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feltétlenül szükséges is a közigazgatás kereseti viszonyokat, a termelő h.-lyeket letben és papiroson, igazságos és méltányos
színvonalának emelése érdekében, mert éfj afogyasztás piacait kipuhatolni, a népbázisa leheteti volna ez a kataszter, népies
maga a vármegyék autonómiáját bizto- szükSégletinek fedezésére szükséges java- nyelven lankaszlcr, a földadó kiporciózásának
— Második közlemény. —
gazdagra egyformán; de ahogy a
CáikuKürurin. 1 '.II Hl. jnniu.H 2rt. sító választás, a vármegyék e féltve őr- kat és munkahelyeket megkeresni. Ha szegényre,
a központok járásonként szervezlet- gyakorlatban végrehajtották a Bach-huszárok,
Az igazságszolgáltatásnak cs a köz- zött ütőkártyája a közigazgatási tisztvise- ezek
nének, első szembetűnő eredménye volna utánuk az alkotmányos magyar fináncmlniszigazgatásnak negyven évvel előbb történt lők függetlenségét anuigy is befolyásolja egyik
nemzeti szempontból égető kérdé- lerek huszárjai is 1850 óta már háromszor,
és
korlátozza.
elválasztása óta az igazságszolgáltatásnak
A vármegyei pénztárak és számvevő- sünknek, a kivándorlásnak csökkenése, valóságos átokká vált a szegény nép nyakán.
színvonala tagadhatatlanul emelkedett, mig
mert a kivándorlók legnagyobb százalé- A kataszter ugyanis voltakép az a rengeteg
a közigazgatásnak hanyatlott. Az ok igen ségek visszaállítása állandó reformja a kát
éppen a védelembe venni célzott nagy léniázott könyv lenne, amibe a fináncközigazgatásnak.
Az
egyszerűsítés
ugyanegyszerű. Az igazságszolgáltatás körül van
osztályok
teszik ki. Nemzetgazdasági szem- miniszlcrek kiküldött becslöbiztosainak, népies
is
elseperle
ezeket
a
föld
színéről
és
most
bástyázva intézményes biztosítékokkal, mepedig megbecsülhetetlen hasznot nyelven a földkóstolóknak, igazságos szemle
lyek a működés szabadságát nem korlá- sokan visszasírják azokat. Hogy miért, pontból
ideális közigazgatás egy ilyen és becslés után be kellett volna vezetniök mintozzák és távol tartnak minden olyan azt ők sem tudják. Valószínűleg az auto- hozna. Az feladat
teljesilésével célját leg- den gazda földbeli szegénységének a területét
mozzanatot, mely a köztisztviselőt a tör- nómiát látják inkább biztosítva. Pedig közhasznú
és évi tiszta hozamát. Ennek a nagy könyvteljesebb
mértékben
érné el.
nem
úgy
áll
a
dolog.
Mióta
az
1907.
évi
vényes szabályok alkalmazásától eltéríAz uj polgári törvénykönyv életbelép- nek aztán neki estek a fináncdirekciók s adatai
tené. Tisztán az igazságosság a cél és e LX. t.-c. közigazgatási bírósági panaszután kivetették a földadói kire-kire, a tiszta
cél el van érve. Ezzel szemben a köz- jogot biztosit úgy az utalványozásoknál, tetése lényeges változásokat idéz elő a jövedelem 25 százalékában.
igazgatás valóságoskorlesszervezetté alakult mint a vármegyék állami javadalma meg- gyámhatósági íölebbvitel rendszerének újjáLátni való, hogy lia becsületesen készültek
át. Nincsenek meg azok a garanciák, vonását illetőleg, a visszaállítást seninii szervezésében. Az életbeléptetés azonban
melyek elsősorban a közigazgatási tiszt- sem indo ólja. Ezenkívül a gyakorlat is még idő kérdése s addig is részleges volna ezek a kataszteri birtokivek, vagyis ha
viselőnek függetlenségét biztosítanák, hogy azt mutatja, hogy az állampénztárok és változtatásokra égető szükség van. Ott a földkóstoló urak a föld minémüségének, tea közönség erkölcsi és anyagi javát szol- adóhivatalok admi.iisztració tekintetében ahol a közigazgatási bizottság és a tör- hát hozamképességének osztályait a valósággálhassa. Ezekről gondoskodni nagyfokú hasonlithatlanulelöbbállanak. Vármegyénk- vényhatósági bizoltság, legvégső fokon hoz liiven húzták volna rá minden határ, minmulasztása volt a törvényhozásnak. Mi- ben különben külsőleg a pénztárak vissza- pedig a belügyminiszter a forum, változ- den darab földjére, akkor a kataszteri tiszta
lyen furcsán hangzik, mikor halljuk, hogy állítása lényegesebb változási nem idézne tatást tenni ez idő szerint nem szüksé- jövedelem után kirótt földadó igazságosan
a községi jegyzőnek magáiiniunkálatok eló, mert a tulajdonát képező magánjavak ges. 'Ahol azonban a közigazgatási bizolt- nyomta volna a szegényt, a gazdagot egyaránt.
megállapított díjszabás melleit kifejezetten külön pénztárral és számvevőséggel bir ság gyámügyi felebbviteli küldöttsége dönl, Ám mit csináltak ezek a himpellér földkóstomeg vannak engedve, pedig köztudoniásu nak. Mégis azonban a jelenlegi helyzet- a közigazgatási bírósági eljárást életbe kell lók igen sok helyen ? A gazdag emberek földdolog, hogy a községi jegyzők amúgy ben nem nyújt elég bizalmat és biztosí- léptetni és pedig oly formán, hogy a kül- jét a valóságon alul becsülték, a príma klaszis túl vannak terhelve. Természetesen a tékot azon körülmény, hogy a vármegye döttség kihagyásával jogvitás esete íben szisu nagybirtokot beírták szekundának s ezzel
díjazott munkálatok a legelsők, mert ezekreszámfejtési munkálatait a pénziigyigazga- a közigazgatási bíróság másodfokban és a kataszteri tiszta jövedelmét a valódinál felére
idő van. De előfordult vármegyénk több tóságok mellé rendélt számvevőségek tel- végérvényesen döntsön. Ezzel járna az csappantolták a gazdagok földjeinek. Mivel
községében az a majdnem hihetelk'n eset, jesilik. Ezen már változtatni kell, mert ha árvaszéki fogalmazói állások általánosi- azonban a földadó minden határra nézve konhogy kellőleg avagy igen sok esetben a vármegyének saját számvevőségi szervei tása^ továbbá a járási főszolgabirák fel- tingentálva, vagyis egy összegben megállapítva
túlságosan díjazott magánmunkalatok el vannak, nagyobb az ellenőrzés, közvet- mentése azon kötelezettség alól, hogy az volt, melynél kevesebbel a fiskus be nem érte,
nem végzése miatt fegyelmi eljárást kel- lenebb a rendelkezés. Megkívánja ezt már árvaszék végrehajtó közegei legyenek. He- az ármányos földkóstolók az ilyen manipulálett indítani. Hogy lennének akkor elvé- az 1897. évi XX. t.-cikkben kiniondotl lyébe lépne a kőtelező területi (járási) be- ciók miatt megkevcsbült földadóösszeg mínuazon jogelv, hogy az utalványozási jog osztás és személyes kiszállások.
szát ugy hozták ki, hogy a szegény emberek
gezhetők a rendes hivatali teendők!
gal leléuházott. halóságok mellé külön
Ezek a közigazgatásnak mind olyan földjét, kiknek kenegetésre nem futotta a buA niagánmunkálatok eltiltását egybe számvevőségek rendelendő^.
feladatai, melyek a közel jövőben a meg- gyillárisuk.a valóságtól eltérőleg egy osztálylyal
kell kötni nz inkompatibilitás kérdésének
feljebb becsülték, lankaszterizátták. A paraszt
részletes megállapításával, mert a közigazEgy igazi huszadik századbeli modern valósulás sladiumába lépnek.
sivár földje igy jutott sok helyt az első oszDr Últlies Gyula
gatási vezető tisztviselő nemcsak biró, reformeszinéje a közigazgatásnak oly köztályba, mig a nagygazda dus televére a felét
hanem széleskörű diskrecionárius jogosít- pontok szervezése, mely a földművelő és
se fizető második klasszisba. Égbekiáltó gazványokkal van felruházva, mihez a szel- iparososztály érdekében járásonként a munságok történtek ily manipulációk révén KárpáA kataszter.
lemi képességek melleit a teljes anyagi kások, kisgazdák és az intelligentia eLinéitoktól az Adriáig, inind a szegény ember böfüggetlenség is szükséges, hogy a köz ból állana elő. Célja lenni nép- és mun- Sok más nyavalyával egyetemben a katasz- röre, nyuzására. Az ármentesítés után is hasznajavára működhessen. Ezeknek mielőbbi kásérdekeket szolgálni, a földmivelő és tert is a Bach-kois ak hozta a magyar nép vehetetlen ártérnek szerepelt több ezer holdas
megvalósítása a törvényhozás feladata, de iparos. népet atyailag képviselni, a köz- nyakára. Miogy kigondolta a német, ugy elmé-

