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Drágaságról. 
Sokszor esik szó mostanában az élel-

miszerek nagymérvű drágaságáról, de ha 
a gyermeket a maga nevén akarnók ne-
vezni, általános drágaságról kellene be-
szélnünk. Amint az áralakulási statisztika 
bizonyítja, a legtöbb közszükségleti cikk 
úr.i jelentékenyen felment,  mert magasabb 
lett a munkabér s már a nyersanyagok 
termelésébe be kell kalkulálni az előállí-
tási költség többletét. Ugyanez a pro-
cesszus áll elő a nyersanyagok feldolgo-
zásánál, a gyártásnál is. Drágább nyers-
anyagból, emelt munkabérek mellett lehe-
tetlen az árut abban az árban előállítani, 
mint hajdan. És ha a nyersanyagok ter-
melői, valamint azok feldolgozói  kényte-
lenek az árakat emelni, mit tegyen a köz-
vetítő kereskedő, akire az áru drágább 
beszerzése, alkalmazottainak magasabb 
munkabére, a bolt- és lakbér felcsigázása 
és magának és családjának megélhetése 
napról-napra fokozódó  ujabb terheket há-
rít. Emeli az árakat ő is, nem szivesen, 
mert a drágaság forgalmát  csökkenti, de 
kénytelen vele. 

Kutatjuk, vitatjuk az általános drága-
ság okait, gyógyszereket keresünk azok 
megszüntetésére és nem vesszük észre, 
hogy circulus vitiosus-ban keringünk s 
minduntalan visszajutunk ahhoz a pont-
hoz ahonnan kiindultunk. De nem vesz-
szük észre, nem látjuk meg az árak emel-
kedésének egy közelfekvő  okát sem, amit 
pedig nem kellene figyelmen  kivül hagyni. 
Nem mondjuk, hogy egyetlen, de kétség-
kívül egyik főoka  a drágaságnak az állam 
fiskális  érdeke. — Az állam első sorban 
ipart üz, de az iparűzést nem arra hasz-
nálja, hogy a gyártott iparcikkek for-
galma terén az áralakulásra mérséklőleg 
hasson, hanem arra, hogy iparvállalatai 
ból minél több hasznot préseljen ki az 
államkincstár javára. Eléggé bizonyítja 
ezt többek között az állami vasmüveknek 
a vaskartelhez való csatlakozása. 

Az állam továbbá monopoliumokat 
kreál, de szintén nem abból a célból, 
hogy a magánvállalkozást kizárva olcsón 
lássa el a fogyasztókat  a monopolium 
tárgyát képező cikkekkel. Íme a dohány-
gyártmányok árát már a jövő évben je-
lentékenyen felemelik,  a pénzügyminiszter 
már be is állította az 1911. évi költség-
vetésbe a dohányjövedék bevételeinek az 
árak felemelése  utján remélhető többle-
tét. A gyufa  monopolium behozatal szin-
tén, csak rövid idő kérdése, az állam meg-
fogja  drágítani ezt a közszükségleti cik-
ket is és pedig nem kevesebb mint száz 
százalékkal. Ezt az illető iparágat bajai-
nak szanalására való törekvéssel igyekez-
nek megokolni, de bajos már port hin 
teni a világ szemébe, mely előtt tárva áll 
a valódi ok, a fiskális  érdek, melynek tul-
hajtását a honibilis katonai terhek idé-
zik elő. 

De leginkább kihatnak a drágaság fo-

kozására a fogyasztási  adók, melyeket 
szintén a fiskális  érdekek diktálnak. Azt 
a teóriát, hogy az adóterhek fogyasztási 
adók alakjában könnyebben mogbirhatók, 
mint egyenes adók alakjában, ma már 
csak bárgyú emberek hiszik el. — A fo-
gyasztási adóknál nem lehet a progresz 
sziót alkalmazni, a szegény ember az ál-
tala fogyasztott  pálinka után, csak annyi 
adót fizet,  mint a gazdag ember a finom 
cognac után. De legnagyobb fokú  em-
bertelenség az erőt adó husfogyasztási 
adóval való megterheltetése és hogyan 
kívánhatjuk az állattenyésztőtől, az állat-
kereskedőtől és a mészárostól, hogy en-
gedjen a maga áraiból, mikor az állam 
tudni sem akar arról, hogy a husinséget 
tegalább a husfogyasztási  adó elejtésével 
enyhítse. Azt mondják, ez nem vezetne 
célhoz, mert az elengedett adó nem a 
fogyasztók,  de a husárusilók hasznára 
esnék. Képtelen beszéd, hiszen az élénk 
kereskedelmi verseny egyszerűen lehetet-
lenné teszi, hogy akár egyesek, akár az 
összeség a fogyasztók  megkárosítására 
használják ki a husfogyasztási  adó eltör 
lését. 

Ezekben adva van a drágaság beállí-
tásának és emelkedésének egyik fő  oka, 
de egyszersmind kitűnik az elmondottak-
ból az is, hogy az állam pénzügyi ér-
dekei és a kereskedelem érdekei diamet-
ríális ellentétben állanak egymással. Az 
állami monopoliumok egyszerűen konfis-
kálják némely fogyasztási  cikk forgalmát, 
a fogyasztási  adók pedig más közszük-
ségleti cikkek forgalmát  bénítják meg. 
Szóval: az állam leszedi a kereskedelem 
elöl a tejfelt,  csoda-e aztán, hogy sem a 
kereskedő, sem a fogyasztó  nem boldo-
gul, de végre — mert mindennek meg 
van a véghatára — az állam sem fog 
boldogulni. 

Falusi kultura. 
Hát igen is van? Fogják kérdezni £ 

város emelkedettebb kulturzsölyéin elhe 
lyezkedett uraink, cikkünk cimét meglátva. 
Bizony van. Szegényes, falusias,  de van. 
És hatékony. 

Ennek a kornak a fia,  de sok min-
dent is megért már. Más világ, más 
korszellem és mások az óhajok, vágyak, 
szokások és életmód. Még az emberek is 
egészen másfélék. 

Halad, megy minden előre s még az 
én időmben a gyerekeket kötéllel fogták 
az iskolába. Most a szülőnek van arra 
nagy gondja, hogy a gyerek fel  ne nő-
jön iskola nélkül. De még megérjük azt 
is, hogy télente ősz, ezüstös fejű  falusi 
emberek nem áttalnak leülni az iskola-
padba és hallgatják, hogyan kell gazdál-
kodni? 

Micsoda ? Azt hallgatják, hogy hogyan 
kell gazdálkodni? Hát nem tanulta meg 
a földmives  ember az apjától? Megta-
nulta biz' azt, de közben jött a tapasz 

talás, ez az öreg tanítómester és megta-
nította a földmivest  arra, hogy ahogy 
minden halad ezen a világon — a gaz-
dálkodás tanulmányai is haladt, nagyot 
haladt s aki ugy gazdálkodik most is, 
ahogy apjától eltanulta, az bizony keve-
set hord a csűrbe, szegény és elégedetlen. 

Nagy dicséretre legyen mondva, soha-
sem lett egy-egy dolog oly rövid idő alatt 
népszerű, mint az a kezdés, hogy a falu 
kisgazdái és munkásai télente hallgassák 
meg a tanult gazdákat egy pár olyan 
gazdasági dologban, amelyről a községi 
határ azt mutatja, hogy a falu  gazdái, 
munkásai nem tudnak hozzá. Azt olvas-
suk, hogy az idén 5200 ilyen tanulságos 
gazdasági eszmecsere lesz, amit ugy kell 
érteni, hogy a falu  gazdái egybegyűlnek 
az iskolában, a községházán, a népház-
ban vagy a gazdaságban s a gazdasági 
egylet kiküldött embere szót ejt egy-egy 
gazdasági kérdésről. Ezt aztán alaposan 
megbeszélik. Egyik is, másik is, amit meg 
nem értett, több kérdést tesz fel  s ezek-
ből a kérdésekből eszmecsere, vita követ-
kezik s annak során, mint a buza ros-
tálás után, megmarad a színtiszta mag. 

