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Hirdetési dijak a legoloaóbban uimlttatnak. 

Késiratok nem adatnak Tlaasa. 

Mimul a Nepvetsf[[ zászlójához. 
A keresztény kultura és hitélet lobo-

góját meglengette Szegeden az alföldi  iu;i-
gyarság vaskos keze. S az a felemelt 
Máriás lobogó szentebb és hódítóbb va-
rázszsal csattogta felénk  most mint valaha, 
liogv sorakozzunk. 

A sajtó rotációs gépjei kiöntötték, a 
lapok szétllordották az országban azt a 
tomboló kiállási, melylyel a szegedi IX-ik 
katholikus nagygyűlés az elpuhult és erőt-
len, a halálos tétlenségbon vergődő kalho-
licizmust álmaiból ébresztgeti. Széthor-
dották, hogy olvassuk mindenfelé,  merre 
katholikus testvéreink küzdenek; több 
hitéletet, több keresztény szellemet a szi-
vekbe és belükbe, a családokba és a tár-
sadalomba, a kormányba és a népréte-
gekbe ! 

Olvastuk. Félre tollát a százados kis-
Iclkiiségel s közömbösséget, sorakozzunk 
a keresztény kultura és cselekvő hitélel 
lobogójához! 

Derültebb eget a dolgozó népnek, 
üdébb és tisztább közszellemet az értel-
miségnek. Józanságot mindkettőnek. Az 
áiomra nyomasztó légkör helyett ébresztő 
és éltető hajnali fuvallatot.  Az elégedet-
lenség szociális forradalma  helyett ,Treuga 
Dei"-t, a párloskodó magyarnak isteni 
békét. A görcsös vándorbot helyeit a 
szülőföld  határain édes kenyerei a mun-
kásnak. Az alkohol méreggel elbódított 
ember senyvedő ereibe tiszta keresztény 
véri. A levegőbe szórt istenkáromlások és 
forradalmi  dalok helyeit sziveket dobog-
tató, feltámadást  hirdető harangszót a pa-
loták és kunyhók közé. 

Itassuk át a társadalom legfelsőbb  s 
legalsóbb rétegeit kegyelemmel, malaszt-
tal. Öntsiik a sebzett szivekbe mindinkább 
az evangelium olaját. Épilsük jelenünket 
és jövőnket a kinyilatkoztatott törvé-
nyekre, melyeket Isten maga adott teremt-
ményeinek boldogitására. Állítsuk a min-
dennapos küzdelem sivár talajába a ke-
resztel, a szeretet, megbocsátás, szenve-
dés, de megdicsőülés szimbólumát. 

Van-e katholikus, ki nem csatlakozik? 
Ki jobban szereti a romlott erkölcsök 
posványait, mint a tiszta élet üde magas-
latait? Ki jobban szereli az elvlelenség 
piszkos harcait, a jövevények mindent 
áruba bocsátó vásári zaját, mint a ke-
resztény magyar diadalát és boldogságát? 

Nézzünk szét katholikusok! Hitéletünk 
és erkölcseink hasonlóvá lettek templo-
mainkhoz. Miként templomaink, ugy er-
kölcseink is kivülröl mutatnak valamit, 
belül azonban ócskák, ridegek, palléror 
zatlanok, elhanyagoltak, kopottak és bom-
lottak. Miként templomainkon -a kereszt, 
ott ragyog homlokainkon is a keresztség és 
bérmálás krizmájának keresztjele, de el-
ménkben, szivünkben és kezeink munká-
ján semmi jele a felkentségnek.  Az áhítat 
tömjénfüstje  csak vasárnap illatozik lel-
künkben, de azt is az ünnepi ruhával 
együtt levetkőzzük dMután, le a hitet, 
erkölcsöt, elvet és meggyőződést is s rá-
írjuk hitéletünk homlokfalára:  „hétköz-
napokon zárva". 

Ugy áll ami katholicizmusunk a tár-
sadalomban, mint egy szi ilatömb, moz-
dulatlanul, élettelenül, sziv, vér és lélek 
nélkül. Mit alkotánk a XIX. században, 
melyhez nevünk fűződik?  És mit aratánk ? 
Ugy-fe  szégyent, gúnyt és megvettetést 
még a hazátlan nemzetségek ajkairól is?! 

De nem! Nem is sziklatömb, meg-
állapodott tófenék  ami hitéletünk. Krisz-
tusból fakadnak  ugyan az élet és boldog-

ság forrásvizei,  de tétlenségünk miatt 
büzhödlekké leltek és zavarosokká is, 
mert beleluilotlak a hithidegség, ituliffe-
renlizmus, skepszis és alheizmiis miazmái. 
És ezt a közszellemmé lelt langyos és 
halálos pocsolyát szívjuk abba a katho-
likus kebelbe, melyet a szenvedélyek 
Uizei cseréppé égettek, mig olt állunk a 
boldogság, kegyelem és Ilit í nséges él-
tető forrásainál  szomjasan, a „Te Deuin" 
isteni harmóniája mellett mint zengő ér-
cek, eltörölt h.mgszcrek, melyekből kiesett 
a lélek, hiányzik a lelkiismeret. 

Rabszolgasággá lelt a katholikus elv, 
katholikus szabadság és katholikus öntu-
dat, melyet megtorlás nélkül korbácscsal 
ostoroznak, tövissel koronáznak egye-
temeken, törvényhozásban, a nagv nyil-
vánosságban a farizeusok,  Írástudók, arany-
borjú imádók, szenzációban s megtévesz-
tésben utazó iparlovagok, kik Pilátus óla 
időtlen időkig kiállják a krisztusi igaz-
ságnak és erkölcsnek: „h'eszils meg!" 
* A lehetetlent, a gyávát, a sántikáló 

vízhordót bántják az oktalan állatok is, 
sőt a bogarak is. De az élő oroszlánt ki 
meri bántani? Mernék-e, ludiiák e bán-
tani az evangéliumot, a katholikus egy-
házat, hitünket, Istenünket, intézményein-
ket, jogainkat, ha a mi — 10 millió ma-
gyar katholikus! — szivében a hit élő, 
termő és működő hatalom volna, ha az 
nem a pietiznuis és puszta doiziiuis kö-
zömbös érzelmei közölt zajkmék le, ha 
az vér volna vérünkben és csont a cson-
tunkban? 

De más szemmel ionnak tekinteni 
minket, nem fognak,  nem tadnak lenézni, 
ócsárolni, támadni, mellózni és gúnyolni, 
ha megbecsüljük önmagunkat, ha mi 
bennünk lógja látni a világ az erény és 
lelkiismeret, a becsiiiet és hazaszeretet 
elöharcosait, ha tömörülünk egy táborba 
a Kath. Népszövetség lobogója alá, ahol 
felemeli  magához az értelmiség a munkás 
osztályt, megneiuesiti példájával s talál-
kozik vele nemcsak a robot munka terén, 
a hivatalos helyiség I o nor levegőjében, 
hanem érdekcinek védelmében, a keresz-
tény kultura fejlesztésében  és Isten imá-
dásában is. 

Elfeledték-e  a kalholikusok azt, hogy 
akik nem tudnak rendeltetésüknek élni, 
azoknak nincs léljoguk ? 

Elfeledték-e,  hogy akik kalholikusok-
nak, annak nevezik magukat, ainik tény-
leg nem — azok képmutatók? 

Elfeledték-e,  hogy akik nem tudják 
elveiket s jogaikat megvédeni, azok gyá-
vák? 

A Katholikus Népszövetségben, ira-
taiban és gyűléseiben megismerjük mivol-
tunkat, meg kell ismerjük, hogy a ke-
resztény altér Christus, Krisztus képmása, 
kinek elveit, szeretetét, önfeláldozását  és 
jóságát kell gyakorolnia. 

