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CSÍKI HÍRLAP
POLITIKAI, KÖZGAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI HETILAP

Előfizetési árak:
Egész évre 8 K, fél évre 4 K, negyed évre 2 K. A hirdetése
ket olcsó dij szerint számítjuk. -  Egyes szám ára 20 fillér.
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Felelős szerkesztő :

D r. P Á L  G Á B O R

A lapba szánt közlemények
előfizetési dijak, hirdetések és cscrepéldányok a 
szereda, Rákóczl-utca) küldendők. Hirdetésdijak

lap címére (Cslk- 
clure fizetendők.

Kézi ratokat  nem adunk vi ssza.  :

Bár a magyar politikai közélet részben Fe
renc Ferdinándnak tulajdonítja annak a hadpa
rancsnak a kiadását, melyben 1905. évben az ural
kodó kijelentette, hogy a magyar nyelvnek a 
vezényletben és szolgálatban való érvényesülését 
soha meg engedni nem fogja s bár az utóbbi 
évek politikai eseményei sem történhettek meg 
a nélkül, hogy a mai rendszert az ő egyetértő 
gondolkozása ne kisérte volna, — a magyar 
nemzet igaz ügyének felismerője és az évszáza
dos Habsburg-politikátiak megváltoztatója lett 
volna ó, ki bizonyára előbb-utóbb belátta 
volna, hogy a magyarság erősítése a legbiztosabb 
eszköze a trón fenntartásának.

A legutóbb lefolyt balkán háború, mely a 
szláv népek hatalmát növelte, az a szövetkezés, 
mely ezek részéről ellenünk irányul, mutatja azt, 
hogy Törökország után az osztrák-magyar mo- 
narkiát tekintik martaléknak s ennek felismerése 
reávitte volna Ferencz Ferdinándot arra az útra, 
mely a magyarság nemzeti és gazdasági megerő
sítésének szükségét halaszthatatlanul mutatja.

Az az erély és kitartás, melynek ő több 
példáját adta, meg tudta volna valósítani a ha
gyományos osztrák politika irányváltoztatását s 
ezzel a biztosabb jövő előkészítését is. Ó ki há
zasságával az uralkodó család régi, meggyöke
resedett „házi törvényiét tudta keresztültörni a 
a trónöröklés megváltoztatásának nehézségei mel
lett is s a ki a hadsereg szervezésénél is erős 
kitartással és évekre szóló munkával modern 
reformot vitt keresztül, ezzel az erélylyel nem
zetünk javára sokat tehetett volna.

A gyilkosság, melynek áldozata lett, azon
ban nemcsak attól fosztotta meg a nemzetet 
hogy elvesztette a már kellő élettapasztalokat 
szerzett trónörököst, hanem még kiszámíthatat
lan következményű bonyodalmak előidézője lehet

Annyi bizonyos, hogy az a merénylet, me
lyet szerb kéz végzett, már is nagyon kiélesitette 
azt a viszonyt, a mely Szerbiával szemben évek 
óta amúgy is feszült volt s az még összeütkö
zés nélkül is folytonos tovább fegyverkezésre és 
a hadi kiadások állandó növelésére vezet.

Az a rombolás, mely Serajevoban a gyil
kosság után a szerbek ellen folyt s azoknak 
milliókra menő kárt okozott, a helyzetet válsá
gossá teszi, mert a diplomáciai jegyzékváltások
nak s az ezeket követő bonyodalmaknak csiráját 
szolgáltatta és pedig főleg azért, mert nyilván
való, hogy az a rombolás csak a hatóságok tu
datos elnézésével történhetett meg s igy jelentő
sége nagyobb, mint azt eddig megítélték. Abban 
a városban, mely tömve van katonasággal, tűr
ték, hogy a város söpredéke szabadon garáz
dálkodjék, bizonyára arra számítva, hogy a vé
res tett színhelye, a város lakossága királyhüsé- 
géről tesz a rombolással tanúságot s ezzel kien
geszteli a dinasztiát. De már mutatják a fejle
mények, hogy ez a tény nagyot ártott a kettős 
monarchiának, mert indokul szolgál a szerb és 
orosz beavatkozásra.

E nemzetet oly sok csapás és válság érte 
rövid idő alatt és annyi szenvedés viselte meg, 
hogy most még egy háború ezek után — a meg
semmisülést jelentené.

A Nemzeti Népszövetség munkában.
Lapunkban egy panaszos levelet tettünk közzé, 

megjegyezve, hogy a sérelmes mederelvezetés ügyét 
magunkévá tesszük. Megkeresésünkre a Nemzeti Nép
szövetségtől a következő sorokat vettük :

A Csíki Hírlap tekintetes szerkesztőségének
Csíkszereda,

Folyó hó 22-én kelt nb. soraikra tisztelettel 
a következőkben van szerencsénk válaszolni:

A trónörökös halála.
Szerajevóban megölték a trónörököst és ne

jét. Ez a liir futott végig a ‘öklön múlt vasár
nap, bizonyára mindenütt megdöbbenést keltve. 
Az ország jövendő királya, kinek gondolkozását 
titokzatos sejtelem vette körül, meghalt azon a 
földön, melyen a jövő várható küzdelmeinek 
próbáját irányította.

Az agg uralkodó életében két trónörökös 
fejezte he tragikus módon életét. Még él a le
genda, melyben Rudolf trónörökös emléke lebeg s 
már Ferencz Ferdinánd is eltűnt az élők sorából.

Az ország nem ismerte gondolkozását, mert 
ennek nyilvánításától gondosan elzárkózott s 
azért a válságos időkben aggódva tekintett a 
jövő felé. Mivel zárkozott, visszavonult életet 
élt és a magyarsággal keveset érintkezett, a köz
felfogás aggodalommal gondolt urakodására. De 
ez a visszavonultság nemcsak velünk szemben 
nyilvánult meg, hanem Ausztriával szemben is s 
igy nem ellenszenv, hanem egyéniségéhez tar
tozó jellemző tulajdonság vezette.

Az a lövés, mely őt életétől megfosztotta, ne
künk bizonyára igen nagy veszteséget okozott, 
mert ebben a feszültségben, mely ma az európai ál
lamok között mutatkozik, szükség lett volna ama 
tetterős készségre, mely Ferencz Ferdinándot ve
zette s az államügyek intézésében szerzett ama ta
pasztalatra, melylyel az agguralkodónaksegitségére 
lehetett volna. Az a személyes barátság is, mely 
a német császárhoz fűzte, a nemzetközi helyzet 
mai alakulásában a mi különös javunkra volt 
értékelhető. Mindezeknek hiánya a jelenben, mi
kor Magyarország-Ausztria a belső támadások
nak és körülöttünk fekvő országok gyanús moz
golódásainak célpontja lett, — megbecsülhetet
len veszteséget jelent.____________________

A „CSÍKI HIRüAP“ tárcája.
L Ó F Ö  S Z É K E L Y .
Irta: Barátosi F. Imre.

(Folytatás.)