Az értelmes falusi  földmivelő  tudja, 
látja, hogy az a gazda, aki nem huny 
szemet a gazdálkodás terén való óriási 
haladás előtt és a maga tehetsége szerint 
ezzel a haladással igyekszik lépést tartani, 
annak a kis földje  jobban terem, jöve-
delme szaporodik. A tanulás vágya az 
okos, gyakorlati módszereknek elsajátítá-
sán való készség megvan a földmivelő 
népben. Azt örömmel látjuk ebben a na-
pokban, midőn száz és száz helyen a 
gazdák, mintha csak rendes diákok lenné-
nek, tömegesen elmennek az iskolába, 
amit ott hallanak, azt megjegyzik, sőt 
azokról a gazdasági kérdésekről szerkesz-
tett könyveket is forgatják,  olvasgatják. 

Mindezt a legnagyobb örömmel je-
gyezzük fel.  Azt halljuk, hogy a most 
megindult gazdasági tanításokra félmillió 
hallgató jelentkezett s ott, ahol négy-öt 
napig rendszeres és állandó tanítást ren-
deznek a fiatalabb  kisgazdáknak, ott is 
oly tömegesen nyilatkozott meg a tanu-
lás kedve, hogy a tanítási órákat meg 
kellett duplázni. 

Mindenképpen művelődik, pallérozó-
dik a nép. Amint a példa szerint a szén-
égető a tőkén tartja a szemét —a föld-
mivelő ember is azokat a könyveket sze-
reti olvasni, amelyek azt tárgyalják, ami-
ből él, vagyis gazdasági kérdésekről va-
lókat. Még csakugyan megérjük, hogy a 
kisgazda elhiszi, hogy a helyes trágya-
kezelésről is lehet már egész könyvet 
irni és még érdekesebb azt elolvasni. Ez 
valósággal falusi  kultura és hatékony és 
jó befektetés,  meglepő módon halad a 
földmivelés  intensivitása, csak gondoljunk 
még a mi vidékünk ódon gazdálkodására 
is. Kétségkívül arra tanit meg ez a falusi 
kultura, hogy a nemzet minden fiának 
dolgozni, tanulni kell. Akkor a 

termelés több lesz, akkor a föld  többet 
terem, jólét következik s ennek minden 
tartozéka : az egészség, a boldogság és 
béke. 

Nagy kedvünk van azt látni, hogy 
mikor jégvirágok keletkeznek a falusi 
isklaházak ablakain, estenden kigyúl a 
fény,  elvilágit az iskolába s nem szégyel-
nek ezüstfehérbe  borult fejjel  sem tanulni. 
Nem is szégyen az, de dicsőség. 

Nagyon restelnénk azonban, ha pá-
triánkra vonatkozóan kisülne, hogy abból 
az országos 5200 tanításból mi nem vet-
tük ki ugy részünket, mint ahogy kelle-
nék és amennyire ránk férne. 

Iparvasut Gyergyóban. 
Folyó bó 28-án tárgyalták Gyergyószent-

miklósonaMaroshéviz—Borszék—Bélbor—Töl-
gyesi iparvasut ügyét E nagyszabású értekez-
leten képviselve volt a vármegye közönsége, 
részt vett Gyalókay Sándor főispán,  Fejér 
Sándor alispán, Kis Ernő a székelyföldi  kiren-
deltség vezetője és az összes gyérgyói közsé-
gek. Az értekezlet tárgyalásának alapjául szol-
gált Fónagy Béla okleveles mérnök, épitési 
vállalkozó tervrajza, mely a gyérgyói renge-
teg erdőségek hihasználására összekötné Ma-
roshévizzel Borszéket, Tölgyest és Bélbort egy 
rendes, esetleg keskeny nyomtávú gózlizemtt 
vasúttal. A terv keresztülvitele óriási anyagi 
áldozutokat követel, viszont a vasút léteBitéBe 
közgazdasági szempontból vármegyénkre messze 
kiható jelentőséggel bir. Igen jelentékenyen 
érdekelve vannak a gyérgyói községek és köz-
birtokosságok, Gyergyószentmiklós r. t. város, 
a várraegye magánjavai és igen sokan magán-
tulajdonosok is. Örömmel Üdvözöljük az akciót, 
mely vármegyénk közgazdasági életének erős 
lökést és nagy forgalmat  adna. 

A folyó  hó 28-án Gyergyószentmiklóson 
megtartott értekezletet Gyalókay Sándor főis-
pán és Fejér Sándor alispán hivták össze. 
Kíséretükben voltak Kis Ernő. Dr Csiky Jó-
zsef,  Jeney László, Csiezer Imre, Dr Gaal 
Endre, Dr Szlávy Tibor és Dr Tamás Lázár. 
Útjukban Gyergyóvasláb község elöljárósága 
fogadta,  virágokkal halmozta el Gyalókay Sán-
dor fóippánt 

A gyergyószentmiklósi vasúti állomáson 
Orel Dezső polgármester a város vendégeit 
meleg szavakban üdvözölte. — Tiszteletükre 
megjelent Gj ergyószentmiklóe egész intelligens 
társadalma és hosszú kocsisorral kísérte be a 
városba. — Délben a város elöljárósága Orel 
Dezső polgármesterrel élén, szllkebb körű ebé-
det rendezett a vendégeknek a Lanrentzi-féle 
étteremben. 

Az értekezlet délután fél  három órakor 
vette kezdetét óriási érdeklődés mellett. Hosz-
szu és beható eszmecsere után az értekezlet 
elfogadta  Főuagy Béla épitési vállalkozó mun-
kálatait és terveit a tárgyalás alapjául s an-
nak keresztülvitele érdekében elhatározta, bog)' 
közli valamennyi érdekelt gyérgyói község 
képviselőtestületeivel és közbirtokosságaival. 
Ezek nyilatkozatai és észrevételei után a to-

nemzeti vábbi szükséges lépéseket megteszi. As első 

ŢŢŢ V V n y T i m i Van szerencsém a n. é. közönség szíves figyelmét  felhívni  az újonnan nyílt BUDAPESTI ITT TTJTT r | f j ]  I 

UJ UZLH1! FÉRF I - , N Ö I - É S ő y E R M E K R U H A N A ó y Á R U H Á Z Á R A U J U A L M ! 
mely Csíkszeredában az újonnan épült Grünwald Albert-féle  házban létezik. - Nagy választékban vannak félti-és  fluöltönyök,  felöltők,  gallérok és sport 
öltönyök stb. Gyermek felöltőkben  és kosztümökben óriási választék, női osztályunkban fekete  és szines felöltök,  raglánok kimonok, leánygaUérok stb. 
Modellekben mindig különlegesség. Az őszi és téli újdonságok megérkeztek. Óriási választék gyermek és fiu  ruhákban. Elvünk! Pontos és szolid kiszolgálás. 

= A nagyérdemű közönség szives pártfogását  kérve, maradunk kiváló tisztelettel: -
3, A BUPAPESTI KÖZPONTI FÉRFI- HŐI- ÉS 6YERMEKRUNA NA<SY ÁRUHÁZ CSÍKSZEREDÁBAN. « 



a-fk  oldal. C S I ' K I L A P O K 48. scáin. 

kezdő lépés tehát megtétetett 0 most már a 
kivitel módozatai következnek. 

