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Hirdetési dijak a l e g o l o a ó b b a n aaimittatoak. 

Kéairatok nem adatnak viasaa. 

Választások előtt. 
Az egész ország választásra készül. 

Megfújták  mindenütt n Imrei riudót. Min-
denik párt a hegemóniára törekszik. Az 
erők pedig annyira szet vannak for-
gácsolva, liogy u hegemoriára való tó 
rekvés előreláthatólag meddő kísérlet 
marad. 

07 óta nem volt annyi párt a pnr-
luii'cntbcii és parlamenten kivül, mint 
a menni,i rövid pár hónap ulutt kialti-
knlt. Épen ezért a választ.tsok kimene-
telére nézve a legnagyobb bizonytalan-
ság urulkodik. Tudják ezt maguk a 
pártok is, melyek a legnagyobb erővel 
országszejte megkezdték n korteske-
déseket. 

Az alkotmáin párt elillnt. a függet-
lenségi 'párt kettévált és a nemzeti 
munkapárt uiegulakult. Ezek ttzok a 
főbb  inozzanutok, melzi-k a politikai 
életet tarkává tették s melyek a válasz-
tásokat uj irányba terelik. 

Legszomorúbb azoubau az, hogy 
az ország költségvetés nélkül s a 
ház eluupolva van. A költségvetés, 
illetve indemnitás a levegőben lóg. S 
mindez Wekerle Sándor koalíciós kor-
mányának jóvoltából. Mert a költség-
vetésen kívüli állapot egyedül nekik 
lulujdouiihsiló. Párt juk szétbomlott, a 
lüggetlenségi párt, a nagy többség ket-
tévált. Nagy volt az egyetértés közöt-
tük, mikor az ország legvitalisabb ér-
dekeiről volt szó. 

A küszöbön álló választások leszuek 
hivatva uj parlameuti többségei terem-
teni, hogy az alkotmányosáénak azine 
megőriztessék Erre pedig kilátás nin-
csen. Annyit előre lehet látni, liogy uz 
ujonuan megalakult munkapárt és a két 
függetlenségi  párt fogjak  a parlamenti 
pártok tekintel jesebb részét alkotni. 
Ézek közül uzonhan aligha jut egyik 
is olyan erőre, hogy düutö befolyását 
tudja irányítani a parlamenti eletet. És 
épen itt a haj, inert az uj parlamentre 
nagy és égető feladatok  várnak, melyet 
csak egé»zséges politikai alakulásokkal 
lehet megoldani. Ha pedig ez nem t'og 
heközetkezni, el lehetünk készülve egy 
második választásra is. 

Vármegyénk kivül áll azon, hogy 
csekély négy inondátumával a választás 
mérlegében aulyt nyomjon. A közhan-
gulat azonban az általános elégedetlen-
ség. A választók nagyot csalogtak :> 
koalíció-kormány uralkodásában. Sokat 
ígértek, ezért sokat vártuk és semmit 
sem kaptak, sót a semminél is rosszab-
bul jöttek ki. Ezért meglehetősen el-
keseredett hungnlat uralkodik válásztó-
ink között. Mé(, a választói jog szent-
ségében vetett bizalom is megrendült. 
Megrendült a választók minden rétegében 
meg az értelmi osztályban is. A tiszta 
választások réme, a pénz és egyéni 
érdek előtérbe nyomult s uralkodni fog 
a választásokon. Épen ezért reális számí-
tást tenni nem lehet 

Tény nz, hogy a politikai ]i.::lok 
pi'ograiiimjai ina annyi garantiát nem 
iiyujtnnk, mint csak egy pár évvel előbb. 
Okozták ezt a pártok kebelében tluló 
viszályok és u metidó politikai élet. 
Ezt megszüntetni egy jól megalapozóit, 
állandó parlamenti többség volna hi-
vatva, mert egészséges piirliimenli élei 
csak ugy képzelhető, ha vall állandó 
pari ii me mi többség es megfelelő  ellenzik. 
Annyi politikai part mellett, mint a 
mennyi most exi.-tal az országban, ered 
menyes munkát végezni nem lehet. 

A választások feladata  lenne áliamlo 
parlamenti pártokat biztosítani. A mos-
tani politikai viszonyok mellett azonban 
ez aligha fog  bekövetkezni. 

Kép az életből. 
Leírásomat egy igaz megtürtént szomorú 

családi életből meríteni. 
Hogy ti lefestendő  képnek mását majd min-

den székely faluban  találjuk, szomorú dolog, 
de t'l kell ismernünk. A kép bemutatását azért 
is tartom alkalomszerűnek, mivel a törvény-
hozó testület a ti:itul bűnösük számara uj bün-
teti) novellát Itozott; gondolkoztam. hogy vál-
jon egy ilyen kép kiigazításán ezen novellá-
ban megkapln-c ugy a társadalom, mint a csa-
lád és iskola a rég várt és óhajtott támpontot. 