A Katholikus Népszövetségben meg-
valljuk nyíltan és cselekedetekben, mik 
nélkül holt az élet és hit, hogy életké-
pesek vagyunk. 

A Katholikus Népszövetségben védjük 
és emeljük, támogatjuk egymást, hitünket, 
jogainkat, intézményeinket a hitetlen és 
hazafiatlan  törekvésekkel szemben. 

Nem támadunk senkit, erre esküszünk. 
Csak élni és cselekedni akarunk a keresz-
tény egyház, a keresztény haza, a ke-
resztény családok, s a keresztény társa-
dalom érdekében. 

Sorakozzunk a Népszövetség zászló-
jához! -i-s dr. 

!A közigazgatási bizottság illése. 
Folyó hü 13-ín tartotta a vármegye köz-

| igazgatási bizoltsána Fejér Sándor alispán elnök-
lete iiklleii rendes havi ülését. 

| Napyobb érdeklődést csupán a kir. tanfel-
i üfíyclö  jelentése kelteit, mely visszament az 
lí'OS 1909. iskolai év történőiére. A felsorolt 
statisztikai adatokból tudjuk uick, hogy bizony 
még sok kívánni és tenni való van tauligyi 
állapotaink javilj-.iu : különösen igen sok az 
igazolatlan mulasztások száma, melyekért a 
községi birák első sorban felelősek.  A közigaz-
gatási bizottság ez utlal tizenkét községi biró 
ellen rendelte el a fegyelmi  eljárási igazolatlan 
mulasztásokért. Nem lesz érdektelen a jelen-
tésnek a tanügyi állapotokra vonatkozó statisz-
tikájával bővebben foglalkozni. 

Eszerint a vármegyében összesen 202 elemi 
iskolai tanitó és tanítónő mUködötl. 9-el több, 
mint a megelőző tanévben. Az állami iskolák 
közül szaporodott a csikszentdomokosi 2, a 
gyimesbükki 1 és a gyergyóretnclei 1 tanerő-
vel, a róm. kath. iskolák közül a csikszenlki-
rályi I, a gyergyóalfalvi  1 és a gyergyócso-
mafalvi  2 tanerővel. Uj iskola a gyergyólibán-
telepi. 

A 202 tanitó és tanítónő közül állami volt 
48, községi 21, róm. kath. 116, gör. kath. 13, 
izr. 1, limke 1, magán 2. 

A vármegyében volt 23,730 tanköteles, még-
pedig 17,900 mindennapi. 5830 ismétlő, ebből 

j iskolába járt 1 li,()10 taiúöteles, mégpedig 13261 
' mindennapi és 2749 isméllő, nem járt iskolába 
összesen 77^0, még pedig 4639 mindennapi és 
30ól ismétlő. Ila egy tanítóra átlag 65 ta-
nulót számítunk, amennyi most jut, akkor 
Csikvárniegyénck éppen 71 tauilóra volna ma 
szüksége. Ha tekintetbe vesszük, hogy az áll. 
iskolánál a folyó  tanévben 12 uj lanilói állási 
sikerüli szervezni s a róni. kath. tanítói állások 
száma hárommal szaporodik, még mindig ma-
rad 56 állás, melynek betöltéséről gondos-
kodni kell. 

Érdekes megyfigyelni  az egyes járásokban 
az iskoláztatást. A kászoualcsikiban volt össze-
sen 3891 tanköteles, mégpedig 2908 minden-
napi és 933 ismétlő, iskolában járl 2744 min-
dennapi, 409 ismétlő és 380 gazdasági ismétlő, 
összesen 3533, nem járt 164 mindennapi és 
191 ismét ö, összesen 358. Nagyobb számban 
nem járnak Csikszenlgyörgyön, ahol 90 min-
dennapi és ismétlő nincs beiskolázva. Ide kell 
még 2 tanerő, a zsúfoltság  miatt egy-egy 
tanerő Csíkszenlímrére és Nagykászonba. Az 
iskola-épUletek a csikszentgyörgyit, kászonuj-
falvil  kivéve megfelelők. 

A felcsiki  járásban volt 9214 tanköteles, 
mégpedig 7145 mindennapi és 2069 ismétlő. 
Iskolába járl 5755, még pedig 4879 mindennapi 
és 738 ismétlő és 138 gazdasági ismétlő. Nem 
járt 3234, meg pedig 2081 mindennapi és 1153 
ismétlő. Feltűnően sok az iskolába nem járt 
tanulók száma Csikcsicsóban, 97 mindennapi 
és 99 ismétlő, Csikdánfalván  59 mindennapi 
és 45 ismétlő, GyimesbUkkön 379 mindennapi 
és 136 ismétlő, Gyiinesfelsőlokon  185 minden-
napi és 106 ismétlő, Gyimesközéplokon 225 
mindennapi és 100 ismétlő, Csikmadarason 
50 mindennapi és 70 ismétlő, Madéfalván  230 

I mindennapi, Csikrákoson 37 mindennapi és 
65 ismétlő, Csikszcntdomokoson 301 minden-
napi és 150 ismétlő, Csikszentmiklóson 165 
mindennapi és 87 ismétlő, Szépvizen 164 min-
dennapi és 83 ismétlő, Csikszcnttamáson 185 
mindennapi és 40 ismétlő. Rossz tantermek 
vannak: Csikcsicsóban, Csikdánfalván,  Karc-
falván,  Csikjenőlalvin, Csikszenttamáson. 

A gyergyószentmiklósi járásban volt 6647 
tanköteles, még pedig 4850 mindennapi és 1797 
ismétlő, ezek közlll iskolába járt 3617 min-
dennapi, 490 ismétlő és 251 gazdasági ismétlő, 
összesen 4358, ntm járt iskolába 1233 min-

dennapi és 1056 ismétlő, összesen 2289. Sok 
tanköteles nem járt iskolába Gyergyóalfaluban 
154 mindennapi és 135 ismétlő, Gyergyócso-
mafalván  37 mindennapi és 34 ismétlő, Ditró-
ban 222 mindennapi és 223 ismétlő, Gyergyó-
remetén 337 mindennapi és 352 ismétlő, Sala-
ináson 154 mindennapi és 122 ismétlő, Szárhe-
gyen 65 mindennapi és 83 ismétlő, Gyergyó-
alfaluban  38 mindennapi és 45 ismétlő, Te-
kerőpatakon 70 mindennapi és 65 ismétlő, 
Gyergyóvárhegyen 180 mindennapi és 111 
ismétlő. A tantermek a gyergyóalfalvit  és vaslá-
bit kivéve elég jók. 

Legrosszabbul áll a gyergyótölgyesi járás. 
Volt tanköleles 2512, még pedig 1929 minden-
napi és 583 ismétlő. Ezek közlll iskolába járt 
1092 mindennapi és 173 isméllő 1270, nem 
járt iskolába 1242 tanköteles, ezek közül min-
dennapi 837, ismétlő 405. 

Gyergyószentmiklóson tanköteles volt 1180, 
még pedig 801 mindennapi és 397 ismétlő. 
Ebből iskolábn járt 663 mindennapi és 153 
ismétlő, összesen 816, nem járt 128 minden-
napi és 126 ismétlő, összesen 364. 

Csíkszeredában tanköleles volt 286, még-
pedig 267 mindennapi és 19 ismétlő. Iskolába 
járt 266 mindennapi és 12 ismétlő, összesen 
273, nem járl iskolába 1 mindennapi és 7 
ismétlő, összesen 8. 