Este a Laurentziféle  étteremben 260 teri 
tékll bankett volt, melyen Oyalókay Sándor 
főispánt  meleg óvációkban részesítették. Az 
első felköszöntőt  Oyalókay Sándor főispán 
mondotta a királyra, majd Orel Dezső polgár-
mester Gyalókay Sándor főispánt  talpraesett 
beszédben Üdvözölte. Ezután dr. Tiltsch'er Ede 
Fejér Sándor alispánt és Ferenczi István a 
megjelent vendégeket köszöntötték. — Végül 
Gyalókay Sándor Qyergyószentmiklós város és 
Fejér Sándor Gyergyó közönségét Üdvözölték 
igen szép beszédekben. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Házasság. Szántó Albert m. kir. segéd-

mérnök házasságra lépelt Wantoch Hússal. 
— Görög Joachlm finnepei  tetése. Görög 

Joachim plébános, szentszéki tanácsos áldozár-
ságának 25 éves évfordulóját  ünnepli Gyergyó-
szentmiklós társadalma. Az ünnepség rendezé-
sének élén az örmény egyházközség egyház-
tanácsa áll. A közszeretetben és tiszteletben 
álló nagy tudásu plébánost az egyháztanács 
díszközgyűlésben és diszlakomával ünnepli, 
mely december 4-én lesz megtartva. Ugyan-
ekkor az egyesületek is tisztelegni fognak. 

— Törvényhatósági választások. F. évi 
december 3-án folynak  le a vármegyében a 
törvényhatósági bizottsági tagok választásai. 
Az 59 megüresedett bizottsági tagsági helyre 
a pályázók sokasága reflektál,  kik már meg-
indultak kortesutjukra, hogy a választók bizal-
mát elnyerjék. Általában elmondhatjuk, hogy a 
mandátumokat vesztett bizottsági tagok alig 
egy-két kivétellel valamennyien újólag pályáz-
nak, de ezeken kivül ma még megszámlálha-
tatlan az uj jelöllek száma, kik különböző esély-
lyel mennek bele a küzdelembe. Igen sokan 
fognak  visszalépni. — Az érdeklődés különben 
igen nagy s minden választókerületben rend-
kívül heves küzdelemre van kilátás. 

— Mikó Bálint a kivándorlási tanácsban. 
Khuen-Héderváry Károly gróf  miniszterelnök 
mint belügyminiszter az 1909. évi II. t.-c. (ki-
vándorlási törvény) értelmében alakítandó ki-
vándorlási tanácsot ez évi december 1-én dél-
után öt órára alakuló ülésre hívta össze. Ez 
az alakuló ülés a belügyminisztérium nagyter-
mében lesz. Ezen az ülésen Héderváry Károly 
gróf,  a belügyminisztérium vezetésével megbí-
zott miniszterelnök fog  elnökölni. Arra a két 
helyre, a melyet a törvény a belügyminiszter 
kinevezésével betöltendőnek mond, Tisza Ist-
ván grófot  és Láng Lajost nevezte ki Héder-
váry Károly gróf.  A főrendiház  a maga részé-
ről már korábban kiküldötte Mikó Bálint v. b. 
t. t.-t, Firczák Gyula püspököt, Széchenyi Vik-
tor grófot  és Majláth József  grófot.  Az alakuló 
ülésen Mikó Bálint résztvesz. 

— Nagyidók tanuja. Lukács Antal 48/49-es 
honvéd őrmester 88 éves korában Csikszent-
királyon f.  hó 26-án elhalt. Nevezettnek neje 
ugyanakkor 3 órával előbb halt el. Temetése 
38-án volt nagy részvét mellett. 

— A tűzoltók estélye. F. hó 26-án tar-
tották meg a Vigadó nagytermében derék tűz-
oltóink fényes  és nagyszabású estélyüket. Az 
estély ugy erkölcsi, mint anyagi tekintetben 
kitűnően sikerült és a legnagyobb kedv és 
hangulatban a kora reggeli órákig tartott. Az 
estély védnökei közül megjelentek Gyalókay 
Sándor lőispán, dr. Fodor Antai, dr. György-
pál Domokos és dr. Ujfalusi  Jenő. Értesülé-
sünk szerint tekintélyes a tiszta jövedelem, 
mely tűzoltó felszerelések  beszerzésére fog  for-
díttatni. 

— Karácson la a kórházi ápoltaknak. A 
helybeli vármegyei közkórház igazgatója dr. 
Veress Sándor és főorvosa  dr. Filep Sândqţ 
meleg hangú felhívást  bocsájtottak ki városunk 
közönségéhez, hogy a Megváltó születésének 
örömében gátolt, a családi otthont nélkülöző 
szerezcsétlen kórházi betegek részére kegyes 
adományokkal a minden évben szokásos ka-
rácsonyfa  felállítását  lehetővé tegyék. A felhí-
vás igazi emberbaráti célt szolgál, mely elöl 
elzárkózni nem lehet, miért azt magunk ré-
széről is a közönség szives figyelmébe  ajánl-
juk. Adakozni lehet bármily csekély pénzösz-
szeget, ételnemüeket avagy más karácsonyfá-
hoz alkalmas adományokat. Az adakozók sorát 
Mikó Bálint, Gyalókay Sándomé és Kállay 
Ubulné nyitották meg 10—10 korona nemes 
adományaikkal. 

— Megfagyott  gyermek. A tél első bor-
zalmas tragédiájáról vesszük a hírt, melyet a 
szülői gondatlanság és emberi elvetemültség 
okozott. Folyó hó 24-én két kis gyermek, a 
14 éves Kedves János és 13 éves Kedves Ger-
gely anyjuk parancsára Ambrus Miklós Mihá-
lyé 17 éves legény társaságában Balánbányá-
ról elindultak, hogy Gyergyószentmiklóson 
munkát keressenek. Útjukat a dermesztő hideg-
ben a Grécesen keresztül akarták megtenni, 
de a hidegtől és fáradságtól  a két Kedves test-
vér annyira elgyengült, hogy Ambrus Miklós 
a legnagyobb erővel sem tudta őket támogatni, 
bár több ízben hátán is cipelte az elalélt gyer-
mekeket. — Ő maga is agyonfáradt,  ereje el-
hagyta és saját életének megmentésére és se-
gítségre gondolva, ott hagyta a két gyermeket 
a hóban, hogy sürgős segítséget hozzon. — 
Közben a 13 éves Kedves Gergely egy patak-
ba esett, a ruha ráfagyott  testére. Testvére Já-
nos pedig örök álomra hunyta le szeméi. — 
Ambrus Miklós ezalatt rohant segítségért. Este 
kilenc órakor rátalált Vinít Simon oláh molnár 
házára, hová teljesen kimerülve érkezett. Ösz-
szetett kézzel kérte a molnárt, hogy fogja  sze-
kérbe lovait és siessen a gyermekek megmen-
tésére. Az embertelen oláh azonban gorombán 
utasította el a könyörgő kérését, azt felelvén, 

hogy ingyen senkinek sem fog  be, ha még 
oda vesznek is az idegen fattyuk.  Az agyon-
csigázott legény elalélva összeesett a szobá-
ban, Vinít Simon pedig aludni tért, nem tö-
rődve a végveszélyben levő két kis gyermek 
sorsával. E kritikus percekben a véletlen ráve-
zette a két csonttá fagyott  gyermekre Sándor 
Vince és Portik János vadászokat, kik épen a 
Vinít Simon házába hozták a két letemet. A 
14 éves álomba merült Kedves János már ha-
lott volt, mig a 13 éves Kedves Gergelyt hosz-
szas dörzsölés után életre keltették. Vinít Si-
mon a minden emberies érzésből kivetkőzött 
oláh megbánás nélkül, közönyösen nézte az 
előtte fekvő  holttestet. — Ambrus Miklós és 
Kedves Gergely pedig elbeszélték borzasztó 
utjukat. Másfél  méteres hóban gázoltak hegy-
szakadékokon és vízmosásokon keresztül. Ked-
ves Jánost eltemették, Kedves Gergely pedig 
egész életén át viseli a végzetes ut következ-
ményeit. Vinít Simon embertelen eljárásához 
nem kell kommentár. Kár, hogy büntetőtőr-
vénykönyvünknek nincsen erre paragrafusa. 