Közigazgatásunk feladatai.

a sallangos szerszámba fogott lovak csilinge- vel, pajkosan, tűzzel... S majd szólt ismét fog, de nem sikerült. A szépen kiszínezett álom
üldözte, gondolata csak visszajárt.
lésétől inár visszhangzóit a vidék, a liólepte a szomorú nóta:
Visszajött ő is. Kerülte, ha csak lehetett
láj. A nap pedig vörösre festve a havat, fázó•Sirva ínész el kapum előtt-...
azt, akiért a szive ugy fájt. Szülei igyekeztek
san siklott le a hegyek mögé.
Zádory egész este kitartott mellette, nem orvosának tanácsa folytán a tánctól is visszaIrta: D. I.
Gyorsan száguldottak a lovak, mert holdA Bánlalviék udvarán nagy zűrzavar, fut- fogyta lévén, a koromsötét este beállta előtt érdekelte más a társaságban. S mikor a reg- tartani, de nem lehetett.
kosás van; ijedség látszik az emberek arcán. meg akartak érkezni. — Végre egymás után geli órákban búcsút vettek egyinúslól, mindEtus akarata több volt, mint az egész csaAz ugyanazon udvaron levő bérházukban főbe- fordultak be a szának egy hosszú havas fa- ketten arra gondoltak: »Vagy ez, vagy senki.« lád elhatározása. Érezte már, hogy beteg szilötte magát a lakó.
De hát a sors másképpen rendelte. Pedig a vének fel-felújuló fájdalma viszi öt a sirba.
soron s állottak meg egy régi nagy udvarcsaládi estélyen kötött rokonszenves barátság, Ezt kereste.
A szép Bánfalvi Etus a nagy ijedségtől ház elölt.
* « *
beteg lett, orvost hívtak hozzá, ki hosszabb
A legnagyobb vendégszeretettel fogadták a forró szerelemmé alakult át közöttük.
Elkövetkezett
a
farsang.
Fényesen világított
megiigyelés után komoly arccal adta tudtára háziak a sereg vendéget s mivel a korábban
Zádory Elemér nagyon gazdag volt s mikor
a szülőknek, hogy leányuknak kezdődő szív- érkezettek között néhány ismeretlen idegen is apjának kijelentette, hogy Bánfalvi Etust akarja és pazarul díszített táncteremben pazar kedv
baja van, Qiiért is óvják mindentől, ami izgat- volt a társaságban, először azoknak a bemu- elvenni feleségül, apja hallani sem akart erről .' honolt. O a tánepsnök királynője hogyan mahatja és kedélyére rosszul hatna.
•Minden tekintetben ineg volnék vele elégedve, radhatott volna el onnan ? Hisz' ott volt Elemér
tatása következett.
de
szegény s igy az menyem nem lehet», volt is, akinek láttára szokatlanul vig volt; legtöbDe a gondos szülői kezelés mellett csakSzép tüzes szemű fiu volt köztük Zádory
hamar jobban lett s betegsége után még job- Elemér, akit utoljára mutattak be Bánfalvi az apa akarata. Elemér kért — könyörgött, de bet láncolt, mintha csak érezte volna, hogy
utoljára. — S másnap délután már halott volt
ban nézett ki, mint azelőtt.
Elusflak. Szemük összevillant, pár pillanatig hajthatatlan maradt s mivel az apa akarata a szép Bánfalvi Etus, — megölte a szive.
A tánctól tiltotta az orvos különösen, de egymáson felejtették tekintetüket s aztán minllia nélkül a nagy vagyonnal nem rendelkezhetett,
Kiterítve feküdt sok virág között, a halál
mivel azt mindenekfelett szerette s egészen régi baritok lettek volna, ugy beszélgettek jobbnak látta egy időre félre tenni a házas- nem változtatta el arcát, csak a szeme maradt
sággal,
gondolván,
hogy
később
majd
csak
gyógyultnak látszott szülei is felhagyták a együtt. Kellemesen és vigan telt az éjszaka;
alig észrevehetően nyitva, mintha látni akarná,
nagy óvatossággal, túlzásnak tekintvén az or- az öregek a maguk módja szerint kártyával, megnyeri beleegyezését.
hogy eljön-e az, akiért itt fekszik.
vos aggályoskodását.
adomázgatással, a fiatalság tánccal s különféle
De hát sok rossz akaratú ember van a viS eljött. Tétován lépett be; szép fehér
Talán meg is gyógyult volna tökéletesen, társas játékkal töltötték az éjszakát. És szólt a lágon. Ezekből kijutott néhány Etusnak is, akik liliom koszorút tett a halott lábaihoz s száraz,
igyekeztek neki fülébe juttatni, hogy Elemér égő szemeivel sokáig-sokáig elnézte. Meglátha a szeszélyes sors máskép nem rendezi. De cigány keserves nótája:
atyja mily ridegen elzárkózik a házasság elől. szott rajta a nagy fájdalom, de senkinek sem
az mindig ott ront, ahol nem kellene s azok•Megéred még azt az időt«...
kal tesz jót, akik nem érdemlik. KiszámíthaIgyekezett ezeket a híreszteléseket a leghi- volt szava hozzá, senki sem vigasztalta. MegA szomorú nótára összerezzent Bánfalvi
tatlanok az utjai.
Etus, eszébe jutott az ő beteg szive s egy degebben fogadni, de amikor kicsi leányszo- szédült; érezte, hogy mennie kell innen, mert
Bánialvi Etus is igy
percre árny vonult végig az arcán, de aztán bájában magára maradt, olyankor kitört belőle különben a nagy fájdalom eszét veszi.
* *járt vele.
Támpolyogva ment ki az ajtón s mikor
»
víg lett ismét. Felvidította a cigány vigabb a rejtegett fájdalom... Sokat sirt, zokogott...
S attól kezdve lassan fogyni kezdett. Mikor kiért a kapuhoz, már nem birta tovább, átEgy szej téli nap délutánján, nagy társa- muzsikája, a fájdalmat felejtető csárdás és
annak fáját és hangosan zokogott. Be'sággal, egy Wlzeli laluba készültek fel, hol a gondtalanul ábrándozva dobta magát az Elemér szülői azt észrevették, megpróbáltak mindent, ölelte
telt rajta az a nóta:
nagybátyjánál családi Összejövetel volt. Ő is karjaiba, miközben mindenki figyelmét felköltő hogy bánatát feledtessék. Elvitték messze egy
•Megöleled kapum fáját
elhatározta magáV ez útra és rOviddel ezután módon lejtették az isteni csárdást. Dévaj kedv- nagynénjéhez sok időre, hátha ugy felejteni
S ugy siratod a gazdáját...*
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latifundium s alig fizetett adót, mely után pe
dig makai gazdák száz pengő forintot fizetgettek évi haszonbérOl a nevető tulajdonosoknak, ki ily sikerülten kóstoltatta fői a földjét
a Wekerle-huszírokkal.
Számba se lehet venni a tömérdek jajveszékelő panaszt, ami országszerte felhangzott
évtizedeken it a lankaszter Ily gyalázatos népnyuzásai s felháborító igaztalanságai miatt.
Persze mind a megcsalt nép keserűségeiből.
Nagybirtokos egyetlen egy se lamentált soha.
Ez mind meg volt elégedve avval a lankaszterrel. Hogy a ménko csapjon bele! — mondotta ellenben mindenütt rája a nép. A gazdasági gépvigéceken kivOl nem is volt a paraszt jobban elkeseredve senki istenfia ellen,
mint ahogy el volt keseredve a földkóstolók
ellen.
A sok lamentációt végre meg kellett hallania a kormánynak is. Az adótörvények npvellájában gondoskodott az igazságtalanul dühöngő
földadó igazságosabb kirovásáról és kirendelte
az uj kataszteri becslési fölvételeket, vagyis az
eddigi csaláson alapult földhozam becslések
kiigazítását. Kinevezett erre a célra épp a napokban száznál több uj »földkóstolót« is, akik
,már maholnap beszállongják az országot s
noteszbe veszik a gardák sérelmeit, kívánságait,
óhajait az uj becslés becsületessége irányában.
Megkönnyítendő cz urak munkáját, a miniszter községenként is felhívja az ország, hogy a
kataszteri kiigazítás iránt a maga javaslatát
minden falu küldje be hozzá. Ennek a beküldésnek julius 10-én jár le az utolsó terminusa.
Valamiként fel lesznek jogosítva a gazdák
egyenkint is, hogy a kiigazításoknál ott a helyszínén is ki-ki érdekelt megjelenhessék, megjegyzéseit és panaszait megtehesse, melyet
mind köteles leszen a .földkóstoló, úr, valamint a nagytörvény kiküldött bírája protokollumba venni.
Nohát ott legyen ám minden gazda és
nyissa ki a száját, hogy nyoma legyen a kiigazítási eljárásnál minden sérelemnek, minden
igaztalansági helyzet ellen való felszólalásnak.
Aki nyOgét-baját most majd elő nem adja, hát
magára vessen: ugy marad a lankaszlere, a
hogy eddig volt — igazságtalanul, a valónál
és méltányosnál súlyosabban megporciózva
földadóval.
Az uj törvény a kataszteri tiszta jövedelem
eddigi 25 százalékos adójáról 20 százalékra,
tehát teljes öt percenttel leszállította a földadót. A fináncminiszter biztosan számit arra
s igaza is van, hogy ez 5 százaléknyi kevesebblet megtérül azon a réven, hogy az eddig
hamissággal kevesebbet fizető urasági birtokok az uj kataszteri kiigazítások révén igazságosan, tehát a mainál több földadóval lesznek
megróva. így hát az 5%-os engedés mellett
is bejön a liskusnak a 74 millióban kontingentált földadó bevétele. A gazdák legyenek
résen, hogy csakugyan azok a földadó-kulcsot
eddig megcsaló nagybirtokok szolgáltassák be
ezt az 5 százalékot, ne pedig megint a szegény kisember földjére sózzák ki ez-f az 5 percentet is azok az ármányos földkóslolók.