A tankötelesek iskolába járása nem elég 
pontos, az igazolatlan mulasztások száma ren-
geteg, ezzel szemben semmi intézkedés nem 
történt, igy Csikborzsován 273, Balánbányin 
582, Csikszentdomokoson 8566, Ajnádon 777, 
Csikszentmiklóson 2653, Zsögödön 103, Dilró-
ban az alszegi, felszegi,  hodosi és központi 
iskolákban 7968, Salamáson 6073, Bélborban 
556, Gyergyóhollón az áll. iskolánál 2057, a 
görög katholikusnál 2249, Kászonjakabfalván 
1437. Csíkszeredában 612 igazolatlan mulasz-
tás fordult  elő, bírságpénz ki nem szabatott, 
sem fel  nem hajtatott. A birsig kiszabása és 
felhajtása  nem történt kellő erélylyel, sőt meg-
történt az is, hogy csak intést alkalmaztak, 
vagy egy sereg nemleges zálogolási jegyző-
könyvet mutatlak be. E tekintetből járások 
szerint veszen. 

A felcsiki  járásban volt összesen 27,375 
igazolatlan mulasztás, befolyt  413 kor. 45 fill-
Mind intés vagy felmentés  fordult  elő Csik-
jenőfalván,  Karczfalván,  Csikmadarason, Ló-
vészenn. 

A gyergyószentmiklósi járásban volt 16759 
igazolatlan mulasztás, befolyt  272 kor. bírság-
pénz. Ki kell emelni Tekerőpatakot és Gyergyó-
várhegyet. ahol az igazolatlan mulasztásokat 
mind felmentették  és Szárhegyet, ahol 4091 
igazolatlan mulasztás után csak egy korona 
hajtatolt fel. 

A gyergyótölgyesi járásban volt 14,139 
igazolatlan mulasztás, befolyt  41 kor. 27 fill. 

A kászonalcsiki járásban 19424 igazolatlan 
mulasztás volt, ezután befolyt  291 kor. Csik-
menaságon 3583 igazolatlan mulasztás után a 
kirótt bírságot, mint behajthatlant törülték. A 
kászonimpéri gör. kath. iskola igazolatlan mu-
lasztások száma 2584 volt, amiért semmi intéz-
kedés nem történt. Ki kell emelni a nagyká-
szoni róm. kath. iskolát, melyben egy igazo-
latlan mulasztás sem fordult  elő, amiért ugy 
az elöljáróságot, mint az iskolaszéki elnököt 
megdicsértem. 

Csíkszeredában 949 volt az igazolatlan órlk 
száma, intézkedés semmi. 

Gyergyószentmiklóson 598 igazolatlan mu-
lasztás után csak 4 kor. birsig folyt  be. 

Összegezve az eredményeket, a vármegye 
területén volt összesen 79241 igazolatlan mu-
lasztás s befolyt  1021 kor. 72 fill.  Ha e mu-
lasztásokat az iskolába jirt tankötelesek szi-
mival összehasonlítjuk, azt látják, hogy a 
kászonalcsiki járásban egy-egy tanulóra átlag 
6, a felcsikiban  5, a gyergyószentmiklósiban 4, 
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a gyergyótölgyesiben 11, Csíkszeredában 4, 
Gyergyószentmiklóson 1 igazolatlan mulasztás 
esik. Mig beiskolázás tekintetében legjobban 
111 Csíkszereda, ahol csak 8 tanköteles nem 
járt, az igazolatlan mulasztások dolgában Gyer-
gyószcntmiklós áll legjobban. 

A csikszenttamási két tanerős róm. kath. 
elemi népiskola egyesittetett a három tanerős 
községi iskolával, s igy a felekezeti  iskola 
megszüntetésével az öt tanerös iskola tisztán 
községi vagyonból tartatik fenn. 

A kir. pénzügyigazgató jelentéséből láttuk, 
hogy a vármegye igen sok községe valószí-
nűleg a mult évi válságos gazdasági viszo-
nyok miatt ezrekre menő adóhátralékok alatt 
nyög, melyeknek biztosítása, illetve felhajtása 
céljából a kir. pénzUgyigazgató a községek 
felelősségének  kimondását kérte. A felelőssé 
get a bizottság Csikszentdomokos, Csikszent-
tamás, Madéfalva,  Csikszentmiklós, Csikmada-
ras, Csikszépviz, Csikvacsárcsi.Csikszentgyörgy, 
Csikszentimre, Csikmenaság, Csikzsögöd, Ká-
szonimpér, Kászonjakabfalva,  Ditró, Gyergyó-
tölgyes, Bélbor és Salamás községek ellen 
kimondotta. 

lnterpellatio nem tétetvén, az filés  véget ért. 

Katholikus Népszövetség. 
ii. 

Az eddig ismertetett eljárás mellett 
lehetséges lesz, hogy katholikusaiuk nem-
csak hitükben megújuljanak, hanem szel-
lemi téren is megerősödjenek. Egy ily 
hithű és magas szellemi nívón álló 
egyesület aztán nagy erót fejthet  ki 
minden téren s bátran szembeállhat az 
ellenséges ámulatokkal. S lia megerő-
Büdik, első kötelessége', hogy vállvetve 
azon munkálkodjék, hogy a községi 
képviselőtestületbe csuk a maga embe-
reit válassza meg, a csak olyanokat 
küldjön a képviselőházba, akik a kath. 
s általában a keresztény egyház érdekei 
mellett s nem elleue küzdenek. S ennyi 
politikai célzat tényleg van is a szövet-
kezésben. De nem pótszempontok ve-
zetik ebben. A fő  az, hogy valaki jó 
katholikus legyen, de nent az, hogy 
milyen a politikai hivallása, hogy az 
összes katholikusok támogatására szá-
miihassou S ha a katliolicízmussal ke-
zet fogva  a többi keresztény felekeze-
tek is közösen fognak  muukálkodni 
ezen a kereszténységre nagyon foutos 
cél elérésében, akkor nagyot fog  for-
dulni a világ kere. Nem egy csekély 
számban levő, de eddig jól szervezett, 
Osszeturtó kisebbség fogja  uralui a hely-
zetet, nem ez fog  hozni szabályokat, 
alkotni törvényeket, hanem a vezető 
szerep visszakerül azon keretbe, uhonnan 
csak a szervezetlenség, nemtörődömség 
miatt ragadták ki. 

Hogy mily fontos  ezen cél elérésé-
ben a sajtó közreműködése, azt talán 
hangsulyozuom sem kell. Ezért égető 
szükség a kath sújtó támogatása, fel-
lendítése, hogy minél sikeresebben ve-
hesse fel  a küzdelmet a keresztény ér-
dekeket támadó, a hitetlenséget és ha-
zaflatlauságot  terjesztő sajtóval szemben. 

A Népszövetség azonban netucsak 
szellemileg fejleszteni  s hitükben meg-
erősíteni akarja a maga tagjait, hanem 
anyagi téren is függetlenné  s gazdaggá 
akarja tenni. E célt szolgálják a kü 
lönféle  gazdasági szervezetei:. Takarék-
pénztárakat, fogyasztási  szövetkezeteket 
atb. létesít, ahol arra szükség van, mi-
által sok millió fog  a tagoknak zsebük-
ben maradni, amelyeket eddig a kőzve 
titőknek fizetett.  8 ha kereskedelmi és 
gazdasági téren következetes és kitartó 
eljárással a vezető szerepet a keresz-
ténység kezébe ragadhatja, akkor va-
gyonban és tekintélyben is megerősödik. 
Ez útját fogja  állani a mai nagyarányú 
kivándorlásnak ie. 

Egyszóval csak az esetben nyerheti 
viasza a katholieizmus az 6t megillető 
vezető szerepet, ha pénzkezelésben, gaz-
daságában és iparában megtanul a maga 
lábán járni, hogy vagyonilag megerő-
södjék, s ha ez megvan, akkor a köz-
élet minden terén könnyen érvényesít-
heti befolyását. 

Természetesen mindez caak ugy ér-
hető el, ha rendszeresen, egyöntetűen 

minden Önérdeket félretéve,  csak a köz 
érdekében cselekszünk. 