Édes apám végtelenül el volt keseredve. Kétsze
res bánatát a borba akarta temetni. Engem azonban 
beküldött szeptemberben a kolozsvári kollégiumba. — 
Az ott eltöltött 5 évből csak a vasárnap délutánokra 
emlékszem, melyeket mindig keresztanyámnál töltöttem. 
Volt habos kávé, omlós kalács. Ott volt & leánya a 
kis Iduska. Négy-öt éves volt mikor először oda men
tem. Véletlenül leütöttem ogy virágcserepet, de a mi
kor keresztanyám kereste a bűnöst, önmagára vállalta. 
Én azonban megmondtam, hogy nem Iduska törte el, 
hanoin én. Miután mind a kelten megmaradtunk állí
tásunk mellett, azt mondotta keresztanyám, no többet 
Balázs nem jöhet ki, ha az igazat nem mondjátok 
meg. Erre Iduska keservesen sírni kezdett, megmondta, 
hogy ón törtem el, de azért még jöjjön el Balázs. Ke
resztanyám mosolygott és anélkül, hogy szolt volna, 
megcsókolt.

Ezután már alig vártam a vasárnapokat, do nem 
a haboskávéért, hanem Iduskáért, Uto'jára sírva bú
csúztunk, mintha éreztük volna, hogy csak hosszú idő 
múlva láthatjuk egymást. Haza menve édes apámat 
betegen találtam, iíeki is a szive fajt. Bánatára vigaszt 
nem találván, édes anyáin halálának évfordulóján, a 
sirhantján szivén lőtte magát.

Nem lévén senkim — otthon maradtam gazdál
kodni. Éltem az éltemet — inig csak egy lépés v á 
lasztott cl a haláltól. l)e mintha csak édes anyám 
gondoskodó szelleme vezeteti volua, a leveleihez

hozzá kötött dobozban találtam egy pár kis cipőt. 
Mellette volt keresztanyám levele is, a melyben irta, 
hogy Balázska ebben a cipőben tegye az első lépése
ket, mert akkor szerencsés lesz. Ha pedig bajba jönne 
az életben, úgy én anyja helyett anyja leszek. Alatta 
a cime, „Özv. Dévai Istvánné, Gál Zsuzsánna. Kolozs
vár Beik irály-utca 17.“ A mily görcsösön fogja a 
vízbe esett ember az odadobott mentő kötelet, ugv 
ragadott engem is meg keresztanyám cime. Elhatároz
tam, hogy hozzá fordulok segélyért s megírtam a táv
iratot, hogy .Életem megmentésére kérek kölcsön 5000 
koronát táviratilag küldeni." Alig jött vissza .a postáról 
az öreg Pista, (ezt még apámtól örököltem volt), nőm 
telt bele egy óra, hát csak jön a postakihordó hozza 
az 5000 koronát.

Annyira felizgatott ez, hogy nemhogy a távirato
mat tudtam volna elolvasni, de még a pénzt som tud
tam megolvasni, s még a nevemet is alig tudtam le 
írni. A kihordó látva zavarom az asztalra kiolvasta a 
pénzt. Még elmenetele után is álltam mint egy szobor, 
néztem mereven az előttem heverő bankókat. Nem 
tudtam szólani, nem mertem mozdulni, mert álomnak 
képzeltem az egész jelenetet, féltem, ha megtalálok 
mozdulni, egyszerre csak eltűnik minden előlem. Két- 
szer-háromszor mogdörzsöltem a szemem, a inig tény
leg elhittem, hogy nem álom, de valóság a mit látok. 
Erre a kosoriiség, a szégyen, a hála és az öröm érze
teknek olyan tömege lépett szivemben fel, hogy azt 
hittem, hogy a szivem kiugrik fejem szétpattan. Két 
szer-báron*szór neki indultam a pénz összegződésének, 
annyira magamhoz jöttem, hogy csakugyan megtudtam 
olvasni. — A inig megolvastam — elhatároztam, hogy 
kifizetem minden adósságom és azután megyek egye
nesen keresztanyámhoz Kolozsvárra. Azonnal befogat
tam, bementem Szeredába. Kifizettem az Agrárt, a

Megyést, szabót, cipészt, szóval a kinek csak tartoz
tam, — mindenkit. Maradt még pár száz koronám s 
én azonnal delizsánccal bé Vásárhelyre, onnan vas
úttal Kolozsvárra. Keresem én a 17. szám alatt kereszt
anyámat, de hát ott egy uj négyemelotes palota, senki 
sem hallott rólla. A házmesterhez utasítunk, hogy ő 
talán tudja. De az se tud semmit a hely régi tulaj
donosairól, ö csak SchmUle Dávid urat ismeri, az uj 
háztulajdonost, de ö most Abbáziában van, csak G hét 
múlva jön haza.

Kitámolyogtam a márvány lépcsőházból és az ut
cán igyekeztem gyermekkori emlékeimből a régi utcát 
elképzelni. A régi színház épülete még állott, de a 
környék már annyira megváltozott, hogy igazán azt 
hittem, hogy talán az utcában tévedtem. Amint elgon
dolkozva bámulok, hát feltűnik a gymnásium volt or
vosa Martba bácsi, a hagyományos ősi magyar ruhájá
ban, szivarával és kampós pálcájával, Épp úgy nézett 
ki mintha a 16 év csak a tegnap lett volua, mikor 
utoljára láttam. Tudva, hogy keresztanyámékkal na
gyon jól volt, hozzámonvo bemutatkoztam ; kérdésemre 
elmondotta, hogy bizony szegény Dóvayné 15 éve már 
meghalt, a leányát Iduskát épp ő nevelte. Gyönyörű 
szép leány lett. .ló volt, kedves volt, de hiába jelent
keztek a kérők, neki senki sem tetszőit. Kitanulta a 
postát, épp most ogy éve, hogy a backamadarasi posta
mesterséget megkapta. Elmenetele előtt adta el a há
zát negyven ezor koronáért. Amint Írja annak a min
tájára ópittot most ott. Jó fizetése van — boldog.

A férjhez menetelről hallgat, de hát majd meg
jön az esze arra is. No de öcsém, sok a betegem, 
sietek. Az Isten áldja meg. Adja át Idusnuk üdvözle
tem, mondja meg, hogy Írjon gyakrabban.

(Folyt, küv.)
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Sem Görőcsfalváról, sem Csikrákosról a 
patak elvezetése ügyében idáig nem kerestek fel 
közvetlenül bennünket. Nagyon sajnáljuk, mert 
a legnagyobb készséggel állanánk rendelkezé
sére mindkét község népének.

Tölünk telhetőleg mindent a legnagyobb 
készséggel dijtalalanul elkövetünk, szükség ese
tén az illetékes minisztériumokban is lépéseket 
teszünk, ha igazságtalanság és méltánytalanság 
történt. A vízjogi törvény feltétlenül útmutatást 
ad az ügyre, - de ehhez a tényállást kellene 
okvetlenül ismernünk. Ha megkapjuk a tény
állást, - -  nevezetesen magános vagy hatóság 
vezette el a patakot, ipari vagy öntözési célra 
liasználják-e most stb., — azonnal akcióba lé
pünk a nép érdekében.

Kegyeskedjék jelen levelünket továbbítani 
a cikk beküldőjének, hogy forduljon hozzánk 
bizalommal.