CSÍKI
szentmiklós! járási orvos, gyergyói közkórházi
igazgató-főorvost vármegyei tiszteletbeli főorvossá nevezte ki.
— Eljegyzés. Blénesy Károly csikszentdomokosi állami tanító eljegyezte Dsokebin Katalin állami' tanitónőt, Erzsébetvárosról.

— Nyári mulatság Zsőgödffirdón. Váro-

sunk jogász ifjúsága folyó hó 26-án fényesen
sikerűit mulatságot rendezett Zsögödfűrdőn.
A mulatság iránt már eleve általános érdeklődés
nyilvánult, miután hasonló mulatság a közel
múltban nem volt. A mulatságnak az idő is
kedvezvén, azon résztvett városunk és vidékének intelligens közönsége teljes számban. Különösen feltűnő nagy számmal volt képviselve
a fiatalság, mely aztán a mulatságnak a jó
kedvet is megadta. Elismerés illeti Pásztory
István fürdőtulajdonost és vendéglőst, ki ez
alkalommal ugyancsak kitelt magáért. Konyhájával és pincéjével a közönség meg volt elégedve. A mulatságon résztvettek a következő
úrasszonyok: Fejér Sándorné, Szász Lajosné,
Pap Domokosné, özv. Mihály Ferencné, Kovács Antalné, T. Nagy Imréné, dr Nagy Béniné,
dr Csiky JcSzsefné, Csiszér Jánosné, özv. Nagy
Ferenczné, Nagy Annuska, dr Nagy Jenőné,
dr Veress Sándorné, Pap Andrásné, László
Gézáné, özv. Bogáthy Gyuláné, özv. Jakab
Alajosné, Acél Ödönné, Báldi Aurélné, Fekete
Imréné, dr Filep Sándorné, Gözsi Árpádné,
Fekete Gyuláné, Hankó Antalné, Gyarmathy
Zsigmondné, dr Zakariás Manóné, Bodor
Ödönné, Bflcher Adolfné és Nagy Lajosné.
Urleányok: Pap Margitka, Száva Katus, Fejór
Erzsike, Fejér Micike, László Ibolyka, László
Piroska, Filep Jucika, Veress Paula, Bogáthy
lluska, Hankó Klárika, Báldi Irénke, Szász
Paula, Pap Irma, Pap lluska, Jakab Micike,
Bocskor Erzsike, Császár Jolán, Braun Angéle,
Szalhmáry Olga, Báthory Olga és Demcny
Ilonka.

— Ötödik főszolgablróság Karcfalván.