A Kath. Népszövetségnek, tagjainak, 
anyagi érdekeinek megvédésére egy meg 
becsülhetetlen s megfizethetetlen  eszköz 
az, hogy tagjait ingyen jogi tanácsban 
részesíti. Ma már annyi paragrafusa  van 
a törvényeknek, hogy nemcsak a falusi 
ember, hanem a tanult ember sem tud 
eligazodni bennük. Ha tehát valami ügyes 
bajos dolgunk van, az ahhoz értőtől, 
leginkább ügyvédtől kell tanácsot kér 
nQnk. Ez asonban pénzbe kerül. Ezért 
gondoskodott a szövetség, hogy tagjaik 
ingyen jogi tanácsot kapjanak. A Nép 
szövetség központjában vannak ügyvé 
dek, akik ha valaki feliárja  világosan 
a dolgát 50 filléres  válaszbélyeg ellené 
ben pontos utasítást kapnak, mit tehet-
n-jk ügyükben, eredménnyel perelhet 
nek e vagy nem stb. Ily jogi tanácsadó 
már törvényszéki székhelyen, igy Csík-
szeredában is van Igy tehát a esik 
megyeiek minden nagyobb fáradság  nél-
kül ingyen kaphatnak jogi tanácsot, ha 
igazolják, hogy a Népszövetség tagjai 

(Folytatjuk). 

K Ü L Ö N F É L É K . 
— Eljegyzés. Brecher Ede Bánffihunyadrój 

eljegyezte Meisel Bernát fakereskedö  leányát 
Idust, Madéfalván. 

— Mária névQnnepe Csiksomlyón. Csik-
somlyó kegytemplomának ezen második na-
gyobb búcsúja e hó 12-én volt, amelyen mint-
egy 5—6000 hivő jelent meg. A hivek gyón-
tatásit a szerzetes atyák és egy néhány világi 
pap már 11-én megkezdték és másnap is foly 
tatták. A bucsu napján reggel 7 órától kezdve 
minden félórában  csendes mise volt, amelye-
ken a hivek áldoztak. Az ünnepélyes szent-
mise délelőtt 10 órakor volt, amelyet Bálinth 
Lajos felcsiki  főesperes-plebános  celebrált fé-
nyes segédlettel. A szent beszédet P. Sántha 
Angelus szárhegyi gvárdián mondotta. 

— A virilisták névjegyzékének ötiza* 
állítása. A vármegye igazoló választmánya 
folyó  évi szeptember végén állítja össze a vár-
megye legtöbb adót fizetőinek  1910. évre ér-
vényes névjegyzékét. — Kelhwjuk érdekeltek 
figyelmét,  hogy akiknek oklevelük folytán  az 
adó kétszeres számítására igényük van, ezen 
igénylikét az igazoló választmány jegyzőjénél, 
dr Gaal Endrénél adják jegyzőkönyvre, vagy 
írásban jelentsék be, mert ellenkező cselben 
a kétszeres számítás jogától elesnek. Ugy szin-
tén mindazoknak, kiknek adójuk a vármegye 
területén több községben külön-külön és mint 
különböző természetűek vannak kimutatva, ezek-
nek adófökönyvi  kivonatokkal való igazolása és 
bejelenlése most időszerű. 

— A leánykori név. Érdekes jelentőségű 
határozatot hozott a napokban a kúria, ugyanis 
kimondta, hogy a férjes  nő leánykori nevén 
nem nyithat üzletel, illetve az ilyen kereske-
delmi céget a törvényszéken nem lehet beje-
gyezni. 

— Állami facsemeték.  A földmivelésügyi 
minisztérium hirdetményben közli a földbirto-
kosokkal azokat a feltételekel,  amelyekkel az 
erdei facsemetekertekből  az 1910. évi tavaszi 
és őszi erdősítéshez szükséges csemetekészle-
tek beszerezhetők. Ezek szerint a kopár és 
vízmosásos területek erdősítésére a miniszter 
a csemetéket ingyen bocsátja a birtokosok 
rendelkezésére, éppen csak az ezer darabon-
ként egy koronával számított költségeket és a 
szállítási költségeket kell megteríteni. Kivéte-
les esetekben a csemetéket díjtalanul juttatja 
el a minisztérium az utolsó vasuli állomás-
hoz. Az esetleg még fennmaradó  készletből 
másféle  erdősítések céljaira is ad csemetéket, 
de csak az átlagos termelési költségek meg-
térítése ellenében. A birtokosok, akik cseme-
téket akarnak, 1 koronás bélyeggel ellátott fo-
lyamodványaikat legkésőbb 1909. december hó 
15-ig terjesszék be, még pedig közvetlenül 
az illetékes kir. erdőfelogyelőséghez,  mert az 
elkésve érkezett kérvények nem vétetnek figye-
lembe. 

— Állami mének beosztása vármegyénk-
ben. Folyó hó 14-én az állami mének beosz-
tását eszközlö hármas bizottság Fejér Sándor 
alispán elnöklete mellett Ölést tartott és vár-
megyénk fedeztetési  állomásaira az egységárak 
megállapítása melleit a következő beosztást 
eszközölte: Csíkszereda kap 4, Gyimesbükk 2, 
Ditró 2, Gyergyóalfalu  2, Csikszentmárton 2 

és Csatószeg 5 állami mént A bizottság a 
szénaárakat a községek nyilatkozataitól elte 
kintve általában felemelte,  mert a nyilatkozatok 
kiállítása óla a zab- és szénaárak felemelkedtek  s 
miután semmi saiju termés nem volt, a kitűn-
tetett egységárak mellett szénát beszerezni tel-
jesen lehetetlen lenne. 

— Népszövetségi értekezlet és bucsu 
Cslkrákoson. Csikrákos egyházközség anya-
és három leányegyházának hivei e hó 8-án 
Csikrákoson népes értekezletet tartottak, ame-
lyen mintegy 1400-an jelentek meg. Az érte-
kezlet célja a másfél  évvel ezelőtt megalakult 
népszövetségi helyi szervezet fejlesztése  és erő-
sítése volt. Az értekezletet Bálinth Lajos fel-
csiki főesperes-plebános  nyitotta meg lelkes 
beszéddel, melyben kiemelte az egyesülés szük-
ségességét, hogy sikeresen lehessen felvenni 
a küzdelmet a katholieizmus ellenségeivel. — 
Utána Zsögön Zoltán csiksomlyói képezdei 
tanár ismertette azon előnyöket, amelyek a 
Népszövetség révén az egész katholicizmusra 
háramlanak. Kovács András csiksomlyói ké-
pezdei tanár pedig a Népszövetség célját, ed-
dig kifejtett  működését és a belépés módoza-
tait fejtegette.  Végűi Fekete Imre lelkész kö-
szönetet mondott a szónokoknak, akik fárad' 
ságot nem kiméivé igyekeztek a Népszövetség 
fejlesztését  előmozdítani s a híveknek türel-
mükért s buzdította őket, hogy minél számo 
sabban tömörüljenek a Népszövetség 'zászlója 
alá. Az értekezlet a Himnusz hangjai mellett 
ért véget. Az értekezlet pozitív eredményéről 
számokban még nem számolhatunk be, mivel 
a jelentkezések a belépésre csak ezután tör-
ténnek meg, de hisszük, hogy a most csak 
44 tagot számláló szervezetbe tömegesen fog-
nak a hivek belépni. Ugyanez nap volt Kis-
asszony egyházközség búcsúja is. A szent 
beszédet P. Sántha AngelMS sárhegyi gvárdián 
mondotta, a szentmisét pedig Bálinth Lajos 
felcsiki  főesperes  celebrálta. 

— Meghívás. A csíki általános róm. kath. 
tanitó-egyesület XXXVIII, évi rendes közgyűlését 
a vAmiofíyoliáa  törvényhatósági termében folyó  évi 
szeptember hó 21-én, kedden fogja  megtartani, 
melyre az egyesület tagjait és a tauiigy barátait 
tisztelettel meghívja. 

— A székely körvasút megnyitása. A 
székely körvasút megnyitása még mindig ké-
sik, bár az már teljesen kész van, sőt azon a 
szállítás már rég vígan folyik,  persze nem a 
köznek, hanem az építési vállalkozónak a hasz-
nára, mivel a kereskedelmi kormány a kitűzött 
idő előtti átadásért nem volt hajlandó semmi 
rekompenzációt nyújtani. Mint most értesülünk 
a megnyitás nem is lesz meg hamarább, mint 
október hó végén, vagy november hó 1-én. 

— Rablógyilkossá^ Alfaluban.  Vérlázító 
eset tartja izgatottságban Alfalu  község lakóit. 
A baktai iparvasut építésénél alkalmazott Teodor 
János magyarországi mpnkás összeszólalko-
zott társával holmi pénz különbözet miatt. A 
mindinkább elmérgesedő szóváltást csakhamar 
tettlegesség váltotta föl,  mely Teodor társá-
nak lebunkózásával végződött A gyilkos Teodor 
kifosztotta  áldozatát s mielőt még az eset nap-
fényre  derűit volna, Ditróba menekült, hol egy 
korcsmába vonta meg magát. Itt iddogálása 
közben összetűzött egy helybeli lakossal s mi-
kor már a brutális tettlegességre kértllf  volna 
a sor, betoppantak az alfaívj  csendőrök, kiket 
a szerencsés véletlen vetett arra felé  s a vé-
rengző Teodort letartóztatták. Teodor az eré-
lyes őrsvezető vallatásakor az alfalvi  gyilkos-
ságát beismerte, miután letartóztatták s a bűn-
űgyi vizsgálatot megindították ellene. A gyil-
kos a gyergyós?entmiklósi fogházban  várja 
büntetését. 

— Dlvatkalap üzlet. A Kossuth Lajos-utca, 
Szultán Lázár-féle  helyiségben egy nől-divat-
kalap üzletet rendezett be özv. Nagy Jakabné, 
hol a legkényesebb igényeknek megfelelő  ka-
lapok, diszek, sapkák stb. találhatók s ugy 
szintén átalakítások és javítások feltűnő  csino-
san és olcsón előállíttatnak. 

Nyilatkozat. 
Valami piszkos forrásból  az a gyanúsítás 

szivárog, hogy a Fekete Imre törvényszéki biró 
ellen beadott névtelen feljelentésben  nekem is 
részem van. Suttyomban bujkáló pimasz frá-
terekkel szemben senkinek sincs fegyveresén 
is csak ez uton tiltakozhatom a piszkos gya-
núsítás ellen, kijelentve, hogy csak olyan em-
ber gyanusit mást aljasságok elkövetésével, aki 
maga képes aljasságok elkövetésére. 

Csíkszereda, 1909. szeptember 15. 
Dr Végh  Elemér. 

KÖZGAZDASÁG. 
A „Harma* Haayar AttaUast VáKMilet Maz-
vtaytánuáf,  Map««t, hatl |»leattu a t ta»-

lérialsaról ét péatptaurél. 
Budapest, 1909. szeptember 9. 

Az elmúlt hét folyamán  a budapesti érték-
tőzsdén élénk forgalom  mellett tartott irány-
zatot követtek az összes értékpapírok. Az inter-
nationális értékek között a két hitelrészvényen 
kivűl ezúttal is a rimamurányi vasmű részvé-
nyek képezték a forgalom  középpontját. E válla-
latnál a vezető szerepért folytatott  küzdelem 
szinte óriási mérveket ölt és igy a vállalat 
vezetésében ezidőszerint helyet foglaló  intéze-
tek, valamint az azok ellen alakult pénzcso-
port vásárlásaikat teljes mértékben folytatták, 
minek következtében a rimamurányi vasmű 
részvényei nagy hullámzásnak voltak alávetve. 
A részvények árfolyama  állandó vásárlásokra 
65o-ig emelkedett, majd a tegnapi nap folya-
mán a magánforgalomban,  melyben a fent-
említett tényezők nem vettek részt, 639-ig 
sűlyedt. Az érdekcsoportok a mai nap folyamán 
újból folytatták  vásárlásaikat és a részvények 
árfolyamát  (elszöktették 661-ra. Ezek mellett 
élénk érdeklődés mutatkozott a magyar leszá-
mítoló és pénzváltóbank részvényei iráni; ezen 
intézet minap közzétett mérlege kedvező be-
nyomást tett a tőzsdén és részvényei 489.50-ig 
emelkedtek. Nagyobb üzlet fejlődött  ki a ma-
gyar kereskedelmi részvénytársaság részvényei-
ben és ezek 608.60 árfolyamig  köttettek. Meg 
kell jegyeznünk, hogy a fentemiitett  részvé-
nyek kivételével a vezető értékek árfolyama  a 
hét vége felé  különösen a folyó  hó 8-iki ün-
nepi magánforgalomban  kissé lemorzsolódott, 
az amerikai tőzsdék lanyhaságának hírére, ami-
nek oka viszont Harimann amerikai vasutkirály 
állítólag súlyos betegségben leli magyarázatát. 
Utóbt) qzqqban a hangulat némileg barátságo-
sabbá Vilii 

Szerkesztői üzenetek. 
Külvárosi.  Ha fájdalom  nem volna, mivel telne 

meg a szived V  Csak arra vigyá»>, lipgy tfttfifMrt 
ne vádoljon a visszaemlékezés. 

Kis  kíváncsi.  A feleletet  egyikre sem adhatjuk 
meg, de maga jól sejt, ennyit elárulhatunk I Sajnál-
juk, hogy bizalmát a jelen esetben hasonlóval nem 
viszonozhatjuk ; majd alkalom adtán talán bővebb 
felvilágqsitfct  fqş  t̂ lálqi. 4 színeket |el)ető|eg qn 
tévessze össze; a másik bár láthatatlan, hatásai-
ban azért megnyilatkozik és ez a lényeg. 

Reménykedő.  Vágott kabátjának szárnyai más-
felé  lengedeznek, de türelem, inert magára is rá-
kerül a sor. 

Őszinte. Ön nagyon is őszintén beszél oly em-
berek előtt, akik titokban kárára vannak. Óvakod-
jék ezután mindenkit bizalmával megajándozni. — 
Különben solia ki nem jnt a kellemetlenségekből. 
Plane 92 az qtps ţwgţ taţţtjţ i)z őszinteségnek. 

SfartkeiodS.  Abban a bizonyos városrészben, 
hol még négyest is rendeznek, automobilosdlt nem 
lehet játszani, mert a talaj sttppedékes. Az auto-
mobil elsiilyedne, a Hofför  pedig érthető binos fel-
tűnést keltene. Különösen ha kínlódnék I 

Tájékozatlan.  Egy szép asszony tanácsát adjuk 
agának, hogy t i. (3 a beosztás. Ehhez igaz, 

meglelţeţ̂ ş tapiqUţtoşsâ^ és jó adag politika ke|l, 
de ha maga a jelenben vakon rohan, a jövőben 
sem fog  messze látni. A beosztásról, mint olyan-
ról, alapszabályok még ninosenek, mint kiküldött 
tudósítónktól éiteaUlttuk, most dolgoznak rajta. 

Zenekedvelő.  A lnnt ínég teng, ki tedja med-
dig zeng? 

iféhtake.  Csalódik. Szerkesztőségünk normál^ 
hajlamú. Reressíi) kirem mis rözsabimbót magá= 
nak. Nem költjük. 