Must. midőn Csikmegyéhen is alakulóban 
van a „pnlronago- egyesülőt. Iiálor leszek ezen 
mindi'ti olvasó által ismert képi t lerajzolni 

Lássunk a rajzhoz. 
A kis János még alig iit éves és már egy 

üveggel haling a korestnalia. Jól tudja már. 
hogy merre nyílik a korcsma ajtaja, mert neki 
ezt az utat napjában többszőr n:og kell ten-
nie. Teszi is szivoson, hisz az iivog tartalmá-
ból ó is részesül, csak hamar járjon. Ott van 
a korcsmában. Tőle a szoba venilégge'. .lános 
nem esodálkozik, hisz mar megszokott dolog 
előtte minden. 

A korcsmáros ismerve a kis tiu', >em pénzt, 
sem a mennyiség és minőseget nem kérdezi, 
hisz tudja, hogy András gazdának mindig a 
„gyilkosból" kell, Hiiierven már az üveg nagy-
ságát. 

\om is vitt pénzt. Most még Írásra is ad-
nak. hisz. András gazila jó munkás, mi meg az 
a kis házikó is az iivé. .Szaladva megy János 
hazaiéi-'. Apja hamarosan megissza az üveg 
tartalmát és megy dolgára, ki a mezőre. — 
Ttjába ejti a korcsmát os maga is megtöltőt 
egy kis üveget, a miről mar Krzsók néni nem 
tud. Okos ember András liáesi, Azt tartja: 
.nem muszáj mindent az asszonynak tudni." 
Kimegy a raczóro. Dolgozni akar. de annyira 
elálmosodott, hogy muszáj egy fél  órát pi-
henni. „Biztosan eső lesz" — igy gondolkodik. 
— hisz ő nem szokott ilyen almas lenni. Kgyet 
alszik. Keléhretl. Meg az livegben van Azt ki-
hajtva, hozzá fog  a munkához. Nagyon nehe-
zen megy. Mi az oka ? Hisz ó világéletében 
ilyen rosszul nem érezte magát. Inai gyengül-
nek, izzad, álmos. L'gv a hogy dolgozik. Iíste 
haza megy. Erzsok néni ismervén kedves férje 
szokását, megint pálinkával fogadja.  „Megiszom, 
meri olyan nem jól éreztem mi) egész nap 
magamat. — „Hanem jó lenne ebbe borsot, 
vagy paprikát tenni, hátha n tejtói megesii-
mürlüttom, a mit tegnap belém erőltettél." 
Kész az ágyas pálinka. Megiszik 3—4 pohár 
ml és látszólag egész jól érzi magát. Más nap 
csak rosszul van. Több kísérletet tesz a pá-
linkával. Tesz bele álkörmöst, holfmaiincsüp-
pet, eintoriát stb. Melegített bort is iszik, de 
ez sem húsznál. Orvost hivatnak. Az orvos azt 
mondja: iit nines más mód, mint felhagyni  a 

szeszivással. tnot-t ha tovább is iszik, ugy élo-
tevel lizoi. Ege: z prédikációt tart neki. Hivat-
kozik szop csaladjára. hogy miliő nagy csapás 
lemn: őket ily korait itt hagyni stb András 
bácsit látszólag megtérítette az orvos ur okos 
beszoile. Kijelentette, liogy teljesen szakit a 
szöszös ital ivásával. 

Kitolt egy hét. ket het. András bácsi csak-
ugyan 110111 kiilil a korcsmába A korcsmáros 
nem győzött elogge csodálkozni. „Mi losz, ha 
ez a biztos Ibrrás is megtagadja a szóig; latot." 
Így gondolkozott magában. Megharagudott, s 
a tartozásáért beperelte, liogy mutassa inog 
a szósz erejet, liogy inog a dobolaslioz is ért. 
András bácsi nrni várta be a dobsz -U 

Kis házát elailta. árából megfizetett.  Az ál-
domás nem maradhatott cl. ha már vásár vult 
Megkóstolta ujból a szószt. Salamon, a kocs-
máros, a hol az aktus lelblyt. a legnagyobb 
ürülnének adott kifejezést  András bácsi lattára. 
Szidta az orvost, aki ugy felre  tudta vezetni. 
FolüMven a garatra. András bácsi is segítette 
szidni. Elhatározta ezen nevezetes alkalommal, 
bogy biz ot egy orvos som teszi bolonddá. — 
Hogy beszedetlek nagjobb súlya legyen, ugy 
berúgott házauak temetésénél, hogy másnap 
ehredt fel.  De must már nein az usi portán, 
hanem nz alvégén ogv kis egészségtelen put-
riban. „Istenem ! Hat mi vau velem...? Mi tör-
tént. hogy én itt vagyok?" 