Szívességükért előre is köszönetét mondva, 
maradtunk kitűnő tisztelettel :

Dr. Kufkafalvy Miklós,
főügyész

Az ut tehát egyengetve van, a levél pontos má
solatát hirlapilag azért publikáljuk, hogy necsak a 
beküldő, de minden érdekeli bizalommal fordulhas
son a Nemzeti Népszövetséghez, mely áldásos intéz
mény mint látható minden lehetőt megtesz a magyar 
nép érdekében.

f l HÉTRŐL.

A trónörököspár halála.

kz. az elmúlt hétnek borzalmas és követ
kezményeiben is messze kiható eseménye fog
lalkoztatja most a kedélyeket.

Ferenc Ferdináml trónörökös és neje a 
boszniai hadgyakorlatok alkalmával Sarajcvo- 
lián tartózkodtak, hol jun. 30-án d o. 10 óra
kor szerb diákok kettős merényletet hajtottak 
ellenük végre.

A trónörökös a városházához ment autón, 
az első merénylet eközben érte, nem is annyira 
öt. mint az ót kísérő automobilban ülőket. A 
városházán az üdvözlő polgármester előtt mél
tatlankodott a trónörökös a történtek miatt, az
tán rövid tartózkodás után elhatározta, hogy 
meglátogatja a sebesülteket. Egy helyt a gép
nek lassítania kellett a tempót és ezen alkal
mat használta fel a t e 11 e s a m e r é n y I e t 
v é g r e h a j t á s á r a ;  Brauning pisztolyával 
nvakszirten lőtte a trónörököst s utána a trón
örökösnét is, oly biztossággal, hogy a trónörö
kös pár alig egy negyedóra alatt meghalt.

A merénylet Belgrádból igen magas körök
ből eredt s Így megtörténhetik, hogy a merény
let a szerli népre igen súlyos következmények
kel fog járni.

Princip, szerb VIII.-ad gimnazista, a tettes, 
töredelmes vallomást telt. Társtetteseit és szá
mos gyanúsítottat letartóztattak Sarajevóban, 
ahol a szerbek ellen elkeseredett a hangulat.

Ferenc Ferdlnánd trónörökös tragédiájával 
Károly Ferenc József főherceg a trónörökös, aki a ki
rálynál a halálhír vétele után azonnal jelentkezett ki 
hallgatáson. Az udvari nagyobb gyász 4 hétig tart s 
ezt 2 hétig tartó kisebb gyász követ.

Csikvármegye országgyűlési képviselő
választókerületeinek szavazóköri beosztása.

A vármegye 1914. évi május hó 12-én tartott 
közgyűlésében 5. 180. sz. a. — a ad: 91182-914.
B. M. sz, rendelettel részben módosított véghatá- 
rozata alapján a választó kerületek, szavazó körök és 
községek betüsoros rendjében :

I. Csikszentmártoni választókerület. Székhelye : 
Csikszentmárton. Csikszentgyörgyi szavazókor, Szék
helye: Csikszentgyörgy 1. Csikbánkfalva, 2. Csik- 
menaság, 3. Csikszentgyörgy. 2 . Csikszentmártoni 
.szavazókör, székhelye: Csikszentmárton. 1. Csikcsc- 
kcfalva, 2. Csikszentmárton, 3. Kozmás, 4. Lázár
falva. 3. Csikszentsimoni szavazókör, székhelye: Csik- 
szentsimon. 1. Csatószeg, 2 . Csikszcntsimon. 3. Csik- 
verebes, 4. Tusnád. Kászonaltizi szavazókör, szék
helye. Kászonaltiz. t. Kászonaltiz, 2. Kászonfeltiz, 3. 
Kászonimpér. 4. Kászonjakabfalva, 5. Kászonujfalu.

II. Csíkszeredái választókerület, székhelye Csík
szereda. 1. Csikrákosi szavazókor, székhelye: Csik- 
rákos. I. Csikcsicsó, 2. Csikrákos. 3. üöröcsfalva, 4.

Madéfalva, 5. Vacsárcsi. 2. Csikszentkirályi szavazó
kor, székhelye: Csikszentkirály. 1. Csikszentimrc, 2. 
Csikszentkirály. 3. Csíkszeredái szavazókor, székhelye : 
Csíkszereda. 1. Csikmindszent, 2. Csikszentlélek, 3. 
Csíkszereda, 4. Csiktaplocza, 5. Zsögöd. 4. Szépvizi 
szavazókor, székhelye: Szépviz. 1. Csikborzsova, 2. 
Csikszentmíhály, 3. Csikszetilmiklós, 4. Gyimesbükk, 
5. GyimesfelsÖlok, (>. Gyimesközéplok, 7. Szépviz. 5. 
Várdotfalvi szavazókor, székhelye: Várdotfalva. 1. 
Csikcsomortán, 2. Csikdelne, 3 Csikpálfalva. 4 Cso- 
botfalva, ö. Várdotfalva.

III. Ditrói választókerület, székhelye: Ditró. 1. 
Ditrói szavazókor, székhelye: Ditró. I. Ditró. 2. Gyer- 
gyóalvalvi szavazókor, székhelye: Gyergyóalfalu. 1. 
Gyergyúalfalu, 2. Gyergyócsotnafalva. 3. Gycrgyótöl- 
gyesi szavazókor, székiielye : Gyergyótöigyes. 1 Bcl- 
bor, 2. Borszék, 3. Cvergyóbékás, 4. Gyergyóholló, 
5. Gyergyótöigyes. 4. Gyergyórcmetei szavazókor, 
székhelye: Gyergyóremete. 1. Gyergyóremcte. 5. 
Gyergyóvárhegyi szavazókor székhelye: üyergyóvár- 
hegy. J. Gycrgyóvárhegy, 2. Salamás. ti. Szárhegyi 
szavazókor, székhelye: Szárhegy. 1. Szárhegy.

IV. Gyergyószentmiklósi választókerület, szék
helye: Gvergyószentmiklós. 1. Csikszentdomokosi sza
vazókor, székhelye: Csikszentdomokos. 1. Csikszent- 
domokos, 2. Csikszenttamás. 2. Gyergyószentmiklósi 
szavazókor, székhelye: Gyergyószcntmiklós. 1. üyer- 
gyószentmiklós. 3. Gycrgyúujíalvi szavazókor, szék
helye : Gycrgyóujíalu. 1. Gyergyóujfalu, 2. Kilyéu- 
falva, 3. Tckeröpatak, 4. Vasláb. 4. Karczfalvi szava
zókor, székhelye : Karczfalva. 1. Csikdánfalva, 2. Csik- 
jenöfalva, 3. Csikmadaras, 5. Karczfalva.

A Kőszeghy em léktábláról.
Folyó hó 28-án egy nagyobb kirándulás alkal

mával a szurduki sziklaszoroson át vezetett az utam. 
Nagy sürgés-forgás volt ott. az idegenforgalom ag- 

! gasztóan megindult (?, igen, mert a szálló ügye még 
| sehogyse indult meg!) Szászrégeni diákluristacsapat, 

fővárosi tudományos férfiak voltak láthatók tarka össze
visszaságban, hogy ki honnan, azt megtalálja a szi
ves olvasó a hírrovatban. Egy nagyobb Csíkszeredái 
társaság is kinnjárt, hogy emléktáblát helyezzen ki a 
korán elhúnyl Kőszeghy Lászlónak, az ut tervező 
mérnökének emlékére.