Komponista.  Véleményünk szerint, hogy a gya-
nút elkerülje, tennispartnerét, ha netalán nem is-
mémé a terepviszonyokat, sans gene felvilágosit-
hatja, hogy az esti axellő lágy favalroa  illetlen-
kedik. 

Cvikkeres.  Ha még sokat rákászib. ugy fog 
járni, mint a tonlai malac. 

Sterdmee  kit  hány. Kiküldött tudósitánk je-
lenti: Seggel 8-kor kel, 12 éra 80 perckor ebédel 
& kenyérrel (négyet letagad) 4a jó étvigygyal, 
azután nem genirozza senki és semmi: ogy csinll 
a hogy ő akarja. Renoméja nincs: állitólag el kár-
tyázta, végül szerelmes — a maga legjobb barát-
nőjébe. Szóval megvannak benne a jó fér)  krité-
riumai. Nagyon szívesen. Rendelkezzék velünk más-
kor is. 
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Árverési hirdetmény. 
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi 

LX. t.-c. 102. §-a i'rlelmében ezennel közhírré 
teszi, hogy a sepsiszentgyörgyi kir. járásbíró-
ságnak 1908. évi Sp. 1. 910. számú végzése 
következtében, dr lmecs János ügyvéd állal 
képviselt Balázsovits Sándor javára 136 kor 
62 fill.  s jár erejéig 1909. évi március hó 21-én 
foganatosított  kielégítési végrehajtás utján le-
foglalt  és 620 koronára becsüli következő ingó-
ságok, u. m.: ló, szekér, s/án, kocsi, nyilvános 
árverésen eladatnak. 

Mely árverésnek a csíkszeredai kir. járás-
bíróság 1909. évi V. 193. számú végzése foly-
tán 136 kor. 82 fill.  tökekövetelés, bíróilag 
már megállapított költségek erejéig, végrehaj-
tást szenvedeti lakásán Csíkszeredában leendő 
megtartására 1909. évi szeptember hó 18-lk 
napjának délutáni 4 órája határidőül kitü-
zelik és ahhoz a venni szándékozók ezennel 
oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érin-
tett ingóságok az 1881. évi LX. t.-c. 107. és 
108. §-ai értelmében, készpénzfizetés  mellett, 
a legtöbbet ígérőnek, szükség esetén becsáron 
alul is el fognak  adatni 

Amennyiben az elárverezendő ingóságokat 
nások is le- és fclulíoglaltatlák  cs azokra ki-
légitési jogit nyertek volna, ezen árverés az 
831. évi XI.. t.-c. 120 a érlolinéli.-ii i-zpk 

mások 
elégitési -. , 
1831. évi XL. t.-c. 120. 3. értelmében ezek 
javára is elrendeltetik. 

Csíkszereda, 1909. augusztus 27-én. 
Keresztes Gyula, 
kir. kir. jti'i. 

Sz. 284. c. n. 327 -909. vgh. 

Árverési hirdetmény. 
Alulírott bírósági végrehajló az 1881. cvi 

LX. t.-c., illetve az 1908. évi XLI. t.-c. értel-
mében ezennel közhírré teszi, hogy a buda-
pesti V. ker. kir. járásbíróság 1909.111. 1442 1 
számú végzése következtében, dr Tauber Jakab 
budapesti ügyvéd állal képviselt Terézvárosi 
bank alapfoglaltató  és több társa felülfoglal-
(alók javára 200 kor, 500 kor , 300 kor. és 
>m kor. 45 fillér  s jár. erejéig 1909. julius 
^9, augusztus 19, augusztus 20 és augusztus 
31-én foganatosított  kielégítési és biztosítási 
végrehajtás utján le- és IclQlfoglalt  és 693 kor. 
20 fillérre  becsült következő ingóságok u. m.: 
asztalok, székek, tányérok, evőeszközök, üvegek, 
poharak stb, nyilvános árverésen eladatnak. 

Mely árverésnek a csikszeutniártoni kir. já-
rásbíróságnak 1909. V. 311/2. számú végzése 
folytán  a fennti  tőkekövetelések és ezeknek a 
jegyzőkönyvben kitüntetett kamatai és eddig 
bíróilag már megállapított költségek erejéig 
Tusnádfürdőn  a Kóser-vendéglőben leendő esz-
közlésére |9Q9. évi október hó 2-lk napjá-
nak d, e. 9 órája határidőül kitüzetik és ahhoz 
a venni szándékozók oly figyelmeztetéssel  hi-
vatnak meg, hogy az érintett ingóságok az 1881. 
évi LX. l.-C. 107. és 108. §-ai értelmében kész-
pénzfizetés  mellett, a legtöbbel ígérőnek, szük-
ség cselén, becsáron alul is el fognak  adatni. 

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

Csíkszereda, 1909. szeptember 13-án. 
Ambrus Lajos, 

kir. bir. végrehajtó. 

Csiktaplocán 30 holdnyi l-ső osztályú 
tagositott szántó és kaszáló birtok 
folyó  hó 26-án délután 2 órakor nyil-
vános árverésen haszonbérbe adatik. 
Értekezhetni Vass Istvánnál Gyltnesen. 

Szám 7927 - 9U9. ai. >-2 

Pályázati hirdetmény. 
A e»ikmegyei Internátussal egybe-

kötött polgári leányiskolánál nyugdíjazás 
folytáu  megüresedett rendes tanítónői 
állásra ezennel pályázatot hirdetek 

Pályázhatnak olyan polgári iskolai 
oklevéllel bíró tiinilónók, kik a nyelv-
történet tudományi szakcsoportból van-
nak képesítve. Előnyben részesülnek 
azok. kik az ének- és tornutanitáara is 
képesítéssel biroak. 

Az állással évi 2000 (kétezer) kor. 
kezdő fizetés,  420 (négyszázhúsz) kor. 
lakáspénz és "200 [kétszáz) kor. ötödéves 
koipótlék jár. 

A kellően felszerelt  pályázatok folyó 
évi október hó 10 (tiz)-ig bezárólag 
hozzám benyújtandók. 

Csíkszereda, 1909. szeptember 13. 
Fejér Sándor, 

aliupán, ink. azéki elnök helyet. 

Szám 7760—909. ai. 
Áriejtési hirdetmény. 

A csikvármegyei hivatalszolgák részére 
szállítandó egyenruházat és a Csikvár-
megye központi hivatala részére szállítandó 
tűzifa  beszerzése iránt Csíkszeredában (vár-
megyeház) alispáni irodában folyó  évi 
szeptember hó 20-án d. e. 10 órakor 
tartandó nyilvános árlejtés utján pályá-
zatot hirdetek. 

Ugy a szolgaruha, mint a faszállitás 
három évre adatik bérbe és pedig folyó 
évi október hó 1-től kezdve 1912. 
október hó l-ig. 

F e l t é t e l e k : 
1. A ruhákra, mely évenkint körülbelül 

14 szolga részére szükségeilelik, dara-
bonkint (köpeny, bluz, nadrág, sipka, 
csizma, cipó, téli és nyári megkiilömböz-
tetéssel) teendő árajánlat természetesen az 
anyag szállítását is beleértve. 

2. A tűzifára,  melyből évenkint 200 
köbméter (50 kubik, 100 rövid öl) szük-
ségeltetik, csakis kemény, száraz bükkfára 
reflektálok,  melynél az egység ár köb-
inélcrenkint (kubikonkint, rövid ölenkint) 
világosan jelzendö. 

Ezért felhívom  érdeklődőket, hogy írás-
beli zárt, vagy szóbeli nyilt ajánlataikat 
a kitűzött időig adják be. 

Egyéb feltételek  annak idején közös 
megállapodással szerződésbe költetnek. 

Csíkszereda, 1909. szeptember 3-án. 
Fejér Sándor, 

nlisiián. 