— Dr. Tiltaoher Edóné kitüntetése 
Abból az alkalomból, hogy Ő Felsége Dr. 
Tiltseber Edénét a közjótékonyság terén szer-
zett érdemei elismeréséül érdemrenddel tün-
tette ki, u gyergyószentiniklósi szanatóriumi 
egyesület helyi bizottsága, a Vöröskereszt-
egylet éB máB jótékonysági egyesületek dísz-
közgyűlést rendeztek, mely f.  hó 29-én dél-
előtt 11 órakor tartatott meg Gyergyószent-
uiiklós város tanácstermében. A díszközgyű-
lést, melyen Gyalókay Sándor főispán  is meg-
jeleni, résztvett Uyergyószentmiklós egész tár-
sadalma, GörÖ£ Joachim ékes szavakkal nyi-
totta meg. Majd Gyalókay Sándor fóispán  szép 
szavakkal üdvözölte dr. Tiltselier Edénét, mél-
tatva eredménydus munkálkodását, mely után 
az O Felsége adományozta érdemiendet saját-
kezüleg tűzte kitüntetett mellére. A megjelen-
tek zajos óvációkban részesítették a kitünte-
tett úriasszony!. — A díszközgyűlés után dr. 
Tíltscher Edéné vendégül látta Gyalókay Sán-
dor fóispáut  és családját, eBte pedig dr.Tiltsber 
Eiléné feleletére  60 terítékű bankett volt a 
Laurentzi féle  étteremben. A közszeretetben 
álló uriasszonynak a legmagasabb kitüntetésért 
magunk réBzéről is gratulálunk. 

— Hirdetmény. A csíkszeredai kir. tör-
vényszék elnöke az 1897. évi XXXIII, tcikk 
2-ik §-ának rendelkezése alapján közhírré teBzi, 
hogy a csíkszeredai kir. törvéuyszéknél szer-
vezett esküdtbíróság elnökévé az 1911. év tar-
tamára Ribitzey Ferencz kir. törvényszéki el-
nök, elnök helyetteséül pedig Demény Ferencz 
kir. ítélő táblai birói címmel és jelleggel fel-
ruházott kir. törvényszéki bíró jelöltetett ki. 

— A járásbirósági kezelő személyzet 
jogos mozgalma. A csikszentmártoui kir. 
járásbíróság kezelő személyzete, dijnokai és 
telekkönyvi átalakító szakdijnokai folyó  évi 
november hó 22-én értekezletet tartottak, a 

melyen a magyarországi igazságügyi kezelő-
tisztviselői és dijnokai által 1910. évi szep-
tember hó 25-én Budapesten megtartott orszá-
gos oaggyülés által szerkesztett s helyzetük 
javítását célzó emlékiratokat mindenben ma-
gukévá tették, ahhoz csatlakoztak s levélben 
felkérték  a kerület országgyűlési képviselőjét 
Incze Domokost, hogy illetékes helyen érde-
kük szószólója legyen. 

— Az ügyvédi gyakorlat meghosszabbí-
tása. Minthogy a Székely-féle  javaslatból pár 
hónap múlva törvény lesz, mindazok, akik a 
törvény életbeléptéig doktorátust nem szerez-
nek, csak két évvel később lehetnek önálló 
ügyvédek. A kik azt akarják, hogy az uj 'ör-
vény reájuk ki ne hasson és így két évet nyer-
jenek, forduljanak  a dr. Dobó jogi szeminári-
umhoz (Kolozsvár, Bolyai u. 3.), melynek se-
gítségével hat hét alatt letehetnek egy szigor-
latot. Ez annál is inkább tanácsos, mert a be-
állott egyetemi rendszerváltozások következté-
ben a szigorlatok anyaga aránytalanul megna-
gyobbodott. Az intézet kikölcsönzi tankönyve-
ket helyettesítő, az összes szigorlati kérdése-
ket felölelő  jegyzeteit, melyekből otthon elké-
szült jelölteket rövid rekapituláló kurzus során 
készíti elő. A .Jogi vizsgák letétele» cz. most 
megjelent könyvet díjmentesen megküdi. 3—15 

— Nöl ruha szabászat! tanfolyam 
Brasbóban. A t. hölgyközönség becses tudo-
mására hozom, bogy Brassóban, Kapu-utca 
16. sz. alatt levő divatszalonomat folyó  év 
szeptember hó 29-étól Hlrscher utoa 2 sz 
ala (1. emelet) helyeztem át, s a mai kor 
igényeinek megfelelően  rendeztem be."— Egy-
úttal az érdeklö.lők szives tmlomására hozom, 
hogy folyó  év október lóétól kezdódóleg 
női ruha szabászati tanfolyamot  nyitok, 
hol a jelentkezők mérsékelt díjazás mellett a 
női ruha szabászatban, valamint a munka kö-
rüli kivitelben is beható Bzakszerü oktutást 
nyernek. — A nagyméltóságú m. kir. keres 
kedelemügvi miniszter ur által engedélyezett 
s az 1909. évben Budapesten, a m. kir. tecb 
nologián megtartott női ruha szabászati tan-
folyamot  kiválló sikerrel végeztem, B a folyó 
évben Brassóban is a magas kormány megbí-
zásából egy BÍkeres tanfolyamot  vezettem. A 
szabászati tanfolyam  kezdete folyó  év október 
15-én. Kiváló tisztelettel Házy Ignáo nöi-
szubó, szabászati szakoktató. 9—10 

— Caigányszerelem. Fehér diadalmas 
operettjét a mi színtársulatunk is megsze-
rezte előadásra. És érdekes színházi kabala, 
bogy Zorka és Kőrösházy Ilona, a Czigány-
gzerelem parádés női szarepeinek leendő .reá-
lói, rátértek a Dianna-kultuszra, már mint-
hogy mióta Lehár operettje előreveti árnyé-
kát, a Dianna krémet használják. Ugyanis a 
színházi kabala szerint Zórika thénjét és Ilona 
nagysém ragyogó arcáját a Diana-krém adja 
meg, ez a pompás kozmetikus Bzer, mely 
.Czigányszerelem" nélkül ÍB elfoglalja  helyét 
miuden müveit hölgy — toilette asztalán. 

— Elszámolás. A Csikszépvizea 1910. 
október hó 23-án megtartott zártkörű tánces-
tély anyagi sikeréről, a mely a csikmegyei 

A „CSÍKI LAPOK" TĂRCZAJA. 
Gyergyói atyafiak. 

- Irta: PORTIK ANDOR. — 
(Folytalis.) 

A zajra megmozdult az ágyban a gazduram, 
fordul  egyet s aztán tovább alszik. Boríska-
nén' azonban, ki már rég számlálja az óra üté-
sét, nem elégszik meg ezzel, hanem odaszól 
fortélyoBan  az urához: „Hallá-e kied, mit csi-
nált az a tolvaj ?" Az bizony meg Be mukkan, 
mire az öreg asszony ismét odaszól: „Há hal-
lá-e kied, mit csinált az az undok állat, néz-
zesze meg, nem töre el valamit, vagy nem 
véré le a lámpit?" — Gergé bá <&ak nem 
hallja s most Boriskanén', aki különben a fó-
Bzerepet viszi a házban, megmérgelődik, hogy 
ilyen nagy csorba esett az ó tekintélyén és 
parancsolólag kiált urára: „Kej fö  Gergé, már 
megvirnyadt, osztán ma még a községházához 
kell menni, no, hallod-é I . . . Jé varasbéka, 
nem hajjal" 

Gergé bá erre már ásít egyet az ágyban B 
bizonyos flegmatikával  mondja: .Kjiaze meg-
süketültem, hogy nem hallok... Dicsirtessék 
a Jézus szent neve.1* 

Mintegy megbékülve feleli  rá Boriskanén', 
ki ekkor már felkelve  a szerteszét álló holmi-
kat rakosgatja: „Mária segéljen meg mindnyá-
junkat, hálá legyen Ő Bzent Fességének, hogy 
hagyá, hogy felvirraggyunk  ez mái szenn na-
pon. Ekkor eszébe jut ai imádság, kezd imád-
komi, miközben totyog ide-oda, csinálja a ren-
det. Imádkozik és dolgozik, mert az Ur azt 
parancsolja: „Imádkozzál és dolgojzál." 

Lerázza a morzsát a teritőről, amit vacso-
rakor hagytak ott, mondván sóhajtva: „Bo-
csásd meg a mi vétkeinket, miképpen mü es..." 
.Jé faranc,  kied ejésze jől élt valahol az éj-
jel, hogy ojan válogatós!' — kiált fel  imád-
ság közben, mert meglátta a kormost, amint 
megkóstolta a morzsalékot, s nem lévén meg-
elégedve, Anyásan fordult  el tőle... 

Tovább imádkozik: .Idvezlégy Mária, ma-
laszttal vagy tejes . . . a* ur van teveled és...* 
i>Ej no, kied es még nem kőt fel,  sze tuggya 
jól, hogy meg kell fejni  a Csendest, kejjen fel 
nó" — szakítja félbe  ismét az imádságot, mert 
meglátta, hogy az ura még mindig az ágyban 
nyújtózkodik. A gazduram pedig felkel,  öltöz-
ködik, mialatt hitestársával együtt mormolja 
lassan, áhítatosan az imádságot; igaz, hogy 
nyekken is egyet-egyet, kivált, mikor az uj 
csizmáját húzza. 

Bizony az ünnepi csizmáját kell felhúzza, 
zsinóros zekét kell fölvegyen  selyemmel kivárt 
bundájára, ami most nyáron nem a legkelle-
mesebb dolog, de hiába nálok így szokás, ha 
ttnnep van, vagy ba a községházához mennek. 
Gergé bá is a községházához megy a telek-
könyvi bíróság előtt kell megjelennie a tago-
sítás miatt, ahol az egész familia  jelen lesz. 
Különben nem Is volna ő most itthon; már 
valahol a falu  végén tartana kaszával a há 
tán, mert meg kell adni, a dolgot szereti. 

Mind mondám, az egész família  jelen lesz, 
bejönnek hát a szép Eszeoyőben lakó atyafiak 
is, kik bizonyára vendégei lesznek Gergő bá-
nak. Éppen ezért Borlskaoén' sem mehet a 
mezőre, Itthon marad. Legalább rendbehozza 

a háza táját, a templomba is elmegy; majd 
valami jó ebédet kéBzit B ebéddel várja haza 
a gazdát meg vendégeit. 

így fog  eltelni a mai nap, ezt mind a ket-
ten tudják a mikor a két öreg reggeli imáját 
bevégzi, a rozoga régi falióra  fél  4-et üt. 
Gergébá felkel  a székről, óvatosan felhúzza 
az órát, azután kinyitja az az ajtót mondván. 
Hálá légyen Ő szent Fességének, hogy ilyen 
áldott szép napra virradánk. — Az ajtón bé-
hatol a reggeli friss  levegő; a hold még fennt 
vun, de nagyon halvány; a csillagok is alig 
látszanak; a tyúkok szárnyukat idegesen csat-
togtatják, a kakasok kukorikolása zavarta fel 
őket; az öreg csendes pedig ott áll a ház 
ajtaja előtt és tompán bőg-bőg, várja a 
fejést. 

Boriskanén' kimegy a Hűtőházba, kihoz 
onnan egy fakó.  korom szinü korondi fazekat, 
abba szokta fejni  a tehenet, megtörűlgeti kö-
tényével s mondogatja magában : — Én Iste-
nem, jó Istenem segéj meg mllnköt, add, 
hogy mU es élhessünk. — Majd odaszól a 
gazdához: — Magad eregey vágjálsza tűzre-
valót; forgóggyál  nó, tudod, bogy ma titkot 
akarok főzni  1 — Azután leül a Csendes mellé 
fejni,  a gazduram pedig engedelmeskedve fej-
szét vesz kezébe. 

Az utcán már megindultak az emberek, 
ballagnak ki a határ felé;  itt-ott megszólal 
egy-egy havasi kürt, meg egy-egy rekedt hangú 
duda. A kürtszó hallatára a Csendes nyugta-
lankodni kezd, s ugy bőg a fejőgazdasszonyra 
nézve, mintha jelenteni akarná, ugy neki 
mennie kell. Az ólban a malacok adnak élet-

jelt magukról, szörnyen visittanak, hiszen a 
duda nekik BZÓI. 

Boriskanén' odakiált a fahasogatásba  me-
rült gazdához: — Erejsze má ki azokat a 
südőköt, nem hajjá, hogy Bivitnak. — A 
gazda .leteszi a fejszét,  kiereszti a malacokat, 
azok pedig ugrálva rontanak a kapu felé,  nem 
is várják meg, bogy a gazda oressze ki őket, 
hanem orukkal röfögve  félre  tolják a fare-
keszes bejárót s uccu neki, futnak  az orruk 
után. 

Ezalatt a házban négyet Ut az óra, aka-
dozó ütése kihallatszik az udvarra s nem-
sokára megkondul a harang is áhítattal, lá-
gyan, mint ahogy reggel Bzokott. Boriskanén' 
bevégzi a fejést,  útnak ereszti a „Csendest" --
a gazda pedig leveszi kalapját, megtörli izzadt 
fejét;  azután leülnek mindaketten, egyik a 
tornác, a másik a ház küszöbére s míg hall-
ják a harangszót, imádkoznak . . . Oh milyen 
boldogok I . . . 

Hirtelen köd ereszkedik le a völgybe a 
begyek közül, minden reggel igy szokott lenni, 
de azért a nap felkelt,  sugara áthatol a köd 
gyönge fátyolán  s megfürdik  a szőke Maros 
csendes hullámaiban. A hegyek oldalain már 
kialudtak az éji páaztortüzek; madarak, állatok 
előbújtak rejtekeikből; megkezdődött az igazi 
élet 

A harang elhallgatott, a két öreg is be-
végzé imáját; BorÍBkanén' is, Gergébá ÍB 
a maga dolga után lát. 

(Folyt kov.) 
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Hat elemi osztályt végzett fiu 
TANULÓNAK 

• e g y e s k e r e a k e d á s b e f e l v é t e t i k , 
K r a u s z J e n i n é l Caikazentdomokoson. 