Momentán ugyan nem tudom, hogy kihelyez
ték-e, mert én a táblát még szekérre téve láttam, s 
az irás lejegyzése után (miközben Ébner barátom a 
társaságot leíotogralalta) kijelentve, hogy a táblán 
levő felirat nemcsak hogy dagályos, de helyesírási 
hibáktól sem ment; folytattam társaimmal az utat Bé
kás felé. Ha amellett a tábla mellett maradnak, elég 
rosszul teszik, mert hiszen a Szurdukban a helycs- 

| íráshoz is értő, intelligens turisták fordulnak meg, 
akik az ilyen táblát kegyetlenül kiviccelik, akár csak 
a gyergyószentmiklósi káromkodó keresztet, amelyen 
pedig csak egy vonás nem került a maga helyére. 
(Utas megállj az Istenedet, imádd!)

Könnyelműen és okuéikül nem piszkálnék ilyen 
kellemetlen dolgot, igazolásomul talán legcélszerűbb 
lesz, ha az eredeti fogalmazványt ide másolom. (Az 
eredeti kézirat van a kezemben.) Tehát:

KŐSZEGHY LÁSZLÓ
kir. mérnök,

ezen útvonal részbeni lervezöje
és építésvezetőjének emlékére állí
tották c jelt jó barátai.

1914. június 28.
E fenséges miinek úttörő munkása !
Mig csak ccho száll c büszke szírt felett,
Míg csak dal fakad itt s vándor ajka zendiil,
Minden hirdeti itt nagy emlékedet!

Tetézte még a kőfaragó me s t e r  is a hibát 
azzal, hogy a 3 utolsó m o n d a t é l é n álló nagy 
M hetüket kis m betűnek véste, s egyébként is ezen 
sorokat olykent zsúfolta, hogy a szóközti megszakí
tások a legtöbb helyen elmaradtak! Nomeg elmaradt 
egy vonás az évszám feletti jó szócskáról.

ügy vélem, hogy legegyszerűbb lenne röviden 
annyit Írni, hogy :

Ezen út Gyárfás Győző és Kőszeghy László 
mérnökök tervei szerint készült 1912— . Második
évszámul jöhet majd az az évszám, amelyben az ut 
elkészülve a forgalomnak átadatik. Ami még jó messze 
van, tekintve a tekintendőket. De visszás állapot addig 
is konkurrens táblákat helyezni ki, pláne helyesírási 
hibákkal súlyosbítva ! Sz. L.

H I R E K.
“  Kinevezések. Brassay Imre békási lelkész 

ideiglenesen nyugdíjba ment. Ferencz Sándor berecki 
Káplán üyergyóbékásra lelkésznek. György Illés csik- 
csicsói lelkész, Kiskapusra lelkésznek küldetett ki.

T e r n o v s z k y  Béla marosvásárhelyi kir. táblai 
elnök nyugalomba vonult. Utódául H a m z a Géza 
kolozsvári tanácselnök neveztetett ki.

An g i  István és L á z á r  Pcter végzett joghall
gatókat Csikvármegye főispánja díjas közigazgatási 
gyakornokká kinevezte.

. l eney László Csíkszeredái kir. ügyész a deb 
receni kir. Ítélőtáblához főügyészbelyettessé nevez
tetett ki.

A Szurdukban. (Csikvármegye vadregényes 
sziklaszorosa) közelebb jun. 27 -30 között a követ
kező idegenek fordultak meg:

V a d á s z  E l e mé r  dr. a budapesti egyetemi 
földtani intézet adjunktusa két kísérőjével. Vadász a 
Nagyliagytnás íehérmezőn és a Gyilkosköuél, a lábas- 
fejü-pubatestüek megkövesedett maradványainak eme 
klasszikus lelőhelyein végzett kutatásokat. Itt említ
jük meg, hogy Helbricb északba vágó munkáját, me
lyet mint baláubányai néhai bányaigazgató irt, Vadász 
revideálta felöl, kinek pótmeghatározása alá kerül az 
Ébner Sándor csiksomlyói tanár által gyűjtött anyag 
is. Ébner a feltárásokat (lelőhelyek) illetőleg hasznos 
útmutatást adott a helyszínén Vadásznak.

B o g a  L a j o s  kolozsvári egyetemi múzeumi 
őrseged és G e I e y J ó z s e f  dr. egyetemi tanársegéd 
a múzeum kiküldéséből a vidék rovarvilágát tanul
mányozták, illetve gyűjtötték. Ébner Sándor cs Sze
mére László társaságában gyalogoltak vasárnap Bé
kásba, hétfőn Tölgyesbe, kedden Borszékre és szer
dán a ditrói állomásra. Ugyancsak vasárnap volt a 
Szurdukban egy 30—40 főből álló diákcsapat Szász 
régenböl.

Zászlóavatás. A folyó hó 5-ére tervezeti Dal - 
egyesületi zászlóavatás ünnepsége, tekintettel az or
szágos gyászra, csak a legszűkebb keretekben lesz 
megtartva és igy a diszfelvonulás, közebéd, esti hang
verseny és tánc elmaradnak. Azonban a hangverseny 
és a táncmulatság helyett e hó 2ő-én Anna-bált ren
dez az egyesület vezetősége.

Csenevész legénység. Sctiyved, csenevészedik 
a legénység. Csikvármegyében sorozás volt. A hol 
ezelőtt 80 százalék volt tauglich, ott most 15 száza
lékot vettek be. Hivatalos emberek megdöbbenve be
szélik. hogy még a gyimesi községekben volt a hogy 
volt, de a szin székely községek legénysége gyenge 
volt. Pl. a gyergyói járásban a sorozás eredménye a 
következő :

Csomafalváról előállott . 57, besoroztatott 11
Vaslábról . 31, besoroztatok 6
Szárhegyröl . 84, besoroztatott 20
Várli. és Salam. • 77, besoroztatott 12
Újfaluról . 60, besoroztatott 15
Ditróból 103. besoroztatott 27
Tekerőpatakról ,, . 42, besoroztatott 8
Remetéről , 110, besoroztatott 30
Alíaluról . 124, besoroztatott 33.

Előállott összesen 688, besoroztatok össz. 162.
Az erdélyi r. kath tanítóegyesületek Sző 

vétségé folyó évi julius hó 7-én, kedden délelőtt 9 
órakor a Csíkszeredái főgimnázium tornacsarnokában 
XIV. évi rendes közgyűlését tartja.

Bartha Miklósnak, a nagy publicistának, 
Székelyföld szülöttének szobrát a múlt vasárnap lep
lezték le Budapesten a Városligetben. A Magyaror- 

I szágbati megjelent vezércikkei révén lett híres az ud- 
varhelymegyei Rugonfalván született székely íiu, e 
lap kegyelete telte lehetővé, hogy emléke állíttassák. 
Az ércszobrot Istók János szobrász alkotta.