Szám 10336 -909. tlkvi. 3-3 

Hirdetmény. 
Csikcsicsó község telekkönyve birtokszabá-

lyozás következtében útalakittalott és ezzel 
egyidejűleg azokra az ingatlanokra nézve, ame-
lyekre az 18í>(S. XXIX.. az 1889. XXXVIII, és 
az 1891. XII. t.-cikkek a tényleges birtokos 
tulajdonjogának bejegyzését rendelik; az 1892. 
évi XXIX. t.-cikkben szabályozóit eljárás a 
lelekjegyzőkönyvi bejegyzések helyesbítésével 
kapcsolatosan foganatosíttatott 

Ez azzal a felhívással  tétetik közzé: 
1. hogy mindazok, kik az 1886. XXIX 

l.-c. 15. és 17. §-ai alapján — illcivu e §-oknak 
az 1889. XXXVlü. l.-c. 5. és 6. §-aiba'u és az 
1891. XVI. t.-c. 15. a. ,» pontjában loglalt 
kiegészítéseit is — valamiutaz 1889. XXXVIII, 
t.-c. 7. §. n) és az 1891. XVI. t.-c. 15. §. h) 
pontja alapján eszközölt bejegyzések, vagy az 
1886. XXIX. l.-c. 22. §-a alapján történt törlések 
érvénytelenségét kimutathatják, c végből tör-
lési keresetüket hat hónap alatt, vagyis az 
1910. évi március hó 15-lk napjáig bezárólag 
a telekkönyvi halósághoz nyújtsák be, mert az 
ezen meg nem hosszabbítható záros határidő 
eltelte után indított törlési kereset annak a 
harmadik személynek, aki időközben nyilván-
könyvi jogot szerzett, hátrányára nem szol-
gálhat; 

2. hogy mindazok, akik az 18S6. XXIX. 
t.-c. 16. és 18. §-ainak eseteiben, ideértve az 
utóbbi §-nak ?z lSfi'l.  XXXVIII, t.-c. 5. és 6. 
§-aiban foglalt  kiegészítéseit is, — a tényleges 
birtokos tulajdonjogának bejegyzése ellenében 
ellentmondással élni kívánnak, írásbeli ellent-
mondásukat hat hónap alatt, vagyis 1910. évi 
március hó 15-lk napjáig bezárólag a telek-
könyvi hatósághoz nyújtsák be, meri ezen meg 
nem hosszabitható záros határidő letelte után el-
lentmondásuk többe figyelembe  vétetni nem fog; 

3. hogy mindazok, akik a telekkönyv át-
alakítása tárgyában lett intézkedések állat, nem 
különben azok, akik az I. és 2. pontban körül-
írt eseteken kívül az 1892. XXIX. t.-c. szerinti 
eljárás és az ennek folyamán  történt bejegy-
zések által előbb nyert nyilvánkönyvi jogaikat 
bármely irányban sértve vélik, ideértve azokat 
is, akik a tulajdonjog arányának az 1889. 
XXXVIII. t,-c. 16. S-a alapján történt bejegy-
zését sérelmesnek találják, — e tekinlelben 
felszólalásukat  tartalmazó kérvényüket a telek-
könyvi hatósághoz hat hónap alatt, vagyis 
1910. évi március hó 15-lk napjág bezárólag 
nyújtsák be, mert ezen meg nem hosszabit-
ható záros határidő elmulta után az átalakí-
táskor közbejött téves bevezetésből származó 
bárminemű igényeket jóhiszemű harmadik sze-
mélyek irányában többé nem érvényesíthetik, 
az említett bejegyzéseket pedig csak a törvény 
rendes utján és csak az időközben nyilván-
könyvi jogokat szerzett harmadik személyek 
jogainak sérelme nélkül támadhatják meg. 

Egyúttal figyelmeztetnek  azok a felek,  akik 
a hitelesítő bizottságnak eredeti okiratokat ad-
tak át, hogy amennyiben azokhoz egyszersmind 
egyszerű másolatokat is csatoltak, vagy ilye-
nek pótlólag benyújtanak, az eredetieket a te-
lekkönyvi halóságnál átvehetik, 

Csíkszereda, 1909. augusztus 10. 
A hír.  tiirohujmfk,  mint telekkiimjvi  hátúm;/. 

Bocskor Antal, 
kir. uzéki kiró. 

Árverési hirdetmény. 
Dávid Gyula őrmester és neje szül. 

Petres Karolina magánárverésen eladják 
folyó  hó 26-án d. u. 2 órakor Csiksze-
icdában a Hargita-utcában saját házuknál 
a belsőt és az összes külsőséget. Köztük 
van egy kaszáló, mely 17 hold, továbbá 
az összes közhelybeli illetmény és négy 
törvényterü széna. 2—3 

A volt postaépületben 1 emeleti lakás 

KIADÓ. 
Értekezhetni Farkas Lázárnál Csikgreredaban. 

ELAPÓ e g y h a s z n á l t d e 
jó k a r b a n l e v ő 

z o n g o r a . — Hol? Megmondja 
lapunk kiadóhivatala. 

K I A D Ó 
egy utcai lakás, egy kocsiszin széna-
tartóval és egy 4 lóra való istálló. — 
Értekezhetni Darvas Bélával Csíkszere-

dában, Fazakas-piacon (sarok ház). 

1 7 1 \ T I A Csíkszeredában a 
I j L / Ü U U gőzfürdővel  szem-
ben egy telek, a rajta levő faház-
zal és gazdasági épülettel. 2-3 

IHIIIIIIIIIIIH 
Őrangyal és ártatlanok őrangyala cz. 

Ima- és énekeskönyv 
uj kiadásban megjelent. — Kapható : 

= Szvoboda József  kinn- és mplrkertttedéiftu, 
3 C s í k s z e r e d á b a n . 

i i w r H u g y h a j t ó é s h u g y s a v o l d ó «mmr i w 

S Z U L T Á N - F O R R Á S . 
Nagyon kellemes, tisztalzű, szénsavban gazdag, bőr és dus lilthloa-tartalmu ásványvíz. 

Gyógyító és üditő ital. 
Kiváló vegyi összetétele következteben sikerrel alkalmazható vese, liugykő- és hólyag-
bajok esetében, nagyon alkalmas cukorbetegs égeknél, csúzos bántalmaknál, továbbá 

a légző- és einésztö-szervek hurutos bajainak gyógyítására. — 

Szultán Lithion-gyógyforrás-vállalat. 
Kutkezelőség es központi iroda: EPERJES. 
Igazgatóság: Budapest, IV., Ferenez József-rakpart  22. 

A londoni kiállításon kiváló és 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 
ásványvíz .ereskedeseben, Kolostor-utca 23. — Telefon  318. 
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ÉRTESÍTÉSI 
Van szerencsém a nagyérdemű közönségnek becses tudomására 
hozni, hogy Zsögüd és Csíkszereda kőzött lévő birtokomon 

S I R K Ő - R A K T Á R T 
nyitottam. Síremlékeim mindennemű kőanyagokból van-
nak előállítva, u m. granit, sienit, márvány és trachitból. 

Úgyszintén elvállalok mindennemű kőfaragó 
szakmába vágó munkát, a legrövidebb idő alatt. 

Főtörekvésem, hogy a nagyérdemű vevő közönséget jó 
minőségű értékes áruval szolgálhassam ki, a legszolidabb 
árak mellett. \ melyen tisztelt vevőközönség pártfogását  kérve, 

— maradok kiváló tisztelettel: - , — 

GÁL KÁLMÁN, SIRKŐ-RAKTÁROS. 

fa  H»  H»  fa  H»  IT^Tt»  fa  H»  fa  Itk  TNTf 

Üzlet áthelyezés a Kossuth Lajos-utca, Szultán Lázár-féle  házba! 