Krzsók néni sirás között megmagyarázta. 
O ia sirt keservében. Családja vigasztalta. — 
Hasztalan. Dolgozni nincs kedve. A megma-
radt pénzből buját pálinkába (inti. csak iszik. 

Telik múlik az idő. Végre kitört rajta a té 
boly. A falu  költségen elvitték az őrültek há-
zába. 

Uepül az idő, egyszer jön a pecsétes levél 
az elöljárósághoz, melţ hon tudatják, hogy An-
drás bácsi elhalt. U leszámolt. Hanem itt há-
gj ott egy szegény, beteges özvegyet öt gyer-
mekkel, akiken iniud latszik az apai bün. 

A „patronáge" egyesületnek a legtöbb dol 
got a korcsmák és azok bűzös levegője fogja 
szolgáltatni. Kzeii képnél is a kocsma adja 
illeg az alapszint. Szomoiu, de igaz, hogy mi 
nap ilap utan nagyobb és nagyobb arányban 
fetrengünk  az alkohol okozta veszedelemben 
es apasztjuk erkölcsi, fajl'entartási  erőnket. A 
ciank.ilis merogkeverót keresik, nyomozzák ; a 
szesznek, ennek az erós méregnek clárusitására 
nap-nap után engedélyez az allam korcsmákat. 
A ciánkálihoz férni  ucliéz. mig szeszt a 4 éves 
gyermeknek is ad a kocsmáros Ha egy kicsit 
is komolyan gondolkozunk, szomorú valóra ju-
tunk. Mit tesz az állam, mit tesz a társadalom 
mind ezekkel szemben ? Statiszü.áznak. Sta-
tisztikai adatokkal kimutatják, hogy évenkint 
mennyi szesz fogy  el és mily látsz.olagos jö-
vedelmet hoz az államnak. Azt kolleue ezzel 
kapcsolatosan kimutatni, hogy ez a jövedelem 
mint) anyagi és erkölcsi áldozatokat kiván. 

I'edig, ha mindezt olyau pontossággal és 
szakértelemmel mutatnák ki. ugy aligha elret-
tentő sz amot nem kapnáuk. Megtudnók, hogy 
minden koroua, mit szesz után kapunk, tiz ko 
rónát vesz ki zsebünkből. 

Minkenl'ele egyesületet kigondoluuk, több-
féle  emberbaráti intézetet állítunk fel.  Kér-
dem, hát ezek létrejöttét mi sürgeti legtöbb-
ször? A szesz. Ne kíméljük mint a mérget. 
Hadat kell ellene izentii A szeszt, mint élve-
zeti cikket teljesen törültetni kell. helyette más 
adónemet hozni be. 

A „patronage" egyesület van hivatva, hogy 
mindezt keresztül vigye. 

Tartsuk szemeink elótt koszorús költőnk, 
Borzsenyiiiek e mondását 

„Minden állam támasza és talpköve a tiszta 
erkölcs, mely lia tuegvész Kóma ledől és rab-
igálui görnyed.-

Márton  Bálint. 

A 
A József  kir. herceg szanatórium-egyesület 

helyi bizottsága f.  hó 5-én tartotta minden 
évben szokásos estélyét. Az eBtély az eddigi-
ekhez hasonlóan rendeztetett, újság számba 
csutl án a tombola ment. Az elárusitás nem 
sátrakhan, hanem az e célra berendezett 
színpadon folyt  le, mely igen alkalmasnak és 
célszerűnek bizonyult. 

A szanatórium-egyesület estélye egyike 
anyagi és erkölcsi sikerekben leggazdagabb 
estélyeinknek. Az az emberbarátijótékony cél, 
melynek jegyében ez estély tartatik, mindig 
akcióra szólította városunk és vidéke intelligens 
társadalmát s igy érthető, hogy a közönség 
általános részvétele mindenkor páratlan sikert 
biztosított. 

Az estélyt városunk úrasszonyai rendezték 
kik közül ki kell emelnünk P. Mikó Ilkát, 
Kállay l'bulnét, dr. Fejér Antalnét, Pap Do-
mokosnét, Fejér Sándornét, Szacsvay Imrénét, 
Acél Üdünét és Zakariás Manónét. Az estélyen 
ezenkívül, főleg  az darusításnál, közremii-
ködlek a nagy szátnu rendező bizottságból 
tübben, kik mindannyian hozzájárultak alioz, 
liogy az idei szanatoriutnmi estély méltó legyen 
az eddigiekhez 

Szép és illustris közönséget láttunk a Vigadó 
szépen feldíszített  nagytermében. A vásár és 
tombola eleven életet teremtett a terem min-
deu részében. Tréfás  hangulat és érdeklődés 
mellett folyt  le a tombola, amelynek tárgyai 
gyorsan vándorolták az ambók, teruók stb. 
boldog tulajdonosainak birtokába. A táncból 
is hóvcii kijutott. