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Hirdetési dijak a l e g o l o s ó b b a n számíttatnak 
Késiratok nem adatnak TIHU. 

A felsőbb osztályok és a szocializmos. 
Ama nemzetek részére, a melyeket az 

ipar tesz erősekké, hatalmasakká, de kü-
lönösen azok részére, melyek az ipar fej-
ksztésével egyéb kereseti forrásaik  apa-
ilisát ikarják ellensúlyozni, áruiknak ke-' 
lenüósége létkérdés, a kelendőség foko-' 
zása pedig nemcsak a kivitel fejlesztésé-
vel, hanem sz által is, hacsak részben is, 
érhető el, hogy a belföldi  piac áruvételi 
képessége erősbittetik. Különösen nálunk 
kell az utóbhinak nagy jelentőséget tu-
lajdonítani, mert hiszen kivitelünk, min-
den erőlkedésünk dacára, még mindig 
szegényes. 

A belföldi  piac vétereje abban az 
arányban izmosodik, amint a szegényebb 
néposztályok bére és vagyoni helyzete 
javul. Azokat az áldozatokat tehát, ame-
lyeket a felsőbb  osztályoknak a szocializ-
mus térfoglalása  miatt hozniok kell, egy-
részt a növekvő kelendőség kárpótolja. 
Abban a tekintetben is javitja a szociális 
haladás a hazai piaci viszonyokat, hogy 
a társadalom szervezéséhez vezet; szerve-
zett társadalom inkább van abban a hely-
zetben, hogy sikeresen ellentállhasson üz-
leti pangásnak és kereskedelmi válságok-
nak, mint a szervezetlen. De menjünk 
még tovább: mik is voltaképpen az úgy-
nevezett felsőbb  osztályok mások, mint 
vezetői az alsóbbaknak a nemzeti együtt-
munkálkodás nagy processzusában ? Fő-
leg e szerepüknek köszönhetik jövedel-
müket, tekintélyüket, állásukat. A gyáros, 
a földbirtokos  kapitánya alárendeltjei szá-
zadának ; a közigazgatási hivatalokra, a 
biróra, az orvosra, az irőra más alakban 
van bizva tágasabb néprétegek vezetése 
és irányítása. Hogyan volna lehetséges, 

hogy ezek a hivatalok, ezek az állások 
tekintélyüket és jövedelmüket csorbítat-
lanul megtartsák, sőt fokozzák  is, ha az 
alap, amelyre építenek, sülyed, ahelyett, 
hogy emelkednék ? Különösen szembeöt-
lik ez a modern konkurenciaküzdelem-
ben, melyet az ipar kénytelen megvívni. 
A modern népek iparversenyében a siker 
kétségtelenül a felsőbb  osztályok ügyes-
ségétől függ,  de nagy mértékben az al-
sóbbakélól is! A szegényebb osztályok 
ügyetlensége idővel szükségszerűen a ma-
gasabbakat is magához fogja  leránlani és 
ezért a szociális haladás, mely a szegé-
nyebb osztályok izmosodását eszközli, a 
felsőbbeknek  is érdekében áll. 

A mindennapi életben is észlelhetjük 
a szociális haladás áldását, melyben a fel 
sőbb osztályokat részesiti. — Alig bir az 
egyes vagy a nagy köz értékesebb kin-
cset az egészségnél. Ez értékes kincs ép-
ségben tartására pedig sokat lehet elvárni 
a szociális haladástól. Csak ennek alapján 
lehet a ragályos betegségek ellen ered-
ményesebben védekezni. Ameddig a ra-
gályok a rosszabb viszonyok közt élők 
körébe fészkelődhetnek,  a felsőbb  osztá-
lyok közeléből is nehezen kiküszöbölhe-
tők. A szük, túlzsúfolt  lakásokból, a sze-
gények sinylő testeiből a betegségek be-
törnek a jómódúak gondosan őrzőit há-
zaiba, féltve  oltalmazott életeibe. Ezt nem 
lehet elkerülni. A mosóné, a küldönc, a 
ki betér a gazdag házába, az áruk ame-
ket átvesz, akarva, nem akarva érintke-
zést létesítenek a jómódú és a szegények 
világa és bajai között. A péklegény, aki 
reggeli süteményéi készítette, lehel, hogy 
rühös kezű, s lehetséges, hogy a szabó, 
aki ruháját készítette, sorvadásban szen-
ved. Ezeket a példákat még szaporítani 

lehetne, de van még közvetlenebb és kí-
méletlenebb ul, a melyen a szegények 
visszahatást kelthetnek a gazdagok vilá-
gára : a bün. A bün nagyobbrészt szo 
ciális tünet, melyet a szociális szükség 
szül. Természetesen nem szabad azt kizá-
rólag a szükség, a nyomorúság következ-
ményének tartani, az összeköttetés vele 
tagadhatlan. 

Nem-e nagyobbrészt a nyomor kész-
tet lopásra, rablógyilkosságra és egyéb 
bűntettekre és a nyomornak nem-e főleg 
szociális bajok az okai ? S másrészt: a 
szokásos gonosztevő, a csavargó nem-e 
legkivált szociális viszonyaink produktu-
ma? Előbb talán csak önhibájukon kívüli 
munkátlanság kergette őket a szerencsét-
lenség útjára. S nyilvánvaló, hogy a bün 
legelső sorban a felsőbb  osztályok ellen 
irányul, tehát a büntettek csökkentésével 
legelébb reájuk háramlik haszon. De nem-
csak a tényleg végrehajtott büntettek jön-
nek itt tekintetben, hanem a gondatlan 
biztonság érzete is. A városok és közsé-
gek határai és kültelkei este és éjjel ren-
desen veszélyesek; nem remélhető-e, hogy 
a szociális haladás révén egykor majd el-
tűnik a bizonytalanság érzete és nyugodt 
biztonsággal lesz lehetséges mindenütt és 
mindenkor szabadon járni-kelni ? 

Lesznek bizonyára sokan, kik a szo-
ciális haladásban sok hátrányt is fognak 
találni a felsőbb  osztályok részére, külö-
nösen anyagiakat. De azért mégis általá-
nosságban a nagyszerű kilátások egész 
sorozatát nyitja meg a szociális haladás 
épp azoknak, kik benne első tekintetre 
csak megkárosításukat látják. 

Oly sok és oly fontos  a kilátás, hogy 
túlzás nélkül állithatjuk: a nagyszabású 
szociális haladással a felsőbb  osztályok 

uj aérája kezdődik; ez az aéra áldozato-
kat követel ugyan, de mégis a boldo-
gulás és tökéletesedés aérája lesz. 

A tóziMatási M ü k ülése. 
A vármegye közigazgatási bizottsága folyó 

lió 12-én tartotta Gyalókay Sándor főispán  el-
uöklete alatt rendűi havi ülését, a bizottsági 
tagok teljes részvétele mellett. 

Az üléseu különösebb fontosságú,  nagyobb 
érdél: lödést keltó Ugy nem fordult  elö 8 így 
az előadók havi jelentései a bizottságtól tu-
domásul vétettek. A tiszti főorvos  beterjesz-
tette a két közkórház betegforgalmi  kimuta-
tását. Jelentése szerint november hó közegész-
ségügyi állapota a vármegyében elég kedvező, 
bár az október havihoz képest némi hanyat-
lás észlelhető. 

Nagyobb vitára adott alkalmat a gyérgyói 
kórház élelmezése, mely tárgyban a kihirde-
tett árlejtésre két pályázó jelentkezett: a je-
lenlegi élelmező Burján Péter és neje és egy 
ennél olcsóbb ajanlatot tevő Paláacz Jánosné 
gyergyószentmiklósi lakosok. A bizottság az 
előadó javaslatának elfogadásával  alapos meg-
fontolás  után az olcsóbb ajánlatot tevő Palánc 
Jánosné ajánlatát fogadta  el. 

A kir. államépitészeti hivatal, az árvaszéki 
elnök és kir. pénzügyigazgató jelentései tudo-
másul vétettek. 

A kir. taufelügyelő  kedvező jelentést tett 
az analfabéták  oktatásáról és a népies elő-
adások sikeréről. 

A törvényhatósági főállatorvos  jelentette 
az idegeu állatkereskedók azon sérelmét, hogy 
az országos állatvásárok alkalmával az álla-
tok felhajtása  oly későn — délelőtt 11—12 
órakor — történik, hogy a megvásárolt álla-
tok vaggonirozását és elszállítását ugyanazon 
napon nem lehet eszközölni, mi a kereskedők-
nek igen nagy és sokszor helyrehozhatatlan 
időbeli késedelmet éa kárt okoz. A bizottság 
elhatározta, hogy e panasz orvoslását figyel-
mébe ajánljn az érdekelt vásártartásrajogosult 
községeknek és gazdaközönségnek, hojry a vá-
sárieudtartások megfelelő  szabályozásával ugy 
a gazdaközönségnek, mint a kereskedőknek 
jogos érdekei kielégítést nyerjenek. 

A „CSÍKI LAPOK" TARCZAJA. 

Gyérgyói atyafiak. 
- Irta: PORTIK ANDOR. — 

(Folytatás.) 
Jajj be jól tevék, hogy bejövének, lijjenek 

le nó, kóstojják meg a mi fóztiinket,  dejszen 
a két legdrágább tyúkot vágám le, hé egye-
nek, igyanak nó, ne kénáltassák magikat. . . . 
Jé el es felejtem  megkérdezni, hogy Albét só-
gor, meg Pista sógor esmét nem jövének bé, 
penyét jAsszüvel látnám óköt es ? — kérdezi 
fejét  ide-oda bólingatva Boriskaném. 

— Hát nekik dógik van az Árkozáton s 
tuggyák kietek, hogy mijén measi van — fe-
leli tétovázva Ferenc bá 8 azzal leül az asz-
tal mellé. Gergé bá pedig kigöngyöli kendőjé-
ből az Üveget n — igyanak oó — biztató sza-
vakkal az asztalra teszi. 

Uost hangos beszélgetés közben előveszi 
ki-ki a bicskáját, kenyeret szel magának. De 
mielőtt meginnák az első pohár italt, melegen 
paroláznak, mintha vásárt csinálnának. Aztán 
mindenik beszél egyszerre; az egyik élteti az 
otthon valókat, a másik a barmokat, a harma-
dik a hazát, klliönösen a belföldet,  Oyergyót 
értvén alatta. Kiürítik a poharakat, Ferencbá-

nak körcöli is a torkát, mire a gazduram rá-
mondja, bogy — niéges csuk legjobb a Zakor 
Anti itala, poróbáltam mán elégszer. — Tud-
gyák-e kietek miérV hát azér, mer Kégenból 
hojza, szól hamaiosHQ Péter sógor, hogy ré:izt 
vegyen ó is a vitában. 

Aztán hozzáfognak  az evéshez, mialutt di-
csérgetik az étel jóságát, de különösen n gazd-
asszouyt, aki azt készítette s aki örömében 
nem nyughatik; jön-megy, ügyel, bogy min-
den jól legyen, csak egyszer-egyszer áll meg 
hallgatva, hogy mit is beszélnek, majd tölt 
magának és iszik; nem röstelli, öreg asszony, 
nincs mit röstelnie. 

Ugy látszik, a dicsérgetés jól esik neki, 
inert bemegy a belső házba, valami tésztafélét, 
kürtöskalácsot hoz ki onnan, reBzketó kézzel 
teszi az asztalra: — Használják el ezt es no. 
Isten nevébe — biztatja vendégeit s hirtelen 
odasúg valamit az urának. Körülbelül Selláj 
Esvánra emlékeztette, mert nemsokára feláll  a 
gazduram s mintha nem tudná, jót vagy roxz 
szat fog-e  mondani, tétovázva kezdi moudó-
káját: 

— Hát mán csak ugy, ha kietek es ugy 
gondolnák, mint a bogy én gondolom s ha kie-
tek ea jónak látnák, amit én mondanék, mon-

danám, — mongya csak Gergé sógor, tugyuk 
ügyes, hogy kied ugy se mond bűnöst, — szól 
bele dörmögő hangon Péter sógor, de Gergé 
bá csak tovább is hituez-hámoz — bá monda-
nám no, hogy magatok es látjátok, hogy Seláj 
Ksván, mijén részeges mónár, hogy soha sincs 
a malomban 9 a pénzt se hojza a maga ren-
gyibe, tuggyn a feteke  fenyő,  tám megissza 
azt es, lui mondom mondanám, hogy ejisze el 
kéne csapni, . . . há mán szójjanak hojzá kie-
tek cs I 

Egy percig hallgatás van, mintha Péter só-
gor meg Ferenc bá es gondolkoznának a fon-
tos ügy felett. 

A csendet Péter sógor töri meg. — Há 
igaza vau Geigéhának — mondja fejét  helyes-
lőleg bólintva, mire már Perencbá is megszó-
lal, aki ugy látszik a Péter sógor véleményét 
várta: 

— Há mán ha én hojzá szólok, há én es 
csak azt mondom, amit Gergé sógor, meg Pé-
ter sógor mouda, hogy el kéne csapni, methá 
a műikor es kereste Nagy Adám Miháj egy 
szekér hasogatni való gerendával, de nem vala 
otthon az ondok állat, ejisze részeg vót es-
ment, mán penyét minek ájjon az a fenye  ma-
lom, amikor foroghat. 

— Ugy vau ugy, — mondja Péter sógor 
meg a gazduram. 

8 erre már isznak is egyet, mert belefá-
radtak a beszédbe s aztán hallgatnak, a mig 
Ferenc bá ismét meg nem ragadja az ivás ál-
tal megszakított beszéd fonalát. 

— No látják-e kietek, én mán rég gondol-
tam erre, csak nem vót lélek bennem, bogy 
elmongyam; pedig, hogy igy van, mán ügyes 
elcsapjuk. 

— Jé varasgyék, de há ki lesz a móná-
runk, — szól megütődve Péter sógor. 

— Egyet se törjék magikat kietek, rendel 
ő szenn fessége  majd, — mondja Boriskaném, 
aki a tányérokat szedegeti le az asztalról. — 
Rendel ő szenn fessége  — sóhajtja még egyszer. 

Ekkor valaki bécsapja a kaput, Boriskaném 
durcásan néz ki az ajtón, hogy vájjon ki jö-
het ilyenkor hozzájuk, aki ugy bécsapja a ka-
put. Hát látja, hogy éppen Selláj Esván egy 
élő részeg ember képében; düledezik jobbra-
balra, méregeti az udvar szélességét; pálinkás 
üveg a zsebében s mind mond, beszél magi-
ban valamit. 

— Boriskaném mérgesen jelenti, hogy Sel-
láj Esván jön, ismét részeg. 

(Folyt. köv.) 
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UJ UZLM! FÉRFI-, NŐI- ÉS (SYERMEKRUHA NA<SY ÁRUHÁZÁRA UJ U4LM! 
mely Csíkszeredában az újonnan épült Grünwald Albert-féle  házban létezik. - Nagy választékban vannak férfi-  és fiuöltönyök,  felöltők,  gallérok és sport 
öltönyök stb Gyermek felöltőkben  és kosztümökben óriási választék, női osztályunkban fekete  és színes felöltők,  raglánok, kimonok, leánygallérok stb. 
Modellekben mindig különlegesség. Az őszi és téli újdonságok megérkeztek. Óriási választék gyermek és fiu  ruhákban. Elvünk! Pontos és szolid kiszolgálás. 
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Ax Illés végén a gyámügyi felebbviteli  ta-
nács is Illést tartott. 

Interpelláció nem volt. 
Délután 2 órakor Gyalókay Sándor főispán 

vendégül látta házánál a bizottság tagjait 
ebédre. Az ebéden ré*ztvettek: Mikó Bálint, 
Fejér Sándor, Szász Lajoa, Birtba József,  dr. 
Bocskor Béla, Lengyel Kóbert, Pap Domokos, 
Homolay Lajos, Jeney László, dr. Csiky Jó-
zsef,  dr. Nagy Beni, dr. Györgypál Domokos, 
T. Nagy Imre, Pál Gábor, dr. Fejér Antal, 
dr. fodor  Antal, Bálint Lajos, dr. Gaal Endre, 
dr. Éltbes Gyula és dr. Szlávy Tibor. 

Ez volt évek óta az első közigazgatási bi 
zottsági ebéd, mely Mikó Bálint fóispánsága 
ótu szünetelt. A háziasszony és házigazda ma-
gyaros vendégszeretettel fogadták  és láttákéi 
veudégeiket, ki az esti órákig a legkedélye-
sebb haogulatban együtt maradtak. A házi-
asszonyt T. Nagy Imre köszöntötte fel. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Marostorda vármegye főispánja. 

Gróf  Khuen-Héderváry Károly ruiuiaztereluök 
csütörtökön fogadta  gróf  Haller Jánost, Udvar-
helymegye főispánját.  Haller ezúttal végleg 
elfogadta  a neki az udvarhelymegyei fóispán-
ságanak megtartása mellett felajánlott  maros-
tordamegyei főispáni  állást. 

— Adóhivatali tiratviaelök a j osimei. 
Az adóhivatali tisztviselők ajövó év elejétől 
uj czimeket kapnak és pedig a Vil ik fizetési 
rangosztályba tartozó pénztárnokok .fópénz-
tárnok", a VIII-ik fizetési  osztályba tartozó 
ellenőrök .főellenőr",  a LY-ik osztályba sorolt 
adóhivatali segédek .adóhivatali lótiszt", a 
X-ik osztályba tartozó adótisztek pedig .adó-
hivatali tiszt" elnevezést kapják. 

— Kitüntetés.  A vallás- és közoktatás-
ügyi miniszter Józna Sándor ditrói igazgató-
tanítónak a népnevelés terén szerzett érdemei 
elismerésem 200 korona fizetés  természetével 
biró személyi pótlékot engedélyezett. 

— Villanyvilágításunk.  Nagy volt az 
öröm a városban, hogy már a karácsonyi ünne-
pek alatt villanyfényben  fogunk  uszui. — Ez 
az öröm azonban egy kissé korai volt, mert 
előrelátható közbejött akadályok miatt a vil-
lany ez évben még nem fog  működni, hanem 
értesülésünk szerint erre csak február  havá-
ban lesz kilátás. Mi azonban — hogy csaló-
dás senkit se érjen — csak tavaszra várjuk 
az uj világítást, mert a posta igy, meg ugy, 
a Tőid pedig befagyva  stb., mely okok még 
hónapokig lehetnek a villanyfénynek  akadályai. 
Az utcák és lakások különben már legtöbb 
helyen be vannak rendezve, csupán a villany-
fény  hiányzik — de nagyon. 

— A citikKUireilai  dal-  én zeneeyylet 
választmánya folyó  hó 11-én Dr. Iinecs János 
társelnök elnöklete alatt ülést tartott és elha-
tározta, hogy folyó  hó 26-án, karácsony má-
sodnapján műsoros estéit rendez. Az előké-
születek megtételére 5 tagu bizottságot kül-
dött ki. melynek tagjai: Dr. Dóczi Kálmán, 
Dr. Nagy Imre, Nádasdy Béla, Orbán Mihály 
és Kováts Jenő. Az egyesületnek az a célja, 
hogy az estélyt minél családiasabbá és fesz-
telenebbé tegye s igy a kiküldött bizottságnak 
most az képezi főgondját,  hogy mily módon 
érhetné el ezt a célt. Legfőbb  törekvése az 
egyletnek, hogy a közönségnek műélvezetek-
ben is legyen része, de e mellett kedélyes 
időtöltést is talá'jon. Ugyanez a választmányi 
ülés elhatározta, hogy nz egyesület zeneosz-
tályát is szervezi. Nádasdy Béla zenetanárt 
meghívta a zeneosztály karmesterévé, aki n 
meghívást elfogadta  s a gyakorlati órák 14 
taggal kezdetüket is vették. Valósziuüleg a 
karácsony másodnapi estélyen már az uj zene-
kar is bemutatkozik. 

— lmmacnlata  ünueitél//.  Egy minden 
pontjában jól sikerült ünnepséggel hódo.t a 
Szeplőtelennek a csiksomlyói róm. kath. ta-
nítóképző ifjuságána;  Mária kongregációja de-
cember 8-án. Az ünnepségen az intézet tanárai, 
a főgimnázium  kongregációjának képviseleté-
ben a magisztrátus és néhány érdeklődő ven-
dég vett részt, amelyet délelőtt közös szent 
áldozás előzött meg. A délután fél  4 órakor 
kezdődő ünnepélyt a kongregáció zenekara 
nyitotta meg, egy szépen előadott zenedarab-
bal. Ezután a kongregáció prefektusa  Kri-
zsevszky Albin IV. éves növendék méltatta az 
ünnep jelentőségét. Szépen sikerült szavala 
tokkal emelték az ünnep fényét  Zonda Imre 
és Tóth Gyöigy nOvendékek. A kongregáció 
énekkara által előadott Mária dalon kivül kü-
lönösen érdekes volt Gál Sándor IV. éves nö-
vendék felolvasása  a szabad kőiaüvességről és 
szociáldemokráciáról, amelyben alapos isme-
rettel tárgyalta ezeknek egyház- és hazaelle-
nes működését. Az ünnepséget a kongregáció 
prézese zárta be, buzdítva az ifjakat  a tettek-
ben nyilvánuló hazafiaágra  és igazi keresztény-
életre. 

— Köxbhtonsági  állapotaink.  A vár-
megye terilletén elhelyezett csendőrőreök köz-
biztonsági tevékenységének mult havi kimuta-
tásából kitűnik, hogy a testisértésék és vagyon 
elleni dellctumok ma is tekintélyes számmal 
vezetnek. Kiderittetett november havában 50 
testisértés, 36 lopás, 12 sikkasztás és zártörés, 
8 csalás, 10 gyújtogatás és több mint 500 ki-
hágás. Ezeken kivül még igen sok más bűn-
cselekmény. E bűnlajstrom csak azt bizonyítja. 

hogy csendőrségünk nem végez hiábavaló 
munkát. 

— A Saékely Erdőipar mérlege. A 
Székely Erdóipur r.-t. most tette közzé 1909. 
évről szóló mérlegét, a mely 8131 korona 
veszteséget számol el. A Székely Erdőipar 
r.-t. 1906-ban létesült 3 millió korona alap-
tőkével, mint a Magyar Általános Takarék-
pénztár alapítása. 1908-ban 608.192 koronát, 
1907-ben 193.436 koronát mutntott ki veaz-
tességképpen. 1900. év tehát szerencsét hozott 
a társaságnak, mert körülbelül 600.000 korona 
veszteséget sikerült nyereségeiből fedeznie 

— Ellenszer a hnadrágaaág ellen. A 
földmivelési  miniszter leiratot küldött a tör-
vényhatóságoknak, s melyben az mondja, hogy 
a nagy husdrágaság egyik orvosszeréllek tartia 
a haltenyésztés növelését, hogy a hushinuţt 
olcsó hallal leliesen pótolni. A mostaui halte-
nyésztés még a mai minimális fogyasztást  sum 
elégiti ki s külföldről  kell hozni silány minő-
ségű halat. A kormány tehát elhatározta, hogy a 
haltenyésztést támogatni fogja  s a halgazdaság 
létesítését anyagilag is hajlandó segíteni. A 
kormány hajlaudó megtéríteni a beruházás 
költségenek egy részét s töDb éven át is in 
gyen adja a népesitéshez szükséges halanya-
got. A ki halgazdaságot akar berendezni, föld-
inivelési minisztertől kell kérni a segítséget. 

— Járdáink  járhatatlauaága.  Minden 
évben megismétlődő mizériája varosunknak 
járdáink tisztátalansága, mely azokat nemcsak 
járhatatlanokká teszi, de az emberek testiép 
ségét is állandóan veszélyezteti. A város ille-
tékes hatósága uem sokat törődik a szabály-
rendelet és a közegészségügyi törvény végre-
hajtásával, pedig ő is ugy kitörhetné a nya-
kát, mint bárki más becsületes polgár. A leg-
több becsületes polgár azonban — ugy lát-
szik — a várostól várja a járdák takarítását, 
mert bár ó jár legtöbbet a háza előtt, világért 
meg nem takarítaná azt. Ha havaz, nkkor a 
hó fagy  meg, ha olvad, akkor a viz fagy  meg, 
de hogy a járdákat állandó jégtömbök borít-
ják, az egyszer bizonyos. Csak azon csodál-
kozunk, hogy tudomásunk szerint még nem 
törte el senki sem i lábát, pedig ez lépten-
nyomon inegtörténhetue. A közönség általános 
panaszának és sürgetéseinek teszünk eleget, 
mikor arra kérjük a város elöljáróságát, hogy 
a járdák állandó takarítását és poronddal való 
behintéséc szigorúan íendelie el, őriztesse ellen 
és aki akadékoskodik, kérlelhetetlenül büntesse 
meg. hogy végre-valahára szokj inak rendhez, 
tisztasághoz polgáraink, kik nemcsak önmagu-
kért, hanem egymásért is vaunak. 

— Forró  risben ümixeéyett  taknUm-
iiKiM. Folyó hó 10-én Szopos Domokos hely-
beli lakos gőzfürdőjének  gépházát kellett meg-
javítani, mely munkálatot Kövér György és 
felszabadulás  előtt álló 16 éves inasa, Ralfai 
Lázár teljesítették. RalTai Lázár éppen a víz-
tartálynál foglalatoskodott,  mely tele volt fit) 
fokos  forró  vizzel A szerencsétlen fiu  amint 
a tartályra felmászott,  oly végzetesen csúszott 
meg. hogy a forróvizzel  telt tartályba esett, 
ugy. hogy csupán feje  látszott ki. Teste egy 
pillanat alatt teljesen összeégett s mire kihúz 
ták a vízből, az élet jelei alig mutatkoztak 
Beszállították a helybeli közkórházba, hol nuy 
az éj folyamán  meghalt. A forró  viz ugy össze-
égette tüBtét, hogy a lius csafatokban  hullott 
le róla. Szerencsétlen vége az egész városban 
mély részvétet keltett. 

— H<tUutz-tár»u*áy.  A Báldi Aurél kir. 
törvényszéki bíró által kezdeményezett halász-
társaságot illetőleg a m. kir. belügyminiszté-
riumtól az alapszabályok jóváhagyotfan  leér 
keztek. A további teendők megbeszélése vé-
gett szíveskedjenek a társasági tagok folyó 
évi december hó 18-án délután 3 órakor, a 
vármegyeház kistermében megtartandó köz-
gyűlésen megjelenni. — A társaságba belépni 
akaró tagok Báldi Aurél vagy Botár Béla urak-
nál jelentkezhetnek. 

— Arltyté*.  A csíkszeredai kir. törvény-
szék, járásbíróság, ügyészség és fogház,  vala-
mint a gyergyószentmiklósi kir. járásbíróság 
részére az 1911., 1912. és 1913 évekre éven 
kint BzükBéges mintegy 1143 köbméter kemény 
tűzifa  szállításának biztosítására nézve, az ár-
lejtés a kir. törvényszék elnöki irodájában, a 
hol a részletes feltételek  megtekinthetők az 
1910. évi december hó 23 án d e. 10 órakor 
tartatik meg. 

— ÜgybeoMtáa a kir. törvényszék-
nél. Ribiczey Ferencz kir. törvéuyszéki elnök 
1911. évre a kir. törvényszék tanácsait és ügy-
beosztását illetőleg a következő rendelkezést 
adta ki: 

A) A tanácsok és birák beosztása: I. Vád 
tanács. Elnök Jerzsák János kir. ítélőtáblai 
bíró. Elnökhelyettes Bocskor Antal kir. tör-
vényszéki biró. Rendes tagok : László Géza 
kir. törvényszéki biró, ki az összes, tehát a 
felebbezett  vádtanácsi ügyeknek az előadója is. 
Kovács Lajos kir törvényszéki biró. Póttag: 
Szabó Alajos dr. kir. törvényszéki biró, ki a 
vádtanács előadójának helyettesse is. CléBnap: 
Kedd. A vizsgálóbíró a vizsgálatok állásáról 
és menetéről minden második keddi ülésen 
köteles a vádtanácsnak jelentést tenni. II. Es-
küdtbirói tanács: Elnök Ribitzey Ferencz kir 
tsxéki elnök. Elnökhelyettes Demény Ferencz 
kir. it. táblai biró. Rendes tagok: Kovács La-
jos kir. törvényszéki biró. Báldi Auról kir tör-
vényszéki biró. SzacBvay Imre kir. járásbiró. 

Póttag Bodor Ödön kir. törvényszéki biró. — 
Jegyzők: Görög Péter, Szopos Lajos, Eltzen-
baum Viktor, Henter Géza kir. törvényszéki 
jegyzők, Lengyel István és dr. Kiss Jenő kir. 
törvényszéki joggyakornokok. Az ülésszakok : 
Február hó harmadik, junius első és október 
harmadik hétfőjén  kezdődnek. III. Főtárgyalási 
tanács, a) Szerdán. Elnök Kovács Lajos kir. 
tszéki biró. Rendes lagok: Báldi Aurél kir. 
tszéki bíró. Száva Antal kir. járásbiró. b) Pén-
teken. Elnök Kovács Lajos kir. tszéki biró 
Rendes tagok: Bodor Ödön kir. tszéki biró, 
Maraschki Róbert kir. járásbiró. c) Szombaton 
(csak szükséghez képest). Elnök Kovács Lajos 
kir. tszéki biró. Rendes tagok: Geczó Béla 
kir. tszéki biró, ilr. Szabó Alajos kir. tszéki 
biró. A lótárgyalási tanácsok eluökhelyettesse 
Bodor Ödön kir. tszéki biró. Póttagjai pedig: 
Demény Ferencz kir. it. táblai bíró, Geczó 
Béla. dr. Szabó Alajos bírák és Császár László 
kir. tszéki albiró. IV. BUnteló felebbviteli  ta-
nács. Ülésnap pinteken. Elnök Kovács Lajos 
kir. tszéki bíró. Elnökhelyettes Bodor Ödön 
kir. tszéki biró. Rendes tagok : Dr. Szabó Ala-
jos kir. tszéki biró, Maraschli Róbert kir tör-
vény zéki bíró. Póttag Geczó Béla kir. tszéki 
biró. A büntető felebbviteli  tanács elóadójn dr 
Szabó Alajos kir. tszéki biró. V. Sommás fe-
lebbviteli tanács. Ülésnap liétfó  és csütörtök. 
Elnök Ribitzey Ferencz kir törvényszéki biró. 
Kluük helyettes Jerzsák János kir. it táblai 
biró. Rendes tagok: Jerzsák János kir. it. táb-
lai b ró, Bocskor Antal kir. törvényszéki biró. 
Póttagok : Demény Ferencz kir. it. táblai biró, 
Báldi Aurél kir. tszéki biró, Bodor Ödön kir. 
tszéki liiró. V'I Polgári váltó és kereskedelmi 
tanács. Rendes ülésnap kedd (szükséghez ké-
pest mindennap). Elnök Ribitzey Ferencz kir. 
tszéki elnök. Elnökhelyettes Jerzsák János kir. 
it. táblai biró. Előadó birák : 1. Jerzsák János 
kir. it. tábiai biró. 2. Demény Ferencz kir. it. 
táblai biró. 3. Bodor Ödön kir. t zéki birú. 4. 
Baldi Aurél kir. türvesziki biró. 5. Dr. Szabó 
Alajos kir. törvéuyszéki biró 6. Csiszér János 
kir. törvényszéki biró. 7. Bocskor Antal kir. 
törvényszéki biró. 8 Császár László kir. tszéki 
albiró. Ugyanezen birák szavazó birák is. — 
VII. Bünügyi tan tcs : R ludes ülésuap kedden 
(szüksékhez képes mindennap). Eluök: Ribitzey 
Ferencz kir. törvényszéki elnök R Mliles tagok : 
Kovács Lijos kir. tszéki elóadó bitó és elin-
tézi az összes büntető folyó  ügyeket. Bocskor 
Antal kir. tszéki biró. I'őttag Jerzsák János 
kir. ítélőtáblai biró. IX. Központi vizsgálóbíró : 
Csiszer János kir. törvényszéki biró. Helyet 
tosse : Gecő Béla kir. törvényszéki biró. X. Te-
lekkönyvi ügyek. Telekkönyvi es\es bíróként 
kijelelve Geczó Béla és László (! •x.i kir. tör-
vényszéki birák. XI. Telekkönyvi helyesbittési 
és átalakítási ü,;yek : A< 1911 évben f-Inierülő 
és az egesz területére vagy egy részére ki-
terjedóleg elrendelt vagy elrendelendő tkvi 
helyesbittési és átalakítási ügyek ellátása és 
e intézésével Császár László kir. törvényszéki 
albiró bízatott meg. 

— Kinevez98. Koós Mihályt, a székely-
földi  kirendeltség vezetőjét miniszteri osztály-
tanácsossá nevezték ki. 

— Figyelmeztetes a postai csomagok 
célszerű csomagolása, helyes címzése stb. tár-
gyában. A karácsonyi és újévi rendkívüli cso 
luagl'orgaloiu ideje alatt a küldeményeknek 
késedelem nélkül való kezelése csak ugy biz-
tositható, ha a közönség a csomagolásra és 
címzésre vonatkozó postai szabályokat betartja-
Különösen szem előtt tartandók a következők: 
1. Péuzt, ékszert, más tárgyakkal egybe cso-
magolni nem szabad. 2. Csomagolásra faláda, 
vesszőből font  kosár, viaszos vagy tiszta kö-
zönséges vászon, kisebb értékű és csekélyebb 
sulyu tárgyaknál pedig erős csomagoló papir 
használaudó. Vászon vagy papirburkolattal biró 
csomagokat, göb nélküli zsineggel többszörö-
sen és jó szorosan át kell kötni, a zsineg ke-
reBZtezési pontjaiu pedig pecsétviasszal kell 
lezárni. A pecsételésnél vésett pecsétnyomó 
hasznalandA. 3. A címzésnél kiváló gond for-
dítandó a cimiett vezeték- és keresztnevének 
vagy más megkülönböztető jelzésnek (pl. ifjabb, 
idősb, özvegy stb.) továbbá a címzett polgári 
állásanak vagy foglalkozásának  ós lakhelyének 
pontos kitételére; a Budapestre és Bécsbe 
szóló küldemények cimirataiban ezeukivül a 
kerület, utca, háüszám, emelet és ajtó jelzés 
stb. kiteendó. A rendeltetési hely tüzetes jel-
zése (vármegye) B ha ott posta nincs, az utolsó 
posta pontos és olvaslutó feljegyzése  különö-
sen szükséges. 4. A címet magára a burko-
latra kell irui, de ha ez nem lehetséges, ugy 
a cim fatáblácskára,  bőrdarabra vagy errts le-
mezpapirra írandó, melyet tartósan a csomag-
hoz kell erősíteni A papiriapokra irt címeket 
mindig egész terjedelmében kell a burkolatra 
felragasztani.  Felette kívánatos, hogy a feladó 
nevét és lakásat, továbbá a cimirat összes 
adatait feltüntető  papiriap legyen magában a 
csomagban is elhelyezve arra az esetre, hogy 
ha a burkolaton levő cimirat leesnék, elveszne 
vagy pedig olvashatatlanná válik, a küldemény 
bizottsági felbontása  utján a jelzett papírlap 
alapján a csomagot mégis kézbesíteni lehes-
sen. Kívánatos továbbá, hogy a feladó  saját 
nevét és lakását a csomagon levő cimirat felső 
részén is kitüntesse. 5. A csomagok tartalmát 
ugy a cimiraton, mint a szállítólevélen szaba-
tosan és részletesen kell jelezni. Budapestre 
és Bécsbe szóló élelmiszereket, illetve fogyasz-
tási adó alá eső tárgyakat (husnemű, szeszes 

italok stb.) tartalmazó csomagok cimirataira, 
nemkülönben az ilyen csomagokhoz tartozó 
szállító-leveleken a tartalom, minőség és meny-
nyiség szerint kiírandó (pl. Bzalonna 2 klgr., 
egy pulyka 3 klgr., 2 liter bor Btb.);A tarta-
lom ily részletes megjelölése fogyasztási  adó 
kivetése szempontjából srükséges és a gyors 
kézbesítést lényegesen előmozdítja. 

— 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 tör-
vény reájuk ki ne hasson és igy 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 olthon elké-
szült jelölteket rövid rekapituláló kurzus során 
készili elö. A .Jogi vizsgák letétele- cz. most 
megjelent könyvet díjmentesen megküdi. 5—15 

— Finom fajalma  minden időben kap-
ható Pap András tanárnál, Csiksomlyón. 

Szám 11675—1910. tkvi. 
Árverési hirdetmény kivonat. 

A csíkszeredai kir. törvényszék, mint te-
lekkönyvi hatóság közhiiré teszi, hogy Csik 
szeiitdomokos község törzsalap pénztára végre-
hajtatónak, Krausz Mihály végrehajtást szen-
vedő elleni 1500 korona tőkekövetelés és já-
rulékai iránti végrehajtási ügyében a csiksze 
redai kir. törvényszék területen levő Caikszent-
tamás község határáu fekvő  alább megneve-
zett ingatlanokból Krausz Mihály végrehajtást 
szenvedőt megillető V^-ed rész jutalékára és 
pedig a csikszenttamási 51. sz. tjkvben A t 
1. rdsz. 77/a, 77/b, 77/c. Iirsz. kertre 58 ko-
rona, 2. rsz. 105, 106, 107, 108. Iirsz. belső-
ségre 127 korona, 4. rsz. 340, 348. hrszámu 
kertre 30 korona, 5. rsz. 1749, 1750, 1751, 
1752/a. Iirsz. szántóra 21 korona, 6. rsz. 2015, 
2016. Iirez. száutóra 13 korona, 7 rsz. 2039/2. 
hi sz. szántóra 9 korona, 8. rsz. 2527. hrszámu 
szántóra 5 korona, 9. rsz 4175/2. hrsz. szán-
tóra 5 korona, 10 rdsz. 4221, 4222, 4220. Iir. 
számú száutórá 16 korona, 11. rsz. 4654. hrsz. 
szántóra 5 korona, 12. rdsz. 5998. hrsz. ka-
szálóra 21 korona, 13. rdsz. 6270. hrsz. ka-
szálóra 21 korona, 14. rdsz. 6757. hrszátnu 
kaszálóra 87 korona, 15. rsz. H081. hrszámu 
száutórá 12 korona 16 rsz. 8600, 8601/a. hrsz. 
szántóra 7 korona, 17. rsz. 8603. hrsz. szán-
tóra 5 korona, 18. rdsz. 8668. hrsz. szántóra 
5 korona, 19. rdsz. 8761/a hrsz. szántóra 9 
korona, 20. rsz. 8780. hrsz. szántóra 5 korona, 
21. rdsz. 8917, 8918. hrszámu szántóra 14 ko-
rona, 22. rdsz. 8923/a, 8923/ b, 8923/c. hrsz. 
kaszálóra 17 korona, 23. rsz. 8939. hrszámui 
szántóra 28 korona, 24. rsz. 8956. hrsz. szán-
tóra 17 korona, 25 rdsz. 8962, 8963, 8964, 
9015 1. hrsz. száutórá 17 kor., 26. rsz. 977(1 
hrszámu szántóra 5 korona, 27. rsz. 10540/a., 
10546/b, 10546/c hrsz. szantóra 6 korona, 28. 
rsz. 10973 hrsz. kaszálóra 22 korona, 29. rsz. 
10979 hrsz. kaszálóra 38 korona, 30. rdsz. 
113/1. hrsz kertre 13 koronában megállapí-
tott kikiáltási árban az árverést elrendelte,, 
azzal, hogy a 2, rsz. alatti belsőség a kikiál-
tási ár felénél,  a többi ingatlanok a kikiáltást 
ár kétharmadánál alacsonyabb áron el uem 
adatnak és hogy vevő a bánatpénzt a végre-
hajtási novella 25. §-a értelmében kiegészíteni 
köteles. 

A fentebb  megjelölt Ingatlanok az 1011. 
évi január ho 4 ik napján d. e. 9 óra-
kor Csikszenttamas község házánál megtar-
tandó nyilvános árverésen adatnak el. 

Árverezni szándékozók tartoznak az ingat-
lan becsárának 20°/,-át készpénzben, vagy az 
1881. LX. t -e 42. §-ában jelzett árfolyammal 
számított és az 1881. évi november hó 1-én 
3333. sz. a. kelt igazságügy miniszteri rendelet 
8. §-ában kijelölt óvadékképes értékpapírban 
a kiküldött kezeihez letenni, avagy az 1881. 
LX. tc. 170. §-a értelmében a bánatpénraek a 
bíróságnál előleges elhelyezéséről kiállított sza-
bályszerű elismervényt átszolgáltatni. 

A kir. törvéuyszék, mint telekkönyvi hatóság. 
Csíkszereda, 1910. évi nov. 12. napján. 

A kiadviuy MteUo! 
Geozó Béla s. k.. Kozma István. 

kir. t.-székl biró. kir. telek kSnyveaetO. 

Eladó belső birtok. 
Csikszenttamás község közvetlen tőszom-
szédságában 17 hold tehermentes belső 
birtok szabad kézből eladó. Értekezhetni 
Bogády Lajos tulajdonossal PeijámosoiL. 
A birtok fekvésénél  fogva  belsőnek, gyár-
telepnek vagy konyha- kertészetre is igen 
alkalmas miután egy patak határolja, mely 

télben sem fagy  be. 2—3 
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609. 
1910. Thtó. 

Árverési hirdetmény. 
Alulírott bírótágí végrehajtó az 1881. évi 

LX. te. 102. illetőleg ai 1906. évi XL1. t.-c. 
1<J. S-a értelmében eaennel kOzbiné teszi, 
hogy a csíkszeredai kir. törvényszéknek 1910. 
éri 9979. polg. az. végzéxe következtében 
dr Nagy Jenó Ügyvéd által képviselt Székely 
Népbank Részvénytársaság javára 1200 kor. 
s jár. erejéig 1910. éri november hó 24-én 
foganatosított  kielégítési végrehajtás atyán le-
foglalt  és 8225 korona 2 fillérre  becsUlt kö-
vetkező ingóságok, a. m.: bolti cikkek, ége-
tett italok, sertések és egyéb ingóságok nyil-
vános árverésen eladatnak. 

Mely árverésnek a csikszentmártoni kir. 
járásbíróság 1910-ik évi V. 475/2. számú vég-
zésé folytán  1200 korona tökekövetelés ennek 
1910: évi szeptember hó 3-ik napjátéi járó 
('.•i, kamatai, ' / i% váltódg és eddig összesen 
203 korona 8 fillérben  biróilag már megálla-
pított költségek erejéig, T u s n á d f U r d ő n 
végrehajtást szenvedő lakásán leendő meg-
tartására 1910 deo. 28-lk napjának d. e. B 
óraja határidőül ki tűzetik és ahhoz a venni 
szándékozók ezennel oly megjegyzéssel hivat-
nak meg. hogy az érintett ingéságok az 1881. 
evi LX te. 107. és 108. Q-ai értelmében kész-
pénzlizetés mellett, a legtöbbet ígérőnek, szűk 
seg esetén becsáron alul is el fognak  adatai. 

Amennyiben az elárverezendő ingóságokat 
inasok is le- és felillfoglaltatták  és azokra 
kielégítési jogot nyertek volna, ezen árverés 
m 1908. évi XLI. te. 20. §. értelmében ezek 
javára is elrendeltetik. 

Kelt Csikszentmárton, 1910. évi december 
hó 10-ik napján. 

Ambrus Lajos, 
kir. bir. végrehajtó. 

Hz. 946—1910. végrh. 
Árverési hirdetmény. 

Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi 
LX. t.-c. 102. §-a értelmében ezennel közhirré 
teszi, hogy a csíkszeredai kir. járásbíróság' 
nuk 1910. évi V. 543. számú végzése követ-
keztében dr. Szántó Samu csíkszeredai ügy-
véd által képviselt Wiener Kassen Fabrik 
von M. AdlersflUgel  javára 230 korona 60 fillér 
s jár. erejéig 1910. évi junius hó 2-án foga-
natosított kielégítési végrehajtás utján le- és 
felülfoglalt  és 2SOO koronára becsUlt követ-
kező ingóságok, u. m.: 1 pénzszámoló kassza, 
1 Wertheim szekrény, 2 pudli és 3 Btelázsi 
nyilvános árverésen eladatnak. 

Mely árverésnek a csíkszeredai kir. járás-
bíróság 1910-ik évi V. 543. számú végzése 
folytán  230 korona 60 fillér  tőkekövetelés, 
ennek 1910. évi március hó 11. napjától járó 
á'/u kamatai, Va°/| váltódij és eddig öszszesen 
30 korona 85 f  ben biróilag már megállapí-
tott költségek erejéig, a végrehajtást szenvedő 
üzlethelyiségében C s í k s z e r e d á b a n leendő 
megtartására folyó  1910. évi december 
21-lk napjának délelőtti 8 (nyolc) ó rá ja 
határidőül kitüzetik és ahhoz a venni száudé-
kozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg, 
j^ T az érintett ingóságok nz 1881. évi LX. 
t.-c' é a 108. §-ai értelmében készpénzfi-
zetés mi^ett, s legtöbbet Ígérőnek, szükség 
esetén beCí"' , iron B l u l ' B e l fognak  adatni. 

Amennyibe n 8 2 elárverezendő ingóságokat 
mások is le- és felülfoglaltatták  és azokra ki-
elégítési jogot n y e . ^ ™ 1 ? 8 - ,e*e? « v e r é s " 
1881. évi ŰC. t.-c. . 2°- 5- ertelmeben ezek 
javára is elrendeltetik. 

Kelt Csíkszereda, 1910. é v i december 3. 
napján. M o U > á r Sándor, 

kir. bir. 

»31/1910. 
Árverési hirdetmény. 

Alnlirt kiküldött bir. végrehajtó ezennel k B l ' 
liirré teszi, hogy a csíkszeredai kir. j&rásbiróei.'V' 
uak 1910. ivi V. 1076. száma végzése folytán 
Franck Henrik és fia  kuni cég végrehajtató részére 
86 korona 80 fillér  követelés s jár. erejéig elren-
delt kielégítési végrehajtás folytán  alpereatfll  le-
foglalt  éa 2480 koronáim becs Ult ingóságokra a 
csikazandai kir. járásbíróság 1910. évi V. 1076. 
száma végxésével a további efjáiáa  elrendeltetvén, 
annak u alap- éfl  lelBlfogUltotók  követelése ere-
j'-ig is, amennyiben azok kielégitéei jogot nyertek 
vulmi, Gyimesen végrehajtást uenvedS lakásán 
Iwrnl." megtartása határidSnl 1910. M  decem-
ber hó 93-tíe  najtfán  délelőtt 10 órija kita-
"tiv. a mikor a biróilag lefoglalt  ingók éa pedig: 
ánirikliek a legtöbbet igíirónek készpénzfizetés  mel-

uiikaég esetén bocsátón alul 'is el fognak 
"Ütni. 

r elkivuiiak mindazok, kik az elárverezendő in-
K'»--í;ÍK'>k vételárából a végrehajtató követelését meg-

«M'jifehei  jogot tartanak, amennyiben ré-
szukre a l'uglajás korábban eszközöltetett volna éa 
e z " végrelmjtáai jegyzSkönyvból ki nem tűnik, 

elsőbbségi jelentéseiket as árverés megkez-
alulirt kikvldöttaél iiáaban beadni, vagy 

|'»uig szóval bejelenteai el ae mulasszák, mert kii-
luuben csak a vételár fölöslegére  fognak  utaltatni. 

Csikazenda, 1910. ivi dea hó 1-eó napján. 
Molnár Sándor, 
kir. blr. végrehajtó. 

Sz. 11865—1910. tkkvi. 
Hirdetmény. 

Csiktaplocza község telekkönyve birtoksza-
bályozás következtében az 1869. évi 2579. szá-
mú szabályrendelethez képest átalakittaiik és 
ezzel egyidejűleg mindazon ingatlanokra nézve, 
melyekre az 1886: XXIV., az 1889: XXXVIII, 
és az 1891: XVI. t.-cikkek a tényleges birto-
kos tulajdonjogának bejegyzését rendelik, az 
1892: XXIX. t.-cikkben szabályozott eljárás, 
a telekjegyzőkönyvi bejegyzések helyebbitté-
sével kapcsolatosan foganatosittatik. 

E célból az Alalakitási előmunkálat hitele-
sítése és a helyszíni eljárás a nevezett köz-
ségben 1911. évi január 16-án fog  kezdődni. 

Ennélfogva  felhivatnak: 
1. az összes érdekellek, hogy a hitelesítési 

tárgyaláson személyesen vagy meghatalmazott 
által jelenjenek meg és az uj telekkönyvi ter 
vezet ellen netaláni észrevételeiket annál bizO' 
nyosabban adják elő, mert a régi telekkönyv 
végleges átakitása után a téves átvezetésből 
eredhető kifogásokat  jóhiszemű harmadik sze-
mélyek irányiban többé nem érvényesíthetik; 

2. mindazok, a kik a telekjegyzőkönyvek-
ben előforduló  bejegyzésekre nézve okadaloll 
előterjesztést kivánnak tenni, hogy a leiek-
könyvi hatóság kiküldöttje előtt a kitűzött ha-
tárnapon kezdődő eljárás folyama  alatt jelen-
jenek meg és az előteijesztéseiket igazoló ok-
irataikat mutassák fel; 

3. mindazok, akik valamely ingatlanhoz tu-
lajdonjogot tartanak, de telekkönyvi bekebe-
lezésre alkalmas okirataik nincsenek, hogy az 
átírásra az 1886: XXLY. t-cikk 15—18. és az 
1889: XXXIII, t.-cz. 5., 6., 7. és 9. §-ai értel-
mében szükséges adatokat megszerezni ipar-
kodjanak és azokkal igényeiket a kiküldött előli 
szóval ismerje el és a tulajdonjog bekebelezé-
sére engedélyét nyilvánítsa, mert különben jo-
gaikat ezen az uton nem érvényesíthetik és a 
bélyeg- és illetékelengedési kedvezménytől is 
elesnek; és 

4. azok, kiknek javára tényleg már meg-
szűnt követelésre vonatkozó zálogjog vagy 
megszűnt egyéb jog van nyilvánkönyvileg be-
jegyezve, úgyszintén az ily bejegyzésekkel ter-
helt ingatlanok tulajdonosai, hogy a bejegyzett 
jognak törlését kérelmezzék, illetve hogy tör-
lési engedély nyilvánítása végett a kiküldőit 
előtt jelenjenek meg, mert ellenesetben a bé-
lyegmentesség kedvezményétől elesnek. 

Csíkszereda, 1910. november 14-én. 
A csíkszeredai kir. törvényszék, mint kelek-

könyvi hatóság. 
Gecző Béla, 

2—2 tOrvsz. biró. 

Meghivó. 
A sepslbflkszádl fiveggyirosok termeli szö-
vetkezete 1910. ivi december hó 15-én dél-

előtt 10 Órakor Sepsibükszédon 
ALAKULÓ KŐZCyÜLÉST TART, 
melyre a t. tagok tisztelettel meghívatnak. 

Az elókfelllt  bizoHsig megbizisából: 
Sovánka István. 

Tárgysorozat: 
1. A szövetkezet megalakítása. 
2. Alapszabályok alkotása. 
3. Igazgatósági és felügyelő  bizottsági 

tagok megválasztása. 
A gyűlésen meg nem jelenő tagnak jogá-

ban áll két tanú által láttamozott meghatalma-
zással magái más taggal képviseltetni. 

E L A D Ó . 
100 szekér széna és sarjú 

jutányos árban eladó 
Zakariás Gerönél, Csicsé. 

1—10 

Egy 18 éves fiatal  vas- és füszerkereskedö-

SEGÉD 
1911. évi január l-re állást keres, 
Cim: Andris Albert, Csiktaplocza, 

Értesítési 
A legújabb Dr. Dralle-féle  alkalmi és 

karácsonyi parfüm  kazetták, manikűr kész-
letek, diszhajfésQk  és hajtűk megérkeztek, 
továbbá természetes hajból mindennemű 
divatos hajpótlék, mely viselésben felis-
merhetetlen, nagy választékban kapható 

SZABÓ LAJOSNÉ 
DOI fodrisz-, haj- is illatszer-üzletében 

Csíkszeredában. a .3 

Értesítési 
Valódi „Pilseni ősforrás  Sör" poha 

ranként kimérve (naponként frissen  csa-
polva) Csíkszeredában csakis Uzvegy 
Nagy Istvánná „Zöldfa"  vendéglőjében 
kapható. 

Értesítem a t. közönséget, hogy a más 
üzletekben ily név alatt poharanként ki-
mért sör a fogyasztó  közönség félreveze-
tésére irányuló hamisítvány. 

Tisztelettel 
A pilseni polgári sörfőzde 
erdiiyriszl képviselősége. 

IPOOOOOOOHOIIOOOOOOOOOOOO 

B e l f ö l d i ,  h a z a i u j 

b i z t o s i é részvénytársaság, 
mely az i^wes régi, uj és legújabb 

biztosítási ágazatokat 
közvetlenül s k özvetve műveli, meg-
bízható, tevékt'oy. jó üzletszerző 

FŐÜ6?NÖKÖT KERES. 
Kimerítő írásbeli ajánlatok .Összes 
biztosítási ágazatok" alatt Eck-
stein Bernit hirdetési irodájába, 
Budapest, VII. ker., Erzsébet-
körn t 37. szám alá küldendők. 

3-
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Szám: 817/1908. 
Árverési hirdetmény. 

A kászon-altizi közbirtokosság a 
66914—1908. F. M. sz. engedély alap-
ján Kászon-Altiz községben a községhá-
zánál 1911. ifi  január hó 9-én délelőtt 10 
órakor kezdődő nyilvános szó- és zárt 
Írásbeli ajánlat alapján eladja a község 
határában fekvő  105 81 kat. hold terü-
letén található, mintegy 12278 ma luc-
fenyő  haszonfa,  1507 m* kéreg és 1760 
m* tűzifa  készletét. 

A szóban forgó  terület a községtől 
mintegy 7 klmtre, a legközelebbi vasúti 
állomástól, Kézdivásárhelytól mintegy 36 
klmtre fekszik. 

A kihasználási idő 2 év. 
A kikiáltási ár 67823 korona, melyen 

alul ajánlatok el nem fogadtatnak. 
A bánatpénz a kikiáltási árnak legalább 

10 százaléka, azaz 6782 korona. 
Bővebb felvilágosítás  Koncz Antal köz-

birtokossági elnöknél Kászon-Altizben és 
a m. kir. járási erdőgondnokságnál Csik-
szentmártonon szerezhető. 

Kászon-Altiz, 1910. évi december hó 
6-án. 

Tamis Antal, 
közbirt. jegyző. 

ţonez Antal, 
közbirt. elnök. 

F O G O R V O S 
P E R L J Ó Z S E F 

AMERICAN DENTIST 
Csíkszeredába megérkezett. 

Elvégez minden fogorvosi  mű-
téteket, u. m.: foghúzást  helyi 
érzéstelenítéssel, arany és más 
töméseket, mű fogak  és teljes 
fogsorok  szájpadlás nélkül, 
korona és hídmunkákat. 

Lakása: Hutter szálloda I. sz. 
RENDEL: g ţ ' f i n ^ i f : 

Itt tartózkodik e hó 20-lg. 

A „The Mutual" new-yorki élet-
biztosítási társaság alkalmaz egy 

KÉPVISELŐT 
Csikmegye részére magas járulé-
kok mellett. Ajánlatok intézendők 

Dichler Gyulához, 
a társaság föligynökéhez.  Segesvár. 