— Ipari ösztöndíjak. A m kir. Pénzügyminisz
ter a jövedéki bírságalap fölös összegeiből 120, 200, 
300, 400 koronás ipnrtanüijakat alapított, melyek mű
egyetemet, ipari szakiskolát, felsőipariskolát, felső 
kereskedelmi iskolát cs női ipariskolát lálogntó ren 
des tanulónak is adományoztatnak. A felszereli folya
modványok az illetékes pénzügyigazgatóság utján a 
pénzügyminiszterhez julius 10-ig terjesztendők föl.
A folyamodványok feltételei a pénzügyigazgatóságok- 
nál és a marosvásárhelyi kereskedelmi és iparkama
ránál tudhatok meg.

Az üzletek zárórája Székelyudvarhelyen.
Székelyudvarhely város képviselőtestülete a múlt hé 
teu tartóit közgyűlésében szabáiyrendcletiieg intéz 
kedett az üzletek záróráját illetőleg. Eszerint a nyílt 
árusítási üzleteket (holtokat), a hozzájuk tartozó iro 
dai és raktárhelyiségekkel együtt este 8 órától reggel 
6 óráig, az olyan üzleteket pedig, melyekben túl
nyomóan élelmiszereket vagy állami egyedárusági 
cikkeket árusítanak este fél 9 órától reggel 5 óráig 
zárva kell tartani, mely idő alatt az üzleti alkalma
zottakat foglalkoztatni tilos. Olyan üzletek, bódék, 
melyekben kizárólag cukorkát, gyümölcsöt és szeszt 
nem tartalmazó (tdilő italokat árusítanak, éjfél utáni 
1 óráig tarthatók nyitva. Divatáru, fűszer és csemege
áru üzletek az év utolsó napján, karácsony és Szent- 
István előtti napon, ha azok hétköznapra esnek, este 
9 óráig tarthatók nyitva.

— Újítás a tanítók katonai kiképzésénél. Az 
1912. évi katonai törvény értelmében a tanítókat kato
nai szolgálatra hívják be a honvédséghez. Ez évben 
az önkéntes tanítókat Erdélyben .Marosvásárhelyen 
lógják összpontosítani a 21., 22., 23., 24. ezredek 
bői. Az összevont tanítók kiképzése az eddigi szokás 
tói eltérőénélmcletl és gyakorlati lesz s fökép oda fog 
irányulni, hogy a tanítóságot a községi ifjúság katonai 
neve lésére képezzék ki. Az elméleti kiképzés orvosi és 
testnevelési ismeretekre, inig a gyakorlati kiképzés a 
torna, svédtorna, atlétika, sport és tűzoltás oktatására 
terjed ki.

Két tillér áremelést eszközöltek a fővárosi 
lapok egy jő része, közltik a Pesti Hírlap, Budapesti 
Hírlap, Az l'jság, Magyarország stb. — Ennek meg
felelően ezen lapok évi előfizetési ára 32 korona lelt 
jut. 1 -töt kezdödöleg.
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— Bicskázás. A múlt vasárnap Csikszentmárto- 
non társas bicskázás volt 7 sebesülttel, a legsúlyo
sabban Boga Bertalan sebesült meg, kin Vitos István 
ejtett súlyos sebeket.

SZERKESZTŐI ÜZEMETEK.
A „Közművelődésinek. Laptársunk még min

dig üzenget „Széljegyzet"-eink miatt és elmélkedik 
a székelység azon „elvesztett" csatájáról melyet —rassy 
generális vezet. Oktatásokat ad nekünk, mintha Ő 
volna, a közerkölcs kizárólagos vezérképviselöje 
Erdélyben. A székelység hanyatlása már régen kezde
tét vette és e nép nagyfokú megromlására vezetett, 
mely a „Közművelődés" fennállása alatt is feltartóz
tathatatlanul haladt előre; miféle hang tehát az, mely 
a szerénység legkisebb mértéke nélkül úgy diktál, 
mintha győzelmes csatákból érkezett volna meg, s 
úgy tüntet fel minket olvasóközönsége előtt, mintha 
e nép csak azóta vesztene csatát, mióta lapunk fennáll, 
illetve a mióta -rassy generális harcol benne a 
„Széljegyzetekében ! Mi Erdélyben kisebb pont va
gyunk annál, semhogy egy-egy vesztett csatáért fele
lősek lehetnénk.

A „Széljegyzetek" a széleskörű ismereteknek, 
a sok irányú olvasottságnak, a változatos szellemes
ségnek oly példáját mutatták, hogy örömmel adtunk 
terel, bár előforduló jóhiszemű tévedéseket magunk 
is ismertünk fel.

A „Közművelődés“-nek valaki szándékosan ki
színezett informátiot adott rassy munkatársunk czik- 
kciről s laptársunk aztán mindjárt a „vesztett csata" 
képében tárja elő önzetlen munkásságát.

A „Széljegyzetek" egyéni impressiók, melyeket 
bárki szabadon nyilváníthat a „Közművelődés" enge
délye nélkül is. A jövőben sem kérjük beleegyezé
süket cikkeinkhez, hanem megyünk a magunk utján, 
anélkül, hogy a morálnak véteni akarnánk.

Több cikk helyszűke miatt a jövő számra ma
radt, igy a helybeli gimn. tornaversenyéröl beküldött 
cikk is, mely az értesítő ismertetésévéi együtt a jövő 
szánnmkban fog megjelenni.

LAPKIADÓ: „CSIKl HÍRLAP" TÁRSASÁN.

15 család méh,
kaptárokkal és felszereléssel együtt olcsó 
áron eladó. Cím a kiadóhivatalban. 1 - i
727—1914. szám.

Árverési hirdetmény.
Alulirt bir. végehajtó az 1881. évi LX. t.-c. 102. 

értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a Csíkszeredái 
kir. járásbíróságnak 1914. évi Sp. I. 167/2. sz. vég
zése alapján Gál Ferenc Csíkszeredái lakos végrehaj
tattalak javára 760 kor. tőke. tartozás és jár. erejéig 
1914. évi május hó 17-én foganatosított kielégítési vég
rehajtás utján lefoglalt és 902 kor. 50 fillére becsült 
következő ingóságok, u. m. : bolti cikkek és felszere
lések nylivános árverésen eladatnak.

Mely árverésnek az 1914. évi V. 348/1. szánni 
kiküldést rendelő végzése folytán Csikszentgyörgy 
községben a Szövetkezet helyiségében leendő meg
tartására 1914. évi jullus hó 9 ik napján d. u. 4 
Órája határidőül kitiizetik, és ahhoz a venni szándé
kozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak inog, hogy 
az érintett ingóságok az 1881. évi LX. t.-c. 107. és 
108. §-ai értelmében készpénzfizetés mellett a leg
többet ígérőnek, szükség esetén becsáron altd is el
fognak adatni.

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

Kelt C'sikszentmárton 1914. évi június hó 26. napján.
Ambrus Lajos,

_______________________________________ kir. bir. végrehajtó.

Sz. 927— 1914. mj.
Hirdetmény.