árvaház jav Ara rendeltetett, a következőkben 
omolunk be: Bevétel 544 kor. Kiadás 2»>9 
tur. 70 flll.  Tiszta jövedelem 284 kor. 80 fill. 
(•VlulHzettek: Szépvili Szentháromság-egylet 
HO kor. Szebeny Péter, Száva Kristóf,  Dájbu-
kái Antal, Ferencz István 10—10 kor, Kovács 
Mili ily pleb. 8 kor., Fejér János. Zakariás I 
;\ni:il t>—6 kor., dr. Zakariás István, Smilovittg 
Z. fiai  5- 5 kor , Teutsch Frigyes gyógysze-
rész. Ősz Mihály, Dobál József,  Péter Béla, 
Poliál Antal, Berman Mihály 4 - 4 kor, Biri 
Antal, dr. Zakariás Kristóf,  Veress Árpád, 
t ii ii.-z Ignácz, Zakariás L. Antal, Faraó Simon, 
l'niiitzky Márton, Máuya Rafael,  N. X. 3—3 
kor, Fejér Miklós, Zakariás Jakab.Tisztaváni 
Sándor, Tűig József  mérnök, Dobál Janka, 
)hihé Sándor, Goldstein Hermán, Ambrus Dá-
vid. I'éli Lajos, Eszenyei Antal, Balázs Dénes, 
Zakariás János, Sshux, Uicza Dávid, FUlöp 
\iniii. Nagy György, Sándor András, Ráca Jó-
,.,.[. l'.il Dénes, Antal Dani, Sobert Kata, 
i /i:iikievii> l 'inosné, Szebeni Menyhért, Dobál 
Anna. ozv. Sinilovszky Jánosné, Pálosy Géza, 
Asztalos Béla, N. N. Balló Jáno<>, Lukács Vil-
nius. < 'sászár Dónát, Állomásfőnök  Szeiitdonio-
li.j-. Trohán Béla, Mngyari Dezső 2 - 2 kor., 
/. tk.iruid János, Bartu István, Kuna József, 
A mai l'al. Szabó Béni, Benő Pál, Miklós Ger-
ely, Balázs Lajos, Szász Istvánné, Antal Já-
nos timár, özv. Csécsy Gyuláné, Ferencz lst-
van, Dobribán Istv,án, Barabás Domokos, Biró 
Károly, Szakács L íjos, Gál Albert, Pál József, 
iienedek Imre, Száva János, Gondos Etelka, 
• iabossy Dénes, Deák Verőnk a, László Imre, 
liácz József,  Bede József,  Rozsnyai Murik», 
l'éter Endre, Ferencz linre. Tőke Géza, Ko-
vács Péter, Szatmári Domokos, Péter János, 
Ferencz Elek, Ferenci Ignácz, Miklós Béla, 
Orbán István, Erőss József,  Zakariás Gerő, 
Kiss Krnó, Vorzsák Ferencz. Palali Péter, An-
tal Gyula, Veress Béla, Boltresz János, Svile 
István. Mihály István, Ráes Béla, Ferenezl Jó-
zsef,  N. N., Szőcs József.  Mánya János, Far-
kas János, Nagy Sámuel, Kuré Péter, Dasz-
bek Sándor, Boriszák János, Gál Ferencz, Ká-
duly N., Márton László, Krausz Mihály, Diméo 
Elek, Krausz János, N. N, Bara János, Ferenc 
János, Teutsch János, Biró Imre, Jánosi Já-
nos, Anda Géza, Petres A., Lukács Kristóf, 
Groszman, Vajnos F., Sámuel Ermin, Berman 
Izidor, Belházy Jánosné, Biró József,  Rác U, 
N. X-,.Frank Ernő, Konc* Ignác, Koncz K., 
Koncz Gábor 1—1 K, Ambrus A. 1 K 20 f, 
Jakab Lajos 1 K 40 f,  Ferencz L., Imre Ti-
vadar, Fülöp József,  Kovács I'., Szabó Áron 
Jánosi A., Lakady K., Szőcs Á, 50—50 f.  özv. 
Miklós Ferencné 60 f,  Zsigmond István 60 f, 
Soforlóvi  J. 80 f.  Becze Béla 80 f,  Mihály 
Keresztes, özv. Bartha Gergelyné, Veres Á., 
Deák K., Kristó D., Miklós Dénes 40 -40 f, 
Fazakas Mózes, N. N , 20-20 f,  Kovács La-
jos, Szakács Baláss 50—50 f,  Deák Péter 40. 
f.  Midőn beszámoltunk, nem mulaszthatjuk cl 
köszönetünket kifejezni  mindazoknak, — nki< 
megértették nemes törekvésünket, és készség-
gel áldoztak az elhagyott azegény árvák kü-
nyeinek felszáritására.  — Ezzel belgazolták a 
nemes szivü felülfizetők  és a fáradságot  nem 
ismerő rendezők, hogy az árváknak is van 
gondviselőjük, a jé Isten, aki a sziveket föl-
melegíti és jó tettek gyakorlására ösztönzi. A 
rendesőség. 

— Tanító váltomás. A Saia Mihály nyűg-
dijasásával megüresedett gyimesközeploki róni 
katb. tanítói állásra Rácz Lajos választatott 
meg Csikssentmibátyról. 

— UJ rend a vonatokba való besaal 
lkánál As államvasutak elnöksége a személy-
forgalom  gyorsabb lebonyolítása érdekében 
rendeletet bocsátott ki as állomásfdnökségek-
hes, a melyben a vonatok menetrend szerint 
való közlekedésének megkönnyebbítése és u 
késés apasztana érdekében elrendeli, hogy be 
és kiszállásnál csakis as egyik bejáró ajtót 
s/.abad igénybe venni, még pedig a felszállás-
uk az első, a kiszállásnál pedig a hátulsó aj 
töt. ugy, hogy a fel-  és leszálló utasok egy-
mással ne találkozzanak, vagyis egymást a 
i'-l- és leszállásban ne akadályozzák, ami min 
'Iii: ulii veszteséggel jár. A rendelet, amint ér-
tesülünk. a napokban már életbe is lép, mire 
figyelmessé  tesszük az alázó kötöttséget. 

1-2 

ElariÁ egy 5 szobás igen jó karban 
LiaUU levő kőház nagy belsővel és 

gazdasági épületekkel Csíkszeredában. 
Cím a kiadóhivatalban. 

Sz. 172—1910. 
kb. 
F a e l a d á s i h i r d e t m é n y . 

A gyergyószentmiklósi közbirtokosság 
eladja Gyergyószentmiklóson, 1910. évi 
december hó 12-én délután 3 órakor 
kezdődő nyilvános szó- és írásbeli árve-
résen a tulajdonát képező és Gyergyó-
szentmiklós város határában fekvő  ditró-
pataki erdejében 1908—1910. évre jelölt 
49 5 kat. holdnyi vágásterületen található, 
eladó fáját. 

Az eladó fa  álló lucfenyő  mellmagas-
ságban, kéreggel együtt 10—72 cm. át-
mérőjének 21247 drbnak és körülbelül 
8477 köbméter haszonfát  tartalmazónak 
van becsülve. 

A vágterülel mintegy 49 5 kb. kitér 
jedésü és Ditró vasuli állomástól télen 
jól járható szánuton 12 kilómélernyire 
fekszik. 

Kihasználási időtartam 2 év. 
Kikiáltási ár 54161 korona, melyen 

alul ajánlatok nem fogadtatnak  el. 
Bánatpénz a kikiáltási árnak legalább 

lu százaléka az erdőbirtokos alulírott kép-
viselőjénél hivatalos órák alatt megte-
kinthető, árverési és szerződési feltételek-
től eltérő vagy későn érkező ajánlatok és 
utóajánlatok nem fogadtatnak  el. 

Gyergyószentmiklóson, 1910. novem-
ber hó 27-én. 

Bakos Fereoez, Páll ignácz, 
kb. jegyző. kb. elnhk. 

I NŐI KALAP D I V A T T E R E M . ^ 

Ha szép és divatos nói kalapot akar 
vásárolni, fáradjon  el Dávid Is tván 
újonnan berendezett 

NÓI KALAP DÍSZTERMÉBE, 
mely Sepsiszentgyörgyöt!, a Csikl-
utoa sarkán (Béld.\-f>-lu  házban) van. 
Ott a legegyszerűbb ós ;» legdíszesebb 
uj divatú nói kalapokból ii.-my raktár áll 
rendelkezésre, UÍ.V, lio.Y mindeuki meg-
találja az Ízlésének és igenjeinek meg-
felelő  kalapot olcsó áron. 

Javl tásoknt es atal ikltasokat, 
va lamint vidéki megrendeléseket 
elvállal, gyorsan és pontosan eszközöl 

Raktáron vunnuk: párisi modern ka-
lapok és formák,  kalnptük, hajtápok, 
gyógy szappanok, illatszerek, latinom ibb 
hölgyporok, ugyBzimén késs gyermek-
rnbáoskak. 

Gyárzkalapok elkészítése 50 
pero a la t t eszközöltetnek. 

A t. hölgyküzönség szives pártfogását 
kéri tisztelettel 9—10, 

D Á V I D I S T V Á N . 

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

Ha őszül a haja vegyen „HA1IFJITÓT", 
mely a hajnak visszaadja az ifjúkori 
oredeti szinét. — Kéz, hónalj és láb-
Izzadás ellen egyedüli biztos szer a 

„LINGVO LEONO". 
Kaphatók: FEKETE VILMOS Illat-
szertárában, Csíkszeredában. 

Postai nsgrsndsliseket azonnal etzközltk. 
5—52 

E i a - c L ó 
Csiktusnádon P á t r u b á n Antalnál 
egy tiszta uj, j ó l b e r e n d e z e t t 
ZXL.'ŰL  r s a . a l o M Q . -

Ára 6000 korona. 2 10 

B e l f ö l d i ,  h a z a i t_ij 

biztosító részvénytársaság, 
mely az összes régi, uj és legújabb 

biztosítási ágazatokat 
közvetlenül s közvetve műveli, meg-
bízható, tevékeny, jó üzletszerző 

FÖÜöyNÖKÖT KERES. 
Kimerítő írásbeli ajánlatok „Összes 
biztosítási ágazatok" alalt Eck-
steln Bernát hirdetési irodájába, 
Budapest, VII. ker., Erzsébet-
kőrút 37. szám alá küldendők. 

730. szám. 
1910. vhtó. 

Árverési hirdetmény. 
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi 

LX. tc. 102. §-» értelmében ezennel közhirré 
teszi, hogy a csíkszeredai kir. járásbíróságnak 
1901. évi V. 445. számú végzése következ-
tében Dr László Károly ügyvéd által képvi-
selt Löbl Dávid és fia  budapesti cég javára 
120 korona TI fillér  s jár. erejéig foganatosí-
tott kielégítési végrehajtás utján le- és felül-
foglált  és 743 korona 90 fillérre  beesült követ-
kező iugóságok, u. in.: bolti árucikkek nyil-
vános árverésen eladatnak. 

Mely árverésnek a csíkszeredai kir. járás-
bíróság fenti  számú végzése folytán  120 kor. 
71 fillér  tőkekövetelés és kamatai, s a bí-
róilag már megállapított költségek erejóig, 
végrehajtást szenvedő lakásán G y i m e s e n 
l e e n d ő m e g t a r t á s á r a 1B10. évi de-
cember hó 6-ik napjának délelőtti 
11 órája b a t á r i d ő ü l k i t ü z e t i k és 
nlilioz a venni szándékozók ezennel oly meg-
jegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett in-
góságok az 1881. éri LX. tc. 107. és 108. g-ai 
értelmében készpénzfizetés  mellett, a legtöbbet 
ígérőnek, szükség esetén becsáron alul is el-
fogunk  adatni. 

Amennyiben az elárverezendő ingóságokat 
mások is le- és felillfoglaltatták  és azokra 
kielégítési jogot nyertek volna, ezen árverés 
az 1881. évi LX. tc. 120. §-a értelmében ezek 
javára is elrendeltetik. 

Keit Csíkszeredában, 1910. évi november hó 
22-ik napján 

Keresates Gyula, 
kir. I»ir. végrehajtó. 

PALMA-KAIKSUK-
G Z X F Ó S á - X e O E 
uiiiiilrniitl ismereti s, jellegzetes do-
bozait. Az utánzott dobozokbau ter-
mészetesen csak közönséges gummi-
sarkok vaunak, jól leszi tehát, ha 
károsodását megőrzendő, a valói'i 
Pal ma-kauosak-cipősarok 
minden dobozon látható Tréá.-

J e e y é i o ü g - y e l ! ! 
Vili tgy 

HÖLGYEK FIGYELMÉBE! 
A nagyérdemű hölgyek figyelmébe 

ajánlom franda  is angol női dlvattermemet, 
a hol mindennemű toalettek a legújabb 
divat szerint készülnek. Több hetet Pes-
ten és Bécsben töltöttem az öszi és téli 
divat tanulmányozása végett. 

Szives pártfogásért  esedezve 
«ERGELY SÁNDOR, 

nöi d l n t t o u 
10-10 Brassó, Lensor 28. szám 

„Erdélyi bortermények 
közvetítési helye". 

.Nagyküküllö vármegye szőlészeti bizott-
sága közvetíti ingyenesen valódi és hami-
sítatlan 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: 

Thell a. ÎL, 
2_g polgármester, elnök. 

Szám: 2300—1910. ki. 
Pályázati hirdetmény. 

A nagyméltóságú ni. kir. belügymi-
niszter urnák 11480u—1909. valamint 
a vármegye alispánjának 7086—1910. sz. 
rendelkezései alapján Csíkszereda város-
ban egy II. bábái állás rendszeresittetett 
évi 200 korona fizetéssel. 

Felhívom ennélfogva  mindazokat, kik 
ezen állást elnyerni óhajtják, hogy rendes 
bábái oklevéllel felszerelt  pályázati kér-
vényüket ez évi december hó l-ig alatt-
irt városi tanácshoz annál inkább nyújt-
sák be, mivel a később beérkező folya-
modványok nem fognak  figyelembe  vé-
tetni. 

Megjegyzem, hogy az állás jövő 1911. 
évi január nó 1-én feltétlenül  elfoglalandó. 

Csíkszereda, 1910. évi november hó 
16-án. 

A városi tanács: 
Dr Ujfalusi  Jenő, 

polgármester. 

Sz. 905-1910. végrh. 
Árverési hirdetmény. 

Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi 
LX. t.-c. 102 §-a értelmében ezennel közhirré 
teszi, hogy a csíkszeredai kir. törvényszék-
nek 1910. évi 2015, 361Ü. és a budapesti tör-
vényszék 0000. számú végzése következtében 
dr. Krausz Béla budapesti ügyvéd által kép-
viselt Kállay Lajos budapesti cég javára 4800 
korona, 2000 korona és 3147 korona 81 fillér 
s jár. erejéig 1910. évi január hó 20-áu és 
1910. évi március hó 10-én foganatosított  ki-
elégítési végrehajtás utján lefoglalt  és 2780 
koronám becsült következő ingóságok, u. m.: 
l benzinmotor ós cséplófelszereles  stb., stb. 
nyilvános árverésen eladatnak. 