1-3 

A legjobb és legbiztosabb tyukszemirtá 
„BABY", ára 50 fillér 

Ha Oszlil a haja vegyen „HAIIFJITAT", 
mely a hajnak visszaadja az ifjúkori 
eredeti színét — Kéz, hónalj és láb-
izzadás ellen egyedüli biztos szer a 

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

7—52 

EíaH/S egy 5 szobás igen jó karban 
ClflUU  levő kőház nagy belsővel és 

gazdasági épületekkel Csíkszeredában. 
Cim a kiadóhivatalban. _8 

Csiktusnádon Pátrubán Antalnál 
egy tiszta uj, j ó l b e r e n d e z e t t 

Ára 6000 korona. 4-10 

„Erdélyi bortermények 
közvetítési helye". 

„Nagykükűllő 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 Nagykükülló 
vármegye szőlészeti bizottságához inté-
zendők. 

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

Thell s. Il, 
4—6 polgármester, elnök. 

KARÁCSONYI VÁSÁR!! 
Gyermekjátékok, ajándéktárgyak, leg-
ifjabb  szinházi blúzok és sálak leszállított 
jutányos árban és nagy választékban kaphatók 

Merza Rezső divatüzletében, Csíkszeredában. 
Raktáron levti összes nOi cikkek leszállított áront! 

Legdivatosabb férfl-dlvatclkkek nagyválasztékban olcsón kaphatók. 
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I F Ű R É S Z T E L E P - ÉS G É P T U L A J D O N O S O K F I G Y E L M É B E ! 

' A U T O G É N H E G E S Z T É S É S V Â 6 Â S C S Í K S Z E R E D Á B A N . 
Műhelyemet berendeztem a u t ó t e c h n i k a i é s v i l á g i t a s i szerelések eszközlésére. — Forrasztok minden fémet  úgymint: 
ÖNTÖTT ÉS KOVÁCSOLT VASAT, ALUMÍNIUMOT ÉS REZET, KAZÁN REPEDÉSEKET, AUTOMOBIL ÉS GÉPALKATRÉSZEKET 
szóval az ipari és mezőgazdasági, úgyszintén háztartási gépek összes alkatrészéit. Készítek saját szerkezetű UNIVERSAL világító gépeket. 
Kiváló tisztelettel: B E R K O V I G S S A M U , C S Í K S Z E R E D A , Apaffl  Mihály-utca 31. szám. 

IH-52 

Vidéki megrendelések gyorsan és pontosan esikösöltetnek. 

Wéthé József női divat-kalap-üzlete, Csíkszeredában (Griinmald-féle ház). 
Van szerencsém a t. közönség szíves tudomására hozni, liony az őszi éa t6li 
idenyre az u j árum szeptember hó elején megérkeztek. I)us válasz 
tékot tartok a legújabb párisi motlelekböl. szőrme és angol női sapkákból, 
egyszerű és diszkalapokból Úgymint iliszitó selymekből, sima és vasalt bár-
sonyokból és auto fátyol  újdonságokból. Slrue és disz tollakból virágokból, 
kalaptükból, selyem és bársonyszallngokból meglepő újdonságok. Elvállalok 
mindennemű alakítást és diszitést vidékre is. Kélve a nagyérdemű közön-
ség szíves pártfogását,  maradok kész szolgálattal Mathé József,  Csíkszereda. 

24— 
Allsndó raktár dlss- és gyásskalapokból. 

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

NYERGES ÉS KÁRPITOS ÜZLETEMBEN 
minden e szakmába vágó munkák elkészítését a leguagyobb készség-
gel vállalom és ezt csinos kivitelben olcsó Arak melleit 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. hugy állandóiul raktáron tartok 

KÉSZ URI KOCSIKAT ÉS URI SZÁNKÓKAT. 
Végül ii nagyérdemű közönség szíves figyelmét  felhívom  azon körül-
ményre, liogy a kocsik, valamint minden e szakba vágó munkák 
javítását elvállalom. — Mairamot a nagyérdemű közönség jóiudu-

latu pártfogásába  ajánlva, muriultain kiváló tisztelettel: 

Bájer Ferencz, nyerges és kárpitos 
Csíkszeredában. Rákóczi-utca &V2. szám. 

Ü ^ l e t á t l i e l y e ^ é s ! 
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 mellett. — Elvállalok mindenféle  paplan varrásokat. 
A n. é. közönség szives pártfogását  kérve, maradok kiváló tisztelettel 

Szabó Ferencz, Csíkszereda 
24CUEÓ--va.t?a. 1@. s z á m . 

Ugyanitt egy teljesen szakképze t t segéd azonnal felvétetik. 

^j/ ^ ^ ^ ^ ^ m/  fo  ̂  i^Í 0 8 9 

őrangyal és ártatlanok őrangyala cz. 
Ima- és énekeskönyv 

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

H 1 R D E T E S E K 
olcsó ársz&mitás mellett 
közöltetnek s felvétetnek 

A KIADÓHIVATALBAN. 
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grg Csikmegyei Székely Bank Részvénytársaság Csíkszeredában. 
Van szerencsénk Csíkszereda város és védéke közönségét tisztelettel érte 
sik'ni, hogy folyó  1910. évi április hó 20 ik napjan megnyitottuk a 

Csikmegyei Székely Bank Részvénytársaságot. 
L'zlcli helyiségünk a Lukács Juliska úrnő házában (Kossulli-ulca i, a Köhid mellett. 
Elfogadunk  beleteket betéli könyvecskékre folyószámlára,  legelő-

nyösebb kamatozás mellett. 
Kölcsönöket iidinik lietáblázás és váltó fedezet  mellett. 
Leszámítolunk vallókat. előnyös kiimalfizetés  mellett. 
Lombard kölcsönöket nyújtunk az értek 80 százalékáig, n tőzsdén jegy-

zeit mindennemű értékpapírokra, elóiijös kamat mellett. 
Ért 'kpupiroknt veszünk és eladunk. — Folyószámla hitelt nyujtunk. 
Sorsjegyek liu/.ásaiiiuk nyilvántartását díjmentesen ellenőrizzük. 
Idegen péznek beváltási lielye. 
Minden a bank és takarékpénztári szakmába vonatkozó fevilágostitást 

díjmentesen adunk. ,„. 
' Tisztelettel: 

AZ IGAZGATÓSÁG. 
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Czell Frigyes és Fiai 
bortermelők és bornagykereskedök 

M E D G Y E S . 
Legjobb beszerzési fo r rá s 

VALÓDI ERDÉLYI TERMÉSZETADTA 

TISZTA HEGYI BOBOKBAN. 
Hordókban és palackokban. 

Kitűnő saját termésű és vörös borok. 

0 0 0 0 0 ;! 0 i 0 
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C s e m e g e , s a j t é s h a l k ü l ö n l e g e s s é g e k ! 

Uj fűszer- és esemege-iizlet! 
Van szerencsém a t. helybeli valamint a vidéki vevőközönség b. 
tudomására hozni, hogy Csíkszeredában (Dr. Filep Sándor ur 
újonnan épüli házában) egy a mai kornak megfelelően  berendezett 

FŰSZER- ÉS CSEMEGE-ÜZLETET 
rendeztem be. Sok évi e szakmában szerzett tapasztalatom vala-
mint a nagyobb gyárosokkal kötött előnyős bevásárlásaim folytán 
azon helyzetben vagyok, hogy az igen t. vevöközönséget minden 
tekintetben a legjobbb áruval és legolcsóbb napi árakban szolgál-
hatom ki. Föelvem a szolid és pontos kiszolgálás, melyről egyszeri 
bevásárlás alkalmával meggyőződést szerezhetnek és kérem b. bizal-

mukkal megtisztelni szíveskedjenek, tisztelettel 
Pototzky Andor, Csíkszereda (Főtér). 
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B o r , c o g n a c é s é d e s i t e t t i t a l o k ! 
Mi/ <ll> <11AU. MI -

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

PORTLAND-CEMENT-GYÁR BRASSÓBAN. 
Csíkszeredában kapható: « A . l " b © x t B s l I s l z s é s P i a urak kereskedésében. 

Nyomatott Hi*obo4> József  kfloyvavnndMbftn  C ilr-^c oHohim, 1810 