Csikvúrmegye magánjavainak kezelésére vo
natkozó alapszabályok tí. és 14. §*?-ai alapján 
felhívom mindazokat, kik a .Lóbeszerzési", „Ru
házati*, továbbá az „Ipar“-alapból a folyó évben 
kiosztandó alább felsorolt ösztöndíjakat és segély
pénzeket elnyerni óhajtják, hogy ez iránti kérvé
nyeiket hozzám folyó évi július hó 31 ig adják 
be, mert a később érkező folyamodványok nem 
fognak figyelembe vétetni, hivatalból vissza fog
nak utasitattni. Kiosztás alá kerül:

A) a „Lóbeszerzési" alapból.
1. Úgy 600 koronás ösztöndíj egyetemi hall

gatók részére.
2. 1600 korona segélypénz gimnáziumot, 

reál és ipariskolát, tanitóképezdét, valamint erdé
szetet, müipart, jogot, orvostant és bölcsészet 
tant hallgató s legalább is jó előmenetelt igazoló 
Csikmcgyei székely huszár családok fiú ágon való 
leszármazottai között.

B.) a „Ruházati"-alapból:
1. a 600 koronás bányászati ösztöndíj.
2. a 600 koronás jogi ösztöndíj.
3. a 600 koronás művészeti ösztöndíj.
4. a kettő egyenkint 1200— 1200 koronás 

orvosi ösztöndíj.
5. a kettő egyenkint 300 koronás erdőőri 

szak iskolai ösztöndíj.
6. a 400 koronás középtanodai ösztöndíj.

7. a Madár Imre-féle 263 koronás ösztöndíj 
gimnáziumi tanulók részére.

Ezeken felül 200 -4n0 koronáig terjedő 
összegekben kifog osztatni a „Ruházati alapból*
16.000 kor. segély pénz, az erdészeti, bányászati, 
gazdászati műegyetemi, tnüipari, művészeti, jogi, 
orvosi és bölcsészetkari felsőbb tanintézeteket 
hallgató s legalább is jó előmenetelt igazoló ta
nulók között.

C) Az „Ipar-alapból
200—400 koronás összegekben 3.400 kor. 

segélypénz, a felső ipariskolák s ipari szakisko
lák arra érdemes pályázó s legalább is jó elő
menetelt igazoló csikvármegyei származású s ide 
illetékes székely tanulók között.

Akik a Lóbeszerzési alapból kérnek segélyt, 
tartoznak a huszár családok valamelyikéből való 
leszármazásukat igazolni s a mellett iskolai és va
gyoni bizonyítványt is bemutatsi, azok pedig, 
kik a „Ruházati" alap terhére rendszeresben ősz- 
töndijjakért folyamodnak, vagy pedig ezen, vagy 
az „Ipar*-,alapból kérnek segélyt, kéréseikhez is
kolai cs vagyoni bizonyítványt tartoznak mellé
kelni és a mellett igazolni kötelesek, hogy Csik- 
vármegyében született, csikmegyeiszckely szárma
zású es e megyében illetékességgel bíró apák 
gyermekei

Azon folyamodó tanulók, vagy szülök kér
vényei, kik több, mint 15 éve, hogy Csikvár- 
megyéből távolvannak, az érvényben levő vonat
kozó szabályok szerint iigyelembe nem fognak 
vétetni s hivatalból visszautasittatnak.

Megjegyeztetik, hogy folyamodók hatósági 
lag hitelesített iskolai bizonyítványuk másolatát 
tartoznak kérvényükhöz csatolni, minthogy azok 
nem fognak visszaadatni.

Hangsúlyozom, hogy az ezen hirdetmény
ben telsorolt ösztöndíjak adományozása és a 
segélypénzek felosztása lelett folyó évi augusz
tus hó első felébenhozandó igazgató-tanácsi hatá
rozat senkinek sem fogkülün kézbestttetni, hanem 
a „Csiki.Lapok* és Gyergyócimü lapokban való 
megjelenésüktől szárnott 8 nap alatt kell feleb- 
bezni.

Csikvármegye magánjavai igazgatótanácsá
nak elnöksége.

Csíkszereda, 1914. évi junius hó 24-én.
Fejér Sándor, alispán.

ig. tan. elnök.

Sz. 953 -1914. mj.

Hirdetés.
Csikvármegye magánjavai részére az 19 t i  -

1915. évi Léli idényre szükséges mintegy 400 
köbméter bükk lüzit'a szállítására versenytár
gyalást hirdetek.

Vállalkozni óhajtókat felhívom, hogy írás
beli zárt ajánlataikat alulírott igazgatósághoz 
folyó évi augusztus 1-ső napjának d. e. 9 
órájáig adják be.

Kisebb mennyiségre is tehető ajánlat,
L ikvártnegye magánjavainak igazgatósága.
Csíkszereda, 1914. évi junius hó 29-én.

Az igazgatóság.

Sz. 8*22—1914. vgrli.

Árverési hirdetmény.
Alúlirott bírósági végrehajtó a Csíkszeredái 

kir. t irvényszék, mint csődbíróságnak 7782 — 
1914. púig. szánni végzése folytán közhírré teszi, 
hogy a dr. Gat József ügyvéd tommeggonduok 
által képviselt Jakab L. Gyula csődtömegéhez 
tartozó Szvoboda József cég és társai féle — a 
csödleltár 2207 2271. tételei alatt foglalt 25I0U0
koronás követelés 1914. évi julius hó 16-ik 
napján d. e. fél 9 órakor nyilvános szóbeli 
árverésen dr. Gál József tümeggondnok irodá
jában a legtöbbet ígérőnek eladatik.

Az árverezni szándékozók álla1 a kikiáltási 
ár 10 százaléka bánatpénzül készpénzben tömeg- 
gondnok kezéhez az árverés megkezdése előtt 
leteendő.

Az árverezni szándékozók az árverési fet
tételeket lömeggondnok úr irodájában megtekint
hetik s azt az árverés megkezdése előtt köte
lesek aláírni annak igazolására, hogy azokat 
ismerik.

Kelt Csíkszeredán, 1914, jun. *27, napján.

Keresztes Gyula.
l»irős.ij»í végrehajtó.

Árverési hirdetmény.
Aluliról! rsödtümeggondnok közhírré teszi, 

hogy á vb. ifj. Kertész István csődtömegéhez

tartozó és a csödleltár 345., 340. és 347. té
telei alatt előforduló ingóságok és pedig 1 drb 
létra, üzleti berendezési tárgyak (állványok és 
pudlik) és 1 drb. 346*5 literes üres boros hordó 
a csődbíróságnak 6801/1914. P. sz. végzése ér
telmében az 1881. LX. t.-c. szerint foganato
sítandó nyilvános, szóbeli árverésen a legtöbbet 
ígérőnek azonnali készpénzfizetés mellett el
adatnak.

Az árverés vb. ifj. Kertész Istvánnak a 
Csíkszeredái Mikó-utca 28. szám alatti üzleti he
lyiségében az 1914. évi julius hó 17-cn d. u. 
3 órakor fog megtartatni.