Mely árverésnek a csíkszeredai kir. járás-
liívóság lUlO-ik évi V. 93. számú végzéBe 
folytán  4K00 korona, 20U0 korona és 3147 ko-
rona 81 fillér  tőkekövetelés ennek 1907. évi 
december hó 1. napjaiéi járó 5% kamatai, 
Va°/o váltódij és cilclig ü.Hzszi-sen 359 koronu 
30 f  ben bíróilag már megállapított költségek 
erejéig, a végrehajtást szenvedők lakásán Csik-
-/'pvizen leendó megtartására 19X0. evi de 

Coinber 10-ik napjának delelőtti II óraja 
lialaridóUl kitüzetik és ahhoz a venni száudé-
koz-jk ezennel uly megjegyzéssel hivatnak meg, 
hogy az érintett ingósások az 1881. évi LX. 
l.-c. 107. és 108 §-ai értelmében készpénzfi-
zetés mellett, a legtöbbet ígérőnek, szükség 
eseten becsáron alul is el fognak  adatni. 

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

Kelt Csíkszereda, 1910. évi uovember 17. 
napján. 

Molnár Sándor, 
kir. blr. végrelujtd. 

70?/l'.tl0. szám. 

Árverési hirdetmény. 
Aluürt kiküldött bir. végrehajtó ezennel köz-

hírré teszi, hogy a csíkszeredai kir. járásbiróság-
uak 1ÍHO. évi V. 807. sz. végzése folytán  dr. 
Nagy .leuő csikszentmártoni ügyvéd nltnl képviselt 
A Központi Takarékpénztár Részvénytársaság Csík-
szeredában végrehajtató részére 500 koroua köve-
telés s jár. erejéig elrendelt biztosítási végrehaj-
tás folytán  alperestől lefoglalt  és lOtiO koronára 
becsült ingóságokra a csíkszeredai kir. járásbíróság 
1910. évi V. 807. számú végzésével a további 
eljárás elrendeltetvén, annak az alap- és teliilfog-
lultatók követelése erejéig is, amennyiben azok ki-
elégítési jogot nyertek volna, Csikdelnén a végre-
hajtást szenvedő lakásán leendő megtartása ha-
táridőül 1910. évi  december  hó 14-ik nap-
ján délelőtt órája kitüzetik, a mikor a biróilag 
lefoglalt  ingók és pedig: marhaállomány stli., stb. 
a legtöbbet ígérőnek készpénzlizetés mellett, szük-
ség esetén becsáron alul is el fognak  adatni. 

Felhívatnak mindazok, kik az elárverezendő in-
góságok vételárából a végrehajtató követelését meg-
előző kielégítéshez jogot tartanak, amennyiben ré-
szükre a foglalás  korábban eszközöltetett volna és 
ez a végrehajtási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, 
hogy elsőbbségi jeleutéseiket az árverés megkez-
déseig alulirt kiküldöttnél Írásban beadni, vagy 
pedig szóval bejelenteni el ne mulasszák, mert kü-
lönben csak a vételár'fölöslegére  fognak  utaltatni. 

Csíkszereda, 1910. évi nov. hó 21-ik napján. 
Molnár Sándor, 
kir. blr. végrehajtó. 
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I FŰRÉSZTELEP- ÉS GÉPTULAJDONOSOK FIGYELMÉBE! 

j ! AUTOéÉN HE66ESZTÉS ÉS VÂ6ÂS CSÍKSZEREDÁBAN. . 
Műhelyemet berendeztem a u t ó t e c h n i k a i és vil ág i t ás i szerelések eszközlésére. - Forrasztok minden fémet  úgymint: 
ÖNTÖTT ÉS KOVÁCSOLT VASAT, ALUMÍNIUMOT ÉS REZET, KAZÁNREPEPÉSEKET, AUTOMOBIL ÉS GÉPALKATRÉSZEKET 
szóval az ipari és mezőgazdasági, úgyszintén háztartási gépek összes alkatrészeit. Készítek saját szerkezetű UNIVERSAL világító gépeket. 
Kiváló tisztelettel: BERKOVICS SAMU, CSÍKSZEREDA, Apaffl  Mihály-utca 31. szám. 

Vidéki megrendelések gyorsan é« p o n t o m e,«kósöltetpeM. 

jláthé József n41 divat-kalap-üzlete, Csíkszeredában (Grüntfald-féle hiz). 
Van szerencsém a t. közönség szives tudomására hozni, hogy az őszi és téli 
idenyre az uj árum szeptember hó elején megérkeztek. Dus válasz-
tékot tartok a legújabb párisi modelekból, Bzőrme és angol női Bapkákból. 
egyszerll és diszkalapokbői. Úgymint diszitő Belymekból, sima és vasalt bár-
sonyokból és auto-fátyol  újdonságokból. Struc és disz tollakból virágokból, 
kalaptUkből, selyem- és bársonyszallngokból meglepő újdonságok. Elvállalok 
mindennemű alakítást és díszítést vidékre is. — Kérve a nagyérdemű közön-
ség szives pártfogását,  maradok kész szolgálattal Mathe József,  Csíkszereda. 

22— 
Állandó raktár din- él gyásikalupokból. 

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 a nagyérdemű közönség szives figyelmét  felhívom  azon körül-
ményre, hogy a kocsik, valamint minden u szakba vágó munkák 
javítását elvállalom. — Magamot u nagyérdemű közönség jóindu-

latú pártfogásába  ajánlva, maradtam kiváló tisztelettel: 

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

5 Í B E IIMWIWWIWIWWIfflWlfflWIMIWIWWlfflBIBIWIBIBIW 
Csikmegyei Székely Bank Részvénytársaság Csíkszeredában. 
Van szerencsénk Csíkszereda város és védéke közönségét tisztelettel érle 
siteni, hogy folyó  1910. évi április hó 20 ik napján megnyitottuk a 

Csikmegyei Székely Bank Részvénytársaságot. 
Üzleti helyiségünk a Lukács Juliska umö házában (Kossuth-utcai, a Kőhíd 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 érték 80 százalékáig, a tőzsdén jegy-

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

díjmentesen adunk. Tisztelettel: 
3 1 - AZ IGAZGATÓSÁG. 

<u< \U' \ii> >u> xit MI* Mi* vu< vii< >ii< SÍI ' 

Üzlet átlielyezés! 
Van szerencsém a helyi és vidéki nagyközönség becses tudomására 
hozni, hogy 1910. november 20-tól, az Apaffi  M.-utca 18. hsz. alól 
kocsigyártó, nyerges, kárpitos és szíjgyártó-üzletemet 

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

Szabó Ferencz, Csíkszereda 
M U c ó - u - t e a i e . s z á m . 

Ugyanitt egy teljesen s zakképze t t segéd azonnal felvétetik. 

Őrangyal és ártatlanok őrangyala cz. 
Ima- és énekeskönyv 

uj kiadásban megjelent. — Kapható : 
Szvoboda József üzletiben Csíkszereda. 

HIRDETÉSEK 
olcsó árszámitáa mellett 
közöltetnek s felvétetnek 

A KIADÓHIVATALBAN. 

PALLÓ, PESZKA, LÉC, CYALULT PAPOZAT PESZKA 

CÁNDRA (HULLAPÉK L É O RÖNKVÉ6 
S Z E K É E - É S Ö L - S Z A M K A , " V - A - I j - A . i l M T 

F Ü R É S Z P O R 
minden mennyiségben állandóan kapható: 

Klein Sámuel csíkszeredai gőzfürész  telepén. 
= - TELEFON 19. 

C3-*m"b f  a. t M l a J d o n o e o t s z í v e s t u d o m á s á r a h o z o m , 
13 h o g y m i n d e n s z o m b a t o n t i ó r - v á g ^ á o -7-em.. so 
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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. 

E B j E B E B E B E j S í E B | 

Hosszurovó Cement Födélcserép 
Iroda: Hirscher-utca 18. sz. 

majdnem határtalan tartósságu, Igen könnyű födőanyag,  olcsó áron kapható 

P O R T L A N D C E M E N T G Y Á R N Á L B R A S S Ó B A N . Iroda: Hirscher-utca 18. sz. 
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