l a p o k

— Záróünnepség a polgári leányiskolá- a keresztlevél, iskolai-, orvosi- és szegénységi
ban. A megyei polgári leányiskola vizsgálatai
f. hó 17—20-án tartattak meg dr. Bajló István
kir. tanfelügyelő elnöklete alatt A vizsgák igen
szépen sikerültek, mi felett az elnöklő tanfelügyelő elismerését fejezte ki. A záróünnepség
méltó befejezése volt az 1908/9. tanévnek; az
űnnépélyen megmutatták a növendékek, hogy
nem csupán a száraz betűk megtanulását értik, hanem ugy az előadó képességben, mint
énekben és zenében figyelemreméltó eredményeket értek el. A műsorból ki kell emeljük
a Hajnód Ilonka I. oszt. tanuló szavalatát, ki
kicsinysége dacára oly értelmes szavalatot produkált, mi érthető elismerést keltett a közönség soraiban. Különösen ki kell emelnünk Veress Paulát, kinek zongorajátéka kellemes feltűnést keltett. Közönségünk több oldalról ismeri. Ismeri, mint énekvirtuózt, mint a melegebb éghajlatok tipikus táncainak mesterét és
mint zongoristát. Mind oly tulajdonságok, melyek ritkán találkoznak össze egy személyben,
főleg, ha még kitűnő előmenetelét is hozzávesszük . Az előadott zongoraszámáért Veress
Paulát a közönség lelkesen megtapsolta. —
Gyönyörű szavalatot hallottunk Szacsvay Nellikétől. A tehetség és öntudat minden mozdulatán, előadásának minden részében, kellemes
hangjában és értelmes beszédében teljesen érvényesült. Megfelelő iskola mellett sokat jósolnánk neki. A záróünnepség gerincéi képezte
a Hazslinszky Gusztáv kitűnő daljátéka, melynek szöveget Váradi Antal irt. A bájos és fülbe mászó daljátékot, melynek minden rithmusa
tőről metszett magyar, magánénekben és karban egyformán élvezték. Az előadás nagy hatást ért el. Ugy szintén általános figyelmet
keltett László Piroska precíz zongorajátéka.
Zeneszámival nagy teknikai ügyességéről tett
tanúságot Dicséret illeti meg Molnár Sárit
ügyes és értelmes szavalatáért. A szokásos búcsúbeszédet az időközben beteg lett Gecző
Erzsi, mint a legjobb tanuló helyett Kánya
Berta mondta el és a jelenlevő Fejér Sándorné
úrasszonynak egy virág csokrot nyújtott át.
Ezzel az iskola falai lezárultak. A legnagyobb
elismerés illeti meg az intézet uj és derék tanítónőjét B. Braun Angélet, ki a záróünnepséget nagy fáradsággal előkészítette és vezette.
Az intézet benne kitűnő munkaerőt nyert. —
Megható volt az ünnepség végével hallani özv.
Riszner Józsefné igazgató tartalmas búcsúját,
melylyel örökre elbúcsúzik az intézettől, miután
a tanítástól teljesen visszavonulna. Magaskorára való hivatkozással — saját szavai szerint
51 évi szolgálat után — jövő évben már nem
tanít, mert nyugdíjba megy. Hogy utódja hogy
tölti be nehéz szerepét, azt bizony előre megmondani nem lehet, de hogy a feladat nehéz
lesz a sok ellenséggel szemben, az bizonyos.
Özv. Riszner Józsefné szerepét igen jól töltötte
be, megérdemli, hogy a szülök és tanítványok
hálásan gondoljanak rá vissza.

Az ugynezezett Ködön felüli hat község, Madaras, Dánfalva, Karcfalva, Jenőfalva, Szenttamás cs Szentdomokos községek képviselőlestületjei közös kérvénynyel járultak a vármegye
törvényhatóságához, hogy a már egy ízben közgyűlés elé vitt ötödik főszolgabiróság Karcfalva székhelylyel létesíttessék. Emlékezetes
ugyanis, hogy a mull év február havában milyen versengés indult meg Csíkszereda, Rákos,
Karcfalva és Szépviz között, hogy melyik nyerje
el az ötödik főszolgabiróságot. Akkor azonban
a székhely kérdése annyira elmérgesitelte az
ügyet, hogy az egész kérdés levétetett napirendről, dacára, hogy köztudomásu dolog, miszerint a felcsiki járás, mint az ország egyik
legnagyobb járása, megérett a kettéosztásra. A
kérdés ezzel azonban nem nyert elintézést,
mert az ügy az augusztusi közgyűlésen ismét
tárgyalás alá kerül, hol Szépviz, Csikszereda
és Rákos minden bizonynyal előáll megfelelő
igényeivel. A tust különben a belügyminiszter
adja meg, mert a létesítés az állami költségJó magaviseletükért és előmenetelükért
vetés terhére, állami dotációból fedeztetnék, hí
könyvjutalomban részesültek: az első osztályahoz a belügyminiszter is hozzájárul.
ban Ambrus Erzsike, Incze Gizella, Incze Klára,
— Búcsú. Szent Péter egyházközség búcsúja Lajos Juliska, László Aranka, Oláh Anna, a
junius 29-én Péter és Pál napján volt. S z e n t - második osztályban Fejér Ella, Filep Jucika,
misét Csomortáni Ignác újmisés pap mondotta, Csiszér Margit, Vajna Éviké, Vajna Jolán, Lőwinger Klára, a harmadik osztályban László
— Helyreigazítás. Mint utólag értesülünk, aki ez alkalommal második miséjét celebrálta. Ilonka, Szacsvay Nellike, a negyedik osztályManuductora
Bálint
Lajos
főesperes-plebános
Borsai Mór hátszegi kir. aljárásbiró nem önban Gecző Erzsi, Gergely Ágota és Kánya
gyilkos lett, hanem szívszélhűdés következté- volt. A szentbeszédet Kovács András képezdei Berta.
ben halt meg. Temetése folyó hó 18-án nagy vallástanár mondotta. Mise végén az újmisés
— Felvétel Internátusba. A székelyudvarrészvét mellett volt. Haláláról a hátszegi kir. megáldotta az összes híveket együttesen, azután paptestvéreit és rokonait egyenként. A helyi Dl. kir. főreáliskolaval kapcsolatoson egy, a
járásbíróság gyászjelentést adott ki.
szerényebb igényeknek megfelelő internátus szer— Kitüntetés. A király László Domokos szent ténykedések elvégzése után Bálint Lajos vezetett, melynek célja az ide felvett, a f3reálszékelyudvarhelyi kir. ítélőtáblai bírónak nyu- főesperes asztalánál ebéd volt, amelyen szá- iskolába járó tanalókát gondoa felügyeletben, tanígalomba vonulása alkalmából a III. osztályú mosan voltak jelen. S még felköszöntő is volt tásban és nevelésben részesíteni. Ezen internátusba
vaskoronarendet adományozta. A kitüntetett Az újmisés köszöntötte fel a házigazdát s mon- a jövő iskolai évre több megüresedő tizetéses helyre
táblabírót Székelyudvarhely intelligens társa- dott köszönetet iránta tanúsított sok jóságáért pályázat iiyittatik. Az egész dijasok egy iskolai
450, a inéroéki-lt díjban részesülők pedig
dalma nagy ovációkban részesite'te és tiszte- s kérte, hogy jövőre se vonja meg tőle jóaka- évre
350, vagy 250 korona tartási dijat fizetnek. Azok
letére bankettet rendezett. László Domokos, ratú támogatását, útbaigazításait. A második a azülők, vagy gyámok, ki<< kellő magaviseletű és
mint biró városunkban évekig működött, hol és utolsó felköszöntőt maga a házigazda mon- előmenetü fiaikat, illetőleg gyámoltjaikat az interdotta, aki szellemes szavakban válaszolt az új- nátusba felvétetni óhajtják, a m. kir. vallás- és
köztisztelet- és szeretetben állott.
— Kinevezések. Az igazságügyminiszter misés felközöntőjére s őt éltette a még jelen- közokt. miniszterhez cimzett, egy koronás bélyeggel ellátott kérésüket — lakások pontos megjelöEltzenbaum Viktor gyergyószentmiklós! kir. volt két újmiséssel együtt.
lésével — ara. kir. álL fSúkola igazgatóságihoz
járásbirósági joggyakomokot a helybeli kir.
— Értesítés. A csiksomlyói róm. kalh nyújtsák be folyó évi jntius hó 5-éig. Bővebb feltörvényszékhez jegyzővé nevezte ki.
főgimnáziumban a következő 1909/910. tan- világosítást késaséggel küld u igazgatóság.
A pénzügyminiszter az állami szénbányá- évre az I—III. oszt tanulók előjegyzése folyó
— Iparostanoncok felvétele. Azon székely
szatnál alkalmazott műszaki tisztviselők egye- évi julius hó 1—5. napján történik. Beiratáskor fiuk, kik magukat ipari kiképzésre magán ipasitett létszámában kinevezte Bajkó András és kötelesek 2 korona beiratási dijat fizetni, amely roshoz elhelyeztetni óhajtják, folyó évi julius
Kocsis János segédmémököket a VIII. fizetési összeget akkor sem kapnak vissza, ha a jövő hó 15-ig bezárólag jelentkezni tartoznak az
osztály első fokozatába segédmérnökökké.
tanévben tanulónak nem jöhetnek ide. A je- iparfejlesztő bizottságnál, minélfogva felhívom,
— Egy honvéd főhadnagy doktorátusa. lentkezők szabályszerű beírása szeptember hó hogy ebbeli igényűket a következő módon
Vértes Béla honvéd főhadnagyot folyó hó 19-én 1—3. napján lesz, amikor a többi dijakat is jelentsék be. A szülők vagy gyámok az elhea kolozsvári Ferencz József tudomány egye- be kell fizetni.
lyezendő gyermekeket szóval vagy írásban, a
temen doktotTá avatták.
— Oyászrovat özv. Balló Péterné szül. választott mesterség-bemondásával, lennti ha— KltOntetó klnevezés. Kállay Ubul csík- Gergely Veronika 67 éves korában elhunyt, táridőig bejelentik a bizottság jegyzőjénél,
vármegye főispánja dr Dobribán Antal gyergyó- Csikszentimrén.
Zalán István főispáni titkárnál, ekkor beadják
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27. arini.
bizonyítvánnyal felszerelt kérésüket is. Az inaskereső mesterek szintén már emiitett határidőig jelentkezhetnek. Feltételek: Iparos- és
kereskedő pályákra inasokul jelentkezhetnek
12 évet betöltött és 14 évet meg nem hal.i
dott fiuk, kik legalább 4 elemi osztályt jó >ikerrel végeztek, himlő ellen bevannak oltva s
a választott pályára elég erősek. Inas-felvételre jelentkezhetnek azok az iparigazohány.
nyal biró iparosok és kereskedők, kik műhely,
vagy üzletet tartanak fenn s az inasoknak a
megfelelő gyakorlati kiképzést nyújthatják Ai
inas-felvétel julius hó 21-én délelőtt 9 órakor
Csíkszeredában a vármegyeházánál és julius
hó 22-én délelőtt Gyergyószentmiklóson, a íü
szolgabíróságnál fog megtörténni; a már jelentkezett fiuk és mesterek erre a napra a kielőlt helyeken megjelenni tartoznak, az itt
megjelent fiukat a bizottsági orvos megvizsgálja.
— Doktorrá avatás. Folyó hó 26-án a
kolozsvári Ferencz József tudomány-egyetemen, Száva István jogszigorlót a jogtudományok tudorává avatták.
— Jutalom egy tanítónak. Mint lapunk
zártakor értesülünk, folyó hó 23-án a Magyar
Gazdaszövetség a Károlyi első dijat Búzás János csiktaplocai kántor-tanítónak ítélte.
— Székelyudvarhely képvlselóje. A folyó
hó 26-án Székelyudvarhelyt megtartott országgyűlési képviselőválasztáson dr Válentsik Ferenc vármegyei tiszti főügyészt egyhangú lelkesedéssel a kerület országgyűlési képviselőjévé
választotta. Itt említjük meg, hogy a vármegye
törvényhatósági bizottsága — szemben a nyugdíj-választmány határozatával dr Valentsiket
munkaképtelenség (szembaj) cimén nyugdíjazta.
Este a megválasztott képviselő választóinak
vacsorát adott.
— Májállus a Grécesen. Folyó évi julius
hó 4-én a gyergyó-szentmiklósi Kaszinó a
Gréces-tetőn májálist rendez, melynek folytatása Gyergyószentmiklóson a Szilágyi-kertben
lesz. A mulatságra városunkból is sokan készülnek.
— Halálozás. Kossá Miklós 48-as honvédhuszár, 79 éves korában elhunyt, Csikrákoson.
— Szultán-forrás. Sárosniegye Singlér köz-

ségben. 4117 m. a tenger Bzine felett. Posta : Hedri.
Vasilt: Eperjes. A forrás igazgatósága : Budapest.
IV., Ferenc Józset-rokpart 22. A Szultán lithiougyógyforrás vállalat központi irodája és kútkezelőssge: Eperjes. A Szultán-foiTÓá vizét 1909-ben
dr Weiser István kir. főügyész, főiskolai tanár, a
külföldön is elsőrangú szakfétíunak ismert cheinikus
a legmodernebb alapon analizálta. A Sznltán-viz
dús lithiontartalmánál fogva páratlan a vese- és
hólyagbajok ellen. Mint hugyhajtó és hugysav-oldó
gyors és sikeres hálásánál fogva egyedül álló az
egesz kontiuensen. Nincs kellemetlen mellékize. Az
orvosok hólyag- és vesebántalmaknál mint páratlanul álló szert rendelik. Külföldi exportra fényesen bevált és mái- ma több külföldi városban elisnterík gyógyhatását Tiszta, kellemes izü, természetes szénsavdüs, állandó összetételű. Steril-csiramelitea és a már palackozott viz sem tartalmaz
pathogen baktériumokat. A Szultán-forrás nemcsak
páratlan gyógyvíz, de kellemea izénél és csiramentességénél fogva a legalkalmasabb élvezeti ital és
egyúttal óvszer a vízzel terjeszhető tertőzö betegségek ellen. A lorrás vezetősége ez okból a hygenikus viszonyoknak megfelelő töltőházat épitett.
Kiemelendő, hogy a Szultán litbion-gyógyJofras
vállalat tulajdonosai: Holénia Béla, Huszár Béla
és Weingberg Gyula urak ennek az elsőrangú élvezeti és gyógyvíznek bel- és külföldi elteijesztése
által közgszdasági szempontból is elismerésre méltó
tevékenységet fejtenek ki, amennyiben a hazánk
felső vidékén amúgy is határtalan mérvet öltött
kivándorlást korlátozzák az által, hogy számos munkakereső embernek állandó foglalkozást nyújtanak.
Az alábbiakban közzétesszük a) dr Pálty Mór, a
Magy. Kir. Földtaui Intézet főgeologusának véleményét, akit mesze, hazánk határain tul is mint
kitűnő tudÓBt ismernek; b).dr Weiser István kir.
főügyész, tőiskolai magántanár elemzését a) Geologiei
és hydrologiai vélemény a Szultán-forrásról: „A
singléri völgy mentén halad végig a vetfidési vonal, amely vonalon a föld mélyéből feltör a szénsavgáz. E szénsavgáz a vetődési vonal mentén
telíti a fennebb említett idősebb képződményektől
összegyűjtött vizet és a szénsavval telitett viz a
(vele érintkező) kőzetekből kioldja azokat a gyógyító hatású ásványi anyagokat, amiket a vizben
a chemiai elemzéB kimutatott, a Szultán-forrásban
különösen a tekintélyes mennyiségű lithiumet

— Halál a művajra. Darányi mir.iszter
rendeletet adott ki, melyben szigorú ellenőrzésre szólítja fel a hatóságokat a margarin,
margarinsajtók és mesterséges ételzsirok gyártóival és árusítóival szemben. A szokott nűvaj,
növényvaj, vajpótlék stb. nevek használatát,
melyek a közönség félrevezetésére szerfölött
alkalmasak, eltiltja s szigorú megbüntetésüket
elrendeli.

— Kis gyermek szörnyű halála i vonat
alatt. A 8962. számú tehervonat Cslkcsicsó
község közelében a vasúti töltésen elgázolt
egy 4 éves kis gyermeket. A ki« gyermek ott
játszadozott a vasúti töltésen, amikor az ana

2. szám.
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robogó vonat elütötte, feje a sínekre kerOlt
s a szerencsétlen fiúcska fejét teljesen szétroncsolta.
— Elszámolás. A csíkszeredai Iparos Ifjúsági Önképzőköre állal ZsögödlOrdön folyó hó
13-án rendezett majálison a lobogó-alapra feltllfizettek: Dr Györpál Domokos 4 kor., dr
Tauber József 3 kor., Józsa Géza, Cseh István,
Horváth János 2—2 kor., Szentmiklósi József,
Szabó Endre, Hajdú András, Barlha Károly,
N. N„ Mátrai lgnácz, Szabó Mihály, N. N. 1—1
kor., Ambrus György 60 fill., Paál András, N.
N„ Kégli Ferencz, N. N. 50—50 fill., Kese
Mihály, Horváth György, N. N., Fegyveressi,
Csiby Károly, N. N„ X. X. 4 0 - 4 0 lill., X. Y„
N. N. 3 0 - 30 fill., Pill András, N. N„ Bíró
Árpád, N. N. és N. N. 20—20 fillér. A rendezőség ez uton mond köszönetet a szíves feliillízetésekért.
- A játék vége. Máthé Lőrinc kászonaltizi munkás alig 3 éves gyermeke megrendítő szerencsétlenségnek lett az áldozata. Játszadozott kis pajtásával, miközben a földre
telt kasza élébe ugy esett, hogy az a gyomrát súlyosan összeroncsolta. A szerencsétlen
gyermeket a kézdivásárhelyi kórházba szállították gyógykezelés végett, dc megmenteni
nem tudták, mett sérüléseibe belehalt. A hivatalos boncvizsgálatot megejtették.

Szerkesztői üzenetek.

Kettős forgó. Az ember érzelmi momen-

tumok behatása alatt Ali. Kérdezett jó ideig
ugy viselkedett, mintha a Stix vizébe mártották volna. Erre legutóbb azonban nagyon rácáfolt, mert általános feltűnést keltve, meglehetősen elérzelgett. Egyik tudósítónkat szerkesztőségünk dedektiv osztályából kiküldöttük
éles megfigyeléseinek folytatására.
Talány. A helyes megfejtése: Leszállított
Áron. Megfejtették valamennyien, csupán maga
n deliquens nem tudta megfejteni.

16 éves. A mulatságon egy páran meg-

bokrosodtak és többen kitörtek. E kitörtek
természetesen a leghamarább letörtek. A magáé
nem volt köztük. Szegénynek elfogyott a pénze
és titokban gyalog ment haza.

Vlg asszony. Cslkszentmárton. Amint ve-

hette észre, mindkettőnek próbálkozása hiábavaló kísérletezés volt. Ilyen kísérletekben még
volt részünk, de bizton állithatjuk7 hogy ezek
a leáldozott napnak utolsó végsugarai. Jövőre
is kérjük bizalommal hozzánk fordulni, a legnagyobb készséggel rendelkezésére állunk. Mi
újság Szentmárlouon ? Mihelyt leheljük, lepöfékelünk. Kézcsók!
Ibolya Nro. 20. Hál illik este 8 órakor rákászni mulatság helyeit ?

Az erdélyrészl második szlnlkerület elnökSzelíd fürdőző baptista. Végzetes tévedés! Aininl jó forrásból értesültünk, a •Szentségének hivatalos küzleményei.
vér* csak a lábujjhegyet csípte annak az urMeghívó.
Az erdélyrészi második színikerület választ- nák. Legyen szerencsénk minél többször a fürmánya /"';/" ' juliii'"> l 'i-i n délelőtt 10 órá- dőben !'/
tól kezdödőleg knnitiuiin a főszolgabíró hivaDühös cionista. Baj, baj! De azon a ketalos helyiségében a lenti tárgysorozattal rendes ülést tart, melyre a választmányi tag ura- resztvíz se segil, ha — Vigécz Jákó szerint
— valakinek 8 napos korában vágják cl a
kat hazafias tisztelettel meghívom.
Felkérem az illetékes Polgármester, Főszol- karrierjét.
gabíró és illetve Fürdőigazgató urakat, hogy a
Kokónak. Kislány, kislány! Nem meg
vezetésük alatt álló szinikerUleti állomáshely mondta már magának a pártfogó ügyvédje,
képviseletéről a szervezeti szabályok 3., 6. és
8. §§-ai értelmében idejekorán intézkedni cs hogy addig becsülje meg magát, mig egy
velem a kiküldött választmányi tag urak ne- íüzfalcvcllel takarózhatik, mert később egy kcveit és Kovásznára érkezésük idejét folyó évi scrűlapi sem lesz elég.
julius hó 10-ig közölni szíveskedjenek.
Szellemdiisnak. Tekintettel arra, liogy mi
Színészetünk érdekében szívesen venném,
ha nz ülésen a kerület kötelékébe tartozó ösz- a hölgyeket előnybe szoktuk részesíteni, készséggel teszünk eleget kívánságainak, miért is
szes állomáshelyek képviseltetnék magukat.
csak látogasson ineg bennünket minél gyakCsíkszereda, 1909. junius 29-én.
rabban, mert ini nem sajnáljuk a fáradságot s
K'illfi;/,
egy pár simítás után, ha szükséges és ön is
f'nií'uniflfi•
l'i'iiijiií Iifil,
/I Í> fiitili rti/itxZhlHÍinf
II'i/i'i'
beleegyezik, feltétlenül beletesszük.
TÁRGYSOROZAT
Dongó. Ezt még ebben a rovatban sem
1. Elnöki megnyitó.
közölhetjük. Hová gondol ?! S épen maga ?!
2. Titkári jelentés és előterjesztések.
Kiránduló ilju. Zsögödfürdön a hölgyek
3. Az 1908 — 1909. színházi évre szervevannak többségben; az átutazók között pedig
zett színtársulat névsorának felülbírálása.
4. Erzsébetváros sziniévadjának megváltoz- inkább férfiakat látunk.
tatása tárgyában előterjesztett kérvény felett
határozathozatal.
nnfi®sydarab4®sfei
5. A színikerület és Szászrégen város kö- F I
zötti viszony rendezése.
L L M | / U e r Ó 3 jo karban levő
6. Indítványok.

Gőzgép cséplövel együtt

b a l á l e s e t m i a t t oJcsó á r b a n .
K Ö Z O A Z D A S Á U.
A .Herniei* Magyar Általános Valtód'let Rou Özv. Mészáros Gyuláné, Tusnádfürdó.
vényttrtaság, Budapest, heti jelentése a tózsdeforgalomról •• ptaiplaciról.
Budupcst, 1909. junius 24

A budapesti értéktőzsdén az elmúlt hét folyamán is csaknem teljesen szünetelt az üzlet.
Minimális forgalom melleit az árfolyamok is
csak lényegtelen változásokat tüntetnek fel. Az
üzlcttelenség első sorban a még mindig bizonytalan terméskilátásokra vezethető vissza,
azonban nem kevésbbé befolyásolta a tőzsde
hangulatát a belpolitikai helyzet és a válság
megoldására vonatkozólag kolportált különféle
hírek. Az tlzlet előterében az egész hét folyamán a salgótarjáni kőszénbánya részvények
állottak, mely részvénytársaság, mint már utolsó
jelentésünkben jeleztük, folyó hó 19-én tartott
rendkívüli közgyűlésén 20,000 darab uj részvény kibocsátását határozta el. Kilenc darab
régi részvény alapján egy-egy uj részvényre
gyakorolható az elővételi jog és az uj részvények, melyek 1911-től kezdve vesznek részt
az üzleteredményben, 500 koronás árban adatnak ki. Megjegyezzük, hogy a salgótarjáni
kőszénbánya részvények árfolyama nagyobb
realizációkra 565-re hanyatlóit, mig ujabb vásárlásokra ismét 572-ig emelkedett. Az clővétcli jog gyakorlása valamint annak esetleges
értékesítése vagy megszerzése tekintetében a
•tlermes- magyar általános váltóüzlet részvénytársaság szolgálatait készséggel rendelkezésre bocsátja.
A tőzsde irányzatának további fejlődése
egyelőre főleg a politikai voszonyok mikénti
alakulásától függ, és valószínűnek tartják, hogy
amennyiben a válságot kedvezően megoldani
sikerül, az egész vonalon ismét fellendülés
fog beállani.

Árverési hirdetmény.
Mugán megbízásból közhírré teszem,
liogy a Szebeny Antal, madéfalvi keres
kodó átnl Korucli Hermann és Szántó
Zsiginonil kassai kereskedőkuek eladott
s vevő által át nem vett, összesen
mintegy 14,000 köbláb faragott fa, a
beraktározás helyen, vagyis Madéfalváu
Szebeny Antalnak a vasúti állomás mellett fekvő ruktártelepén, 1009. jnlius
h ó 6-én d é l u t á n 3 ó r a k o r nyilvá
nos árverésen a legtöbbet Ígérőnek az
én közbenjöitömuiel, a kereskedelmi törvény 352. §-lioz képest el log adatni.
Kikiáltási ár az egész fakészletre
együtt 9520 korona.
A fakészlet a kikiáltási áron alul is
el fog adatni.
Bánatpénz nem teendő le, de vevó
köteles az egész vételárat és a vétel
után járó lil. tol ozuti illetéket az árverés utáu azonnal készpénzben leliztitui.
Ha ezt nem tenné, az árverés nyomban
folytattatni fog.
A fatöineg a vételár lefizetése után
azonnal birtokba adatik vevőnek s ezen
időponttól kezdve az uzt érhető minden
károsodás és veszély vevőt terheli, ki
köteles az árut onuan legkésőbb hat
hét alatt saját költségén elszállíttatni.
Az áru a helyszínen való jelentke
zés utján az árverésig bármikor meg
tekinthető.
Csíkszereda, 1909. junius 29-én.

Dr Fodor Antal,
kir. közjegyző.

-ik oldal.

Eladó ház.

Árlejtési hirdetmény.

A csíkszeredai m. kir. földmives
Csíkszereda város közepében, az
iskola igazgatósága a földmives iskola Erzsébetut melleit és a piactérrel szembe
tanulóinak u iskolánál időközőnkiut tar- jó fekvésű, szélcsendes, kifogástalan tatandó tanfolyamok tanulóinak, illetőleg lajon álló. Darvas Péter éa neje Méhes
hallgatóinak és az iskola nőtlen tisztvi- Mari, a tulajdonaikat képező két kőház
selőinek élelmezése: a tanulók fehér- egyikéi, illetve 1903 évben épült 4
és ágyneműinek, beteg szobái ágyne- nagy szoba, konyha, 4 nagy pince
műinek és az összes asztalneinűeknek és kóistálóból álló külön lakrészt,
mosása tárgyában 19Ö9 évi julius amely (24000) huszonnégyezer koronáig
h ó 6 án, kedden délelőtti 9 órakor, tűzkár ellen biztosítva van és bármily
a földmives-iskola gazdasági irodájában középrangu urnák alkalmas, igen kednyilvános árlejtést fog tartani.
vező fizetési feltételek mellett azonnal
A vállalat 190!). évi október hó 1 én eladják.
veszi kezdetét s tart 1912 évi szeptem
Értekezni és vásárt kötni lehet eladókber hó 30 ig.
kal az eladó épület mellett levő 131. sz.
g_g
Tájékozásul inegjegyeztetik, hogy az alatti saját házukban.
iskolától távol eső birtokrészen foglalkozó tanulók élelmezése az iskola területén lövő tanulók részére főzendő ételekkel történik, élelmét a külső birtokra
iskola szállíttatja; a havasiiljui birtokon
JÍADÉfALVl FÍfyÉSZGYAlUUtAli
három hónapon át kifőző lardandó, akkor
midőn a tanulók létszámának nagyobb
kapható az építkezéshez szüksérésze ott foglalatoskodik.
ges ndndenféle fűrészáru és
gyalult deszka, kerítésnek
Á szerződés tárgyát képező vállalat
alkalmas széldeszka, továbbá
részletes feltételei az igazgatóságnál a
cándra és fűrészpor. Elfogad
hivatalos órák alatt bármikor megtudegyesektói deszkát gyalulás, valahatók s ezol. megismerése minden pámint fenyőrönköt felvágás végett.
lyázótól megkívántatik
6-12
A pályázók árlejtés megkezdése előtt
keresztlevelüket, nuigyar honosságukat
igazoló okmányukat, továbbá eddigi foglalkozásukat feltüntető bizonyítványt s
2-2
100 (egyszáz) koronát bánatpénz gya Sz. 180—1909.
liánt letenni köteles :k.
Árverési hirdetmény.
Ajánlatokat írásban is az előbbiek
Csikcsomortán közbirtokossága részészerint felszerelve be lehet adui. ezeknek a fent jelzeit határ időig be Kell ről közhírré tesszük, hogy a nevezett
érkezni és szóbeli árlejtés utáu azonnal közbirtokosság tulajdonát képező és a
Sulca-völgyére hajló Kövessarok erdőa helyszínén fognak felbontatni.
rész, mintegy 135 kat. hold kiterjedésű
Árlejtés után a nyer.ei pályázóval területen levó és 25588-5 m'-re becsült
a szerződés 400 korona letétbe helye lucfenyő haszonfa eladása iránt Csikzenilő biztosíték befizetése után azonnal csomortáu községházánál 1900. é v i
megköttetik, mely a ííí. kir. földinivelés julius h ó 11-én délelőtt 8 órakor zárt
üg)i minisztérium jóváhagyása utáu vá- írásbeli ajánlattal egybekötött dyilt szólik végérvényessé.
beli árverés fog tartatni.
Csikszered s 1909. junius hó 15-én.
Kikiáltási ár 184,185 korona (százVitályos György s. k., nyolcvannégyezerszáznyolcvanöt korona.
igazgató.
A kikiáltási ár 10 százaléka bánatpénzképpen az árverési biztos kezéhez
leteendő.
Az egykoronás bélyeggel ellátott zárt
Értesítés.
ajánlatok szintén 10 százalék báuatpénzAlulírott értesítem a t. közönséget, zel vagy megfelelő óvadékképes értékliogy Csíkszeredában, a Rákóczi-utcában pnpirral látandók el. Az ajánlatban kia dohány tőzsdével szemben teljesen jelentendő, hogy ajánlattevő áz árverési
modern berendezésű uj kávéhá- és szerződési feltételeket ismeri és mazat c s é t t e r m e t n y i t o t t a m . Célom gát azoknak aláveti.
a vármegye uri közönségének igényeit
Utóajánlatok nem fogadtatnak el.
a legteljesebb mértékben ízletes ételekAz árverési feltételek és a becslésre
kel, kitűnő minőségű italokkal és ponvonatkozó közelebbi adatok a csíkszetos kiszolgálással kielégíteni.
Naponta jeges kávé, fagylalt és cuk- redai m. kir. erdógpndnokságnál megtekinthetők.
rász sütemények kaphatók.
Az erdőben fafelvétel csak a csíkUgy nz étterein, mint a kávéház
ünnepélyes megnyitása folyó évi szeredai m. kir. erdőgondnokság előzejulius h ó 3-án lesz, melyre a t. kö- tes engedélyével eszközölhető.
zönség szíves támogatását kérem.
A kikiáltási árnál kisebb ajánlaCsíkszereda, 1909. junius hó 8 án. tok is elfogadtatnak.
Kiválá tisztelettel:
Csíkszereda, 1909. május hó 18-án.

MEISEL BERNÁT

JAKAB ÖDÖN.

Pilffy Andris,

Ferencz János,

bírt. jegyző.

biri. elnök.

Bmrüwi Hugyhatjó és hugysavod
ló lunríirti!
SZULTÁN-FORRÁS.
Itagyon kellemes, tisztalzü, szénsavban gazdag,Mrésduslilthion-tartalmuásványíiz.

Gyógyító és üdítő ital.

Kiváló vegyi összetétele következtében sikerrel alkalmazható vese, hugykő- és hólyagbajok esetében, nagyon alkalmas cukorbetegségeknél, csúzos bántalmaknil, továbbá
- a légzö- és emésztő-szervek hurutos bajainak gyógyítására.
r

Szultán Lithion-gyógyforrás-vállalat.

Kutkezelóség es központi iroda: EPERJES.
Igazgatósig: Budapest, IV., Ferencz József-rakpart 22.
A londoni kiállításon kiváló ós állandó vegyi összetételéért kitüntették.
Főraktár Brassóban: D r e s s n a n d t V i l m o s bel- és külföldi
ásványvlzkereskedésében, Kolostor-utoa 23. — Telefon 318.
Orvosilag ajánlva.
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Kőbányai sör- és ásványviz-raktár Csíkszeredában.
Magyar ásványvíz forgalmi és kiviteli r. t. Budapest, V., Báthory-u. 5. || Haggenmacher kőbányai és budafoki sörgyárak r. t.
Főraktár
Csikszereda részére: F Á H N D R I C H Z OKapható
L T Áhordóban
N cégnél
(Lux-féle ház).
és naponta frÍBS töltésű palackban as orsságÁrjegyzék, asonnali palackosere melleit: Kászoni Salutáris és Répáti 1 literes

saerte elsőrendű minőségűnek elamert H a g g e n m a o h e r - f é l e
palackban 20 flllcr, relliteres palaokban 17 Bllér, nagybani vételnél árengedmény.
K/.<'ii pviícvvi/rki-ii kiviil kiiiiliatr.k nirc: Borssebi, Baross, Borhegy, Élőpatak, Gloria. Fehérkói, Felsörákosi
.....
.. ,következő
. , fajta
, , , , sörök:
,
. . . . . .
Măria Dobolt, Kásionjaknbralva borpataki. Hargitaliget, Matild, Ssékely Belters és Sztojkai gyógj visek. || .. lnrilli/"-xol\
— Salon a la „ l'llKen'-slir.
— „ fínjor"-»br.
Az á r a k h e l y b e n
a h á z h o z ,
v i d é k r e
a c s í k s z e r e d a i
v a s ú t i ri 11 o m á s r a
s z á l l í t v a
é r t e n d ő k .

NACy JÓZSEF KŐFARAGÓ-MESTER
MINDENNEMŰ

B

Ú

T

O

R

ELŐNYÖS

SIRKÓ ÉS BUTORMÁRVÁNY OYÁRA, BRASSÓ.
K u t - u . oO.
T e l e f o n s z á m UOo,

FEL-

Van s z e r e n c s é m a n a g y é r d e m ű k ö z ö n s é g I)
tudomására hozni, hogy ipartelepemet gyárilug
b e r e n d e z v e , a legújabb g é p e k k e l szereltem fel.

tételek mellett kapható

FOGOLY ÂN ENDRE
újonnan

kibővített

KI vállalok mindennemű kőfaragó,
épületmunkákat — a legolcsóbb árak
mellett é s a l e g k é n y e s e b b i g é n y e k e t
kielégítően szállítok gránit-, s y e n i t ,
labrador-, márvány-, mész- é s homok
köböl készitett s í r e m l é k e k e t .

butorraktárában

SEPSISZENTGYÖRGYÖN.
Teljes menyasszonyi kelengyék, vásznak,
ágyteritök. függönyök és mátrácok stb.

Zongorák és varrógépek részlet lizeiésre is.

ţ

Ügynökök m e l l ő z é s é v e l kérem e g é s z bizalommal hozzám fordulni,
hogy ez által is ármegtakarítás é r e s s é k el.
A n. é. k ö z ö n s é g s z í v e s pártfogását k é r v e , kiváló tisztelettel
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Legtökéletesebb s legerősebb a

Szilárd

látható

irás!

szerkerzet!

Könnyű

kezelés!

Kívánatra
díjtalanul
bemutatjuk.

Lukács és Schwarcz,
Budapest, Váczi-körut 60.,
mgy a
Csikvármegye képviselője:

HERCZKA

19-

GY„

elekthotechnikai

JÓZSüK,

Á l l a n d ó n a g y raktár m i n d e n f e l e műszaki e s v i l l a n y cikk e k b e n . — Optikai
felszerelések, k e
r e k p a r o k , alkatrészek. Mezőgazdasági g é p e k l e g j o b b
b e s z e n é s i ügynöksége. Legnagyobb
szakműhely motorerőre berendezve.
Különfűlo m o d e r a
világítások, vízvezeték es egyéb e
szakba vago beren
dezesek vallalata.
Költségvetés, és Bsakvéleményeket díjmentesen eszkösöl:

ÍRÓGÉP
Teljesen

Rajz é s méret szerinti m e g r e n d e l é s e k e t butormárványra azonnal foganatosítok.

j g j

B3

B 8 j EB j B 8 jj E

borna^ykeresiedök: és torna^ytermelök
MED GYES.
Legjobb é s legteljesitöképesebb szállítók

erdélyi fehér borokban.

104

Kitűnő saját termésű
Különlegesség kiváló finom

0

AZ ARCBÚR ÁPOLÁSÁRA
legjobb az likát-virág-krém,
amely nz arcbőrt rövid idő
alatt Iliiévé ós széppé teszi,
a májfoltol, szeplót é s más
kintést eltávolítja. Á r a I korona. Kapható u készítőnél
é s postán is m e g r e n d e l h e t ő
SZEREMLEY

j B8 j B s " |

Czell Frigyes és Fiai

CSÍKSZEREDA,

és műszaki üzlet.
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0

0 ;0

borok.

vörös

borokban.

Ej 0 1 0 ,

0

42H- 1 !M»«». végrll. sz.

ili.j és eddig összesen 214 korona (UJ fillérben
bíróilag már megállapított költségek erejéig végreAlulirt bírósági végrehajtó, az 1**1. évi IA. hajtást szenvedett lakásán Csiktaplocán leendő eszt.-e.
S-a értelmében ezennel közhírré teszi, közlésére 1909. julius 5-lk napjának d. u. 5 órája
hogy a esiksznvtlai kir. törvényszék 19"*. évi határidőül kitiizetik és ahhoz a venni szándéko4 H1SK.
pi.lg. szálllll végzése következtél»*!!. dl zók oly megjegyzéssel hivatnak meg. hogy nz
Szántó Samu csíkszeredai ügyvéd által képviselt érintett ingóságok az IHfll. évi LX. t.-c. 107. és
Hudupcst-Kr/.sébel városi llank Részvénytársaság ja- JOH. §-a értelmében készpénzfizetés mellett, a legvára 2loo korona s jár. erejéig Jímis. évi május többet Ígérőnek, szükség esetén, bersáron alul is
lió 10-én foganatosított kielégítési végrehajtás utjúu el fognak adatni.
lníoglalt és .'{I li Hi koronára becsült következő ingóAmennyiben az el ár vérezendő ingóságokat máságok ii. ni.: egy dl h la vág/» motor-gép, nyilvános sok is le- és feliilfoglaltatták s azokra kielégítési
árverésen ehulalnak.
jogot nyertek volna, ezen árverés az 1HH|. évi 1A.
Mely árverésnek a csíkszeredai kir. járásbiró- t.-e. 120. íj. értelmében, ezek javára is elrendeltetik.
íg l'.Mlíl. V. -J.VJ1. szánni végzése folytán 2100
Csikszereda, 1U0U. junius hó Hi.
korona tőkekövetelés, ennek' 1 é v i deeember
Molnár Sándor,
lió Ul-ik nu|)játói járó ü°/o kumatai. 1 , \ u ! 0 vúltó
kir. bir. végrehajtó.
árverési
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