ÜZLET ÁTHELYEZÉS! 
Vau szerencsém a mélyen tisztelt hölgyközönség becses figyel-
méhe ajánlani, miszerint az igazságügyi palotával szemben levő 

DIVAT-KALAP S Z A L O N O M A T 
folyó  évi augusztus hó 15-én a Kossuth Lajos-utcába, 
a Szultán Lázár-féle  helyiségbe tettem át és [egyúttal 

NÖI-DIVAT-KALAP ÜZLETTÉ 
alakitottam át. Raktáron találhatók: díszes és diszitetlen 
kalapok, gyászkalapok, kalaptúk, arcfátylok,  virágok, 
szallagok, tollak, csattok, selymek, divatos angol 
sapkák és szőrme sapkák, bársonyok és plüsök min-
den szinben találhatók. Elvállalok miudeonemü átalakí-
tásokat, javításokat jutányos áron, s miután oélom minden 
egyes vuvőmüt a legszolidabb*!! kiszolgálni kérem becses 

júindulutu pártfogásukat,  kiváló tisztelettel: 

Össv. Nagy Jakabné, Csíkszeredában. 
Egy jó családból való leány tanulónak felvétetik, 

nmü 
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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 Csíkszereda részére: FÁHNDRICH ZOLTÁN cégnél (Lux-féle ház). Kapható hordóban és naponta frisH  töltcsü palackban az ország-

szerte elsőrendű minőségűnek elismert H agge n m a c he r-féle 
kóvetkeüó fajta  sörök: 

Árjegyzők, azonnali palackcsere raclleti: Kászoni SalutarÍB es Répáti 1 literes I 
palackban 20 flllcr,  felliteres  palackban 17 fillér,  nagybani véreinél árengedmény Emi cvócvvizokiii kiviil kupliuiók im'p: BorsséVi, BoroBS, Borhegy, Elópa:ak, Oloria. Fehérkól, Felsórékosi . . . 

MarUBoholt, Kászonjakabfalia  borpataki, Hargltallget, Matild, Székely Selters és Sztojkai gyógyvizek. || „nirali/  -sor. -- Silloil  a ht „ l'ilMi'tt"-nor.  — .. ltnj»r"-Hor. 

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 á l l o m á s r a s z á l l í t v a é r t e n d ő k . 

MINDENNEMŰ B Ú T O R ELŐNYÖS FEL-
t é t e l e k m e l l e t t k a p h a t ó 

F O G O L Y Á N H N ' I ) R E 
újonnan kibövitett butorraktárában 

S E P S I S Z E N T G Y Ö R G Y Ö N . 
Teljes menyasszonyi kelengyék, vásznak, 
ágyteritök. függönyök  és mátrácok stb. 

Zongorák és varrógépek ivszleilizHrsiv is. 

Czell Frigyes és Fiai 
es 

M E D G Y E S 
Legjobb és legteljesitöképesebb szállítók 

erdélyi fehér  borokban, 
Kitűnő s a j á t t e r m é s ű borok. 

Különlegesség kiváló finom  vörös borokban. 

B 0 ® 63 ® 0 I 

NA(Sy JÓZSEF KÖFARAŐÓ-tyESTER 
SIRKÓ ÉS BUTORMÁRVÁNY GYÂRA, BRASSÓ. 

T e l e f o n  LiOo. K u r - u . .>L>. 

Van szerencsém a nagyérdemű közönség I) 
tudomására hozni, hogy ipartelepemet gyárilag 
berendezve, a legújabb gépekkel szereltem fel. 

Elvállalok mindennemű kőfaragó, 
épületmunkákat — a legolcsóbb árak 
mellett és a legkényesebb igényeket 
kielégítően szállítok gránit-, syenit, 
labrador-, márvány-, mész- és homok-
kőből készített síremlékeket. 

Rajz és méret szerinli megrendelé-
seket butormáiványra azonnal foga-
natosítok. 

ügynökök mellőzésével kérem egész bizalommal hozzám fordulni, 
y ez állal is ármegtakarítás éressék el 
A ii. é. közönség szives pálifogását  kérve, kiváló tiszteleltei 
N AGY JÓZS1 K, K Ö K A R A G Ó - M K S T J Í K. 23_:to 

Boda József orgona és hármonium építő 
C S I g T A F L O C A 1 ! ! . 

Vait szerencsém u főtisztelendő  papság és a m. t. 
egyháztanács szives tudomására hozni, miszerint 

ORCîONA É S IIARMONII. 'M 
É P Í T Ő M Ű H E L Y E M E T 

teljesen újonnan rendeztem be, minek utánna 
módomban áll a legnagyobb szabású orgona épi 
tését is elvállalni. Bárminemű javilás és átalakí-
tásokat a legjutányosabb árban pontosan e3zközlök. 

A nagyérdemű közönség pártfogását  kérve, vagyok kiváló liszteletlel: 
B o d a J ó z s e f ,  orgona és harmónium épitó, Csiktaplocán. 

U j i ' i ^ l e t . 
Tisztelettel értesítem a nagyérdemű közönségei, hogy Csíkszeredában az Orbán 
József  ur házában, a Csíkszeredai Takarékpénztár Részvénytársaság szomszédságában 

É cipész üzletet és kész-cipő raktárt 
B nyitottam. Több évi bel- és kiilíöldi lanulinányaiiu és tapasztalataimnál íogva abba 
Y  a kellemes helyzetben vagyok, hogy elvállalok minden e szakmához larlozó cipész 
a munkát: nök, urak és gyerekek részére. Készcipö raktáromban na. y választékban 
• tartok raktáron mindennemű cipőket, csizmákat és cipő felsőrészeket  kész-cipők-
E j höz, úgyszintén rendelt - cipőkhöz, melyeket a legjutányosabb áron számítok. 

Í
^ Elvállalok bármilyen e szakba vágó javításokat a legolcsóbb árak melleit. Jó, olcsó 

munkáról és pontos kiszolgálásról előre is bizlositoni a mélyen tisztelt közönséget. 
Kérve a szives pártfogást,  maradok kiváló tisztelettel 

I . á s z l ó A l b e r t c i p é s z - m e s t e r C s í k s z e r e d á b a n . 
A román király volt udvari szállítója. 3 - 1 3 

$ 
• 

I 
• 

! 
AZ ARCBŐR ÁPOLÁSÁRA 

legjobb az ákácvirág-krém, 
amely az arcbőrt rövid idő 
alatt tldévé cs széppé teszi, 
a májfoltot,  szeplőt és más 
kiütést eltávolítja. Ára I ko-
rona. Kapható a készítőnél 
és postán is megrendelhető 

SZEREMLEY TIHAMÉR 
gyógyszerésznél, Cslkszentmártonon. 

n 

KERESKEPŐ TANULÓNAK 1 
ecy 13-14 éves fiu  felvétetik  IÜ CRV 
SZVOBODA JÓZSEF 

könyv- és paplrkereskedésébe, 
OsllEszeredáLban. 

HIRDETÉSEK 
olcsó árszámitás n.ellett 
közöltetnek s felvetetnek 

A K I A D Ó H I V A T A L B A N . 

Hosszurovó Cement Födélcserépl 
M a «• A MM Is A 4 A A I M M 4 A «ai A Ji Ji Z — m* 2 «W A M I. S _ P. f " A m 4 f « • 

i j j j j ^ ^ ^ majdnem határtalan tartósságu, igen könnyű födőanyag,  olcsó áron kapható " Ă 
Im^a^apu-uka^sz. P Q R Ţ L A N D C E M E N T G Y Á R N Á L B R A S S Ó B A N . ^oTaT^J^c^Ts'sl" I 

^ WW  WWWWWW9W  ^ 
NyoMtoU ÖXToboda Jóuef  kOojroyoadájábaa, CaikaseredAban, 1809 