Csíkszereda, 1914. julius hó 2-án
Dr. Száva István s. k.,

csődtömeggondnok.

Sz. 1684—914. tlkvi.

Árverési hirdetmény és árverési feltételek.
A Csíkszeredái t. pénztár r. t. végrehajtatnak 

dr. Dulinszky József Csíkszeredái ügyvéd csődtömeg- 
gondnok által képv. Mihály Gergoly vagyonbukkott 
végrehajtást szenvedő ellen, 300 kor. tőke és jár, ere
jéig indított végrehajtási ügyében a tlkvhatóság Löw 
Vilmos segesvári bej. ezóg utóajánlata következtében, 
az 1908. XLI. t. c. 27. §-a értelméből) újabb árverést 
rendel el 300 kor. tőkekövetelés és „ennek 1913. évi 
április hó 5 napjától járó 6 százalék kamata és 85 
kor. 90 fillér megállapított por- és végrehajtási költ
ség behajtása végett a Csíkszeredái kir törvényszék 
területén levő Karczfalva községben fekvő a karcz- 
falvi 1513. sz. tjkvben foglalt s a vagyonbukott 
Mihály Gergely nevén álló 1 rész. 2930 hrsz. szán
tóra 108 kor. 1 fillér, 2 rész. 3010 hrsz. ŝzántóra 
108 kor. 3 rsz. 3437. hrsz. szántóra 181 kor. 20 fillér
4. rsz. 0249/a hrsz. legelőre 12 kor. 1 fillér, 5 rsz. 
4797 hrsz szántóra 108 kor. 1 fillér, 6. rsz 612, 613, 
614. hrsz. kertre 1200 kor. 8. rsz. 4798/a rsz. szántóra 
73 kor. 20 fillérben ezennel megállapított kikiáltási 
árban.

A telekkönyvi hatóság az árverésnek Karczfalva 
község házánál megtartására 1914. évi julius hó 
21. napjának d e. II óráját tűzi ki és az árverési 
feltételeket a következőkép állapítja meg.

1. Az árverési alá eső ingatlanokat a kikiáltási 
árnál alacsonyabb árban eladni nem lobot.

2. Az utóajánlat akkor is köteloző, ha az aján
lattevő az árverésnél meg nem jelent.

3. Ha az árverésen az ntóajánlatnál nagyobb Ígé
retet néni tesznek, az ingatlant az ajánlattevő által 
megvettnek kell kijelenteni.

4. Az újabb árverés költőségeit a vevő az Ígért 
vételáron felül kötés fizetni (1908. XLI. t.-c. 27. §.)

5. Az árverezni szándékozók kötelesek bánat
pénzül a kikiáltási ár 20 százalékát készpénzben, vagy 
az 1881. XL, t.-c 42. §-ábau meghatátozott árfolyam
mal számított óvadékképes értékpápirban a kiküldött
nél letenni vagy bánatpénznek előleges bíró letétbe 
helyezéséről kiállított letéti elismervényt a kiküldött
nek átadni és az árverési feltételeket aláírni (1881. 
LX. t.-c. 147., 150., 170, §§. 1908. XLI. t.-c. 21. §.)

6. A kincstár valamint a Magyar földhiteintézetok 
Országos Szövetség mint árverelö bánatpénzt letenni 
nem köteles. Nem kötelesek bánatpénzt letenni az 
1889, XXX. t.-c 10. ji-ának második bekezdése alap
ján adómentes záloglevelek kibocsátására jogosított 
és Budapesten székelő részvénytársaságok és szövet
kezetek, az 1898, XXIII. t. c. alapján alakult központi 
hitelszövetkezet, a javukra zálogjoggal megterhelt in
gatlan elárverezésénél. Abban az esetben, amelylyben 
az árverelö a törvény értelmében a bánatpénzt elveszti, 
a bánatpénz letétele alól felmentett árverelö a telek
könyvi hatóság felhívásának kézhezvételétől számított 8 
nap alatta bánatpénznek megfelelő összeget bírói letétbe 
helyezni köteles 1908. XLI. t.-c. 21. §. 1911. X\ . t.-c. 15. §.

7. Az, aki az ingatlanár a kikiáltási árnál ma
gasabb ígéretet tett, ha többet Ígérni senki sem akar, 
köteles nyomban a kikiáltásiár százaléka szerin meg
állapított bánatpénzt az általa ígért úr ugyanannyi 
százalékáig kiegészíteni. Ha ennek a kötelezettségnek 
eleget nem tesz, Ígérete figyelmen kívül marad és az 
árverésben, melyet haladéktalanul folytatni kell, részt 
nem vehet.

A bánatpénz letétele alól felmentett árverező a 
bánatpénz kiegészítésének megfelelő összeget sem 
köteles letenni (1908. XLI. t.-c. 25. §.)

8. A vevő köteles a vételárat az árverés napjá
tól járó 5 százalékos kamatával együtt a Csíkszeredái 
in. kir adóhivatal mint bírósági letétpénztárnál kettő 
ogyenlő részben megfizetni, még pedig az első rész
let 15 nap alatt, a másodikat 30 nap alatt, az árverés 
jogerőre emelkedéstől számítva. A bánatpénz az utolsó 
részletbe fog beszámíttatni (1881. LX. t. c. 147. §. t'. 
pont 150 §.)

9. A vevő köteles az ingatlant terhelő és az ár
verés napját követőleg esedékes adókat és az átruhá
zási illetéket, — valamint az elárverezett ingatlant a 
fennálló törvények szerint terhelő szőlódózsma. urbéri 
és más hasonló természetű váltságot, a birtokrendezési 
költség járulékokat, úgyszintén a vizszabalyozási tar
tozásának az árverés napja után esedékes részleteit a 
vételárba betudás nélkül viselni, (1881. VX. t.-c 184. §.)

10. Ha az árverés napjától számított 8 nap alatt 
előterjesztés nem adnak be, a telekkönyvi hatóság a 
vevőnek vételi bizonyítványt ad ki. amelynek alapján 
a vevő a megvett ingatlant birtokába veheti (1881. 
LX. t.-c. 180. §. 1908. XLI. t.-c 27. §.)

11. Ha az árverés jogerőre emelkedett és a vevő 
az árverési teltételeknek eleget tett, különösen a vé
telárt egészen lefizette, az ingatlan tulajdonjogának a 
vevő nevére bekebelezését a telekkönyvi hatóság hi
vatalból rendeli el. (1881. LX, t.-c. 182. §.)
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12. Ha a vevő az árverési feltételeknek a kitű
zött időben eleget nem tesz, a bánatpénzt elveszti, a 
bánatpénzt letételé alól felmentett árverező pedig a 
telekkönyvi hatóság felhívásának kézhezvételétől szá
mítót 8 nap alatt a bánatpénznek megfelelő összeget 
bírói letétbo helyezni köteles (1903. XL1. t.-c. 21. §.) 
és az érdekelt felek bármelyikének kérelmére a telek
könyvi hatóság újabb árverést rendel (1081. LX. t.-c. 
185. §.) A kir. tszók, mint tlkvi hatóság. Csíkszeredán, 
1914. évi márciás hó 3. napján. A kiadmány hiteléül:

Szopos Lajos s., k.,
Uir. törvényszéki hiró.

