyelmét  felhívom  azon körül-
ményre, hogy a kocsik, valamint minden e szakba vágó munkák 
javítását elvállalom. — Magamot a nagyérdemű közönség jóindu-

lutu pártfogásába  ajánlva, maradiam kiváló tisztelettel: 

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

Csikmegyei Székely Bank Részvénytársaság Csíkszeredában. 
v^^xitxitsil /^^iii^^sU'xil '^i 'yU'SUoiv 

Vau szerencsénk Csíkszereda város és védéke közönségét tiszteletfel  érte-
síteni, liogy folyó  1910. évi április hó 20 ik napján megnyitottuk a 

Csikmegyei Székely Bank Részvénytársaságot. 
Üzleti helyiségünk a Lukács Juliska urnö házában (Kossutli-ulcai, a Küliid mellett. 
Elfogadunk  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 értek 80 százalékáig, a tőzsdén jegy-

zett mindennemű értékpapírokra, előnyös kamat mellett. 
Értékpapírokat veszünk és eladunk. — Folyószámla Intelt nyujtunk. 
Sorsjegyek húzásainak nyilvántartását díjmentesen ellenőrizzük. 
Idegen péznek beváltási lielye. 
Minden a bank és takarékpénztári szakmába vonatkozó fevilágostitást 

díjmentesen adunk. Tisztelettel: 
AZ IGAZGATÓSÁG. 
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ó l j á r , l i a 
ludomásul veszi. hogy ujabban utánozzák 

= A VALÓDI = 

PALMA-KAUCSUK-
c z i F ő s A - i a o z 
mindenütt ismeretes, jellegzetes do-
bozait. Az utánzott dobozokban ter-
mészetesen csak közönséges gumini-
sarkok vannak, jól teszi tehát, ha 
károsodását megőrzendő, a valódi 
P a l m a - k a u c s u k - c i p ő s a r o k 
minden dobozon látható T'&d.-

3 © e y ó r e l i g á r ó l ! ! 
Védjegy. 

OOOQOnOOOOOU Q o o o o o o o o o o o o 

Király  JCajos 
női  és  férficikkek  divaíüzletében 

JfíQSSÓ,  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 fehérnemüek,  asztal-
nemüek, vásznak gyári árakban, nagyobb fl 

választékban az eddiginél is! -
Vidékre m i n t á k a t k é s z s é g g e l k ü l d ö k . 

Férfi  fehérnemüekben,  gallérokban, kéze-
lőkben, harisnyákban, nyakkendőkben st»j. 

mindenkor a legujjabb található! 

* I 
^ L o ^ H i e H I 

Kitűnő minőségű és legmagasabb szilárdságú Portland-Cementet ajánl olcsó áron a 

PORTLAND-CEMENT-GYÁR BRASSÓBAN. 
Csíkszeredában kapható: S s u l á t z s é s ^ i a - urak kereskedésében. 

NyoaatoU Hnobo4a József  MnyrajoBdijibaa. Csíkszeredában, 1910 