Nagy s., k., 
kir. tlkvczetö.

Szám. 749—1914. végrli.

Árverési hirdetmény.
Alulírott kiküldött bírósági végrehajtó az 1881 • 

évi LX t.-c 102. §-a értelmében ezennel közhírré 
teszi, hogy a bécsi kir. járásbíróságnak 1914. Cb. 
VI. 209. 14. 3. 4. számú végzése következtében Eugen 
Koncsag bécsi bej. cég végrehajtónak javára 92 kor. 
90 fül. tőke tartozás és jár. erejéig 1914. évi május

B Ú T O R
olcsó bevásárlási forrása Csíkszeredán Rákóci- 
utca, (Hajnód József vendéglős) helyiségében, hol 
csakis E L S Ő R E N D Ű  K É S Z IT M É N Y Ü . búto
rok kaphatók, szolid kiszolgálás mellett. Ep oly 
kedvező árban és feltételek mellett, mint a fő
városban. Raktáron tart teljes szoba berendezése
ket és kellékeket. Teljes tisztelettel:

butorkereskedése 
Csíkszeredán, Rákóci-ut.Imre Árpád

Eladó két darab fejős bivaly, cim 
a kiadóhivatalban 2-3

Kiadó laká$.
Üzlethelyiséggel — Csíkszeredában a Kossuth- 
utcában. A Krausz Mihály-féle lakások, egy szár
nyon üzlethelyiséggel, két szoba, konyha, kamara 
és pincével, a másik szárnyon hat szoba, konyha, 
kamara pince és istálló veteményeskerttel. Ér
tekezhetni lehet Krausz Mihály kereskedőnél 

Csikszentdomokoson 2—3

hó 6. napján foganatosított kielégítés) végrehajtás utján
le- és felülfoglalt és 1204. koronára becsült következő 
ingóságok, úgymint: bolti árucikk és felszerelések 
nyilvános árverésen eladatnak.

Mely árverésnek az 1914. V. 310—2. sz. kikül
dést rendelő végzés folytán Csikszentgyörgy község
ben a fogy. szövetkezet helyiségében leendő megtar
tására 1914. évi julius ho 13. napjának délelőtti 
10 órája határidőül kitüzetik, és ahhoz a venni szán
dékozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy

Alig használt 16 HP.
Warhalovszky-féle, jó karban levő

benzin motor
olcsón eladó. Cim : megtudható a kiadó- 

hivatalban.

az érintett ingóságok ezen árverésen az 1881. évi LX 
t.-c. 107. §-a értmóbon a legtöbbet ígérőnek, becsárim 
atal is el fognak adatni.

Amennyiben az elárverezendő ingóságokat mások 
is le- és follilfoglnltatták és azokra kielégítési jogul 
nyertek volna, ezen árverés az 1881. évi LX. t.-c. 120 
§-a értelmében ezek javára is elrendeltetik.

Költ Csikszentmárton, 1914. junius 2ü-ik napján.
Ambrus Lajos, kir. bir. végrehajtó.

Rács Béla kereskedése Karcfalván

Sme Llseli aadártani állomása,

13 L  A. 13 O.
Vevő az üzlettel sem követelést, sem tartozást nem kell át
vegyen ; átvétel tárgyát csupán az árukészlet és berende
zés értéke képezi, saját házát lakással, nagy üzlet- és rak
tárhelyiséggel 5—10 ÉVRE BÉRBEADJA.
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A dermo- 
plasztikai 
preparálás 
minden ágá
ban rendel
kezésére áll 
a nagykö
zönségnek.

Szőrmés- 
vad minden 
nagyságig!

r ° =7 Nincs
o

üzemzavar!
■<">»—  o  I - I Q C T

Nincs üzleti veszteség !

Bármilyen öntött vasat, gép-alkatrészeket, fogas vagy más kerekeket, lánc- 
kut állványokat és más kut-szivattyu testeket, szóval minden 
előfordulható olyan vasöntvényeket, melyek akár elrepedve, akár egy 

vagy több darabba eltörve vannak, azoknak sikeres és azonnali forrasztását vállalom.
A forrasztás idő tartama rövid s az üzem szünetelése jelentéktelen. A törött 

daraboknak újakkal való pótlása nem szükséges s az olcsó forrasztás mellel, nagy 
pénz megtakaritás.

Forrasztási módszerem nem azonos az — u. n. autogén hegesztéssel, — ha
nem minden tekintetben jobb, mert a forrasztás után a tárgy a forrasztás helyén cl 
nem törhető. Varrógépeket és más minden egyébb lakatos szakba vágó dolgokat jól és 
olcsón jav:

A
0

▼Pflflli AftöRÁS géplakatos-mester Gsikszereda, flppafi JVI.-U. 
11=101------------ J Q 1----------------I Q B = 3 0 a l
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Most jelent meg 1

A jé g v ir á g  — a sa r k k u ta tá s o k  története
Irta: dr. GHObNOKI JENŐ egyet, tanár.

Temérdek képpel illusztrált kötetünk a tudomány vértanúinak, a Pólusok meghódítá
sáért évszázadokon át folytatott, emberfeletti harcát ismerteti. A szerző maga is híres 
világutazó és tudós. E nagyértékü Írásában elénk tárja azoknak a nagy hősöknek — 
Hudson, Franklin, Scott - megrázó drámáit, amelyek az örök fagy misztikus ködében 
lejátszódtak. Ez az első magyar munka, amely az északi és déli Sark meghódításának

történetét adja.

A gazdagon illusztrált kötet ára 6 korona s megrendelhető 
lapunk kiadóhivatala utján.
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Kristály méreiusi és maláta sör
C S A K  A

S ö r g y á r -
B Á N  K A P H A T Ó .

Gyártelep és iroda:

G ál Ferenc
Gőzsörgyára Csíkszeredán. 

— Telefonszám: 36. —

Fiié Károly temetkezési intézete Csíkszereda
A
O

k é s z ít  :
Elsőrendű bútorokat, u.m . szalon, ebédlő 
háló- és fogadószoba berendezéseket 
tervrajzszerint szolid árak mellett. —  
M intákkal, rajzokkal, költségvetésekkel 
díjtalanul áll a közönség rendelkezésére. 
Készítményeiért szavatosságot vállal

IO »>

A JÓHIRNEVÜ
P  Nagy Temetkezési Intézetében óriási $  

választékban van a temetkezéshez tar
tozó mindennemű felszerelés.

10 koronán felüli vásárlásnál
szép gyászkocsiit díjtalanul bocsátja 

rendelkezésére a vásárlóknak.

Nyomatod Szvoboda Miklós könyvnyomdájában, Csíkszeredán 1914.

A H A JL ÍTÓ ! T BÚTOROKBAN  
Többféle kivitelben, elsőrendű minőségű 
készitményfleket tart raktáron. Kapható 
nagy választékban szék, asztal stb. stb. 
Az árak gyári árban vannak számítva. 
Minden egyes darabért szavatol és fe
lelősséget vállal. Nemtetszőket kicserél.
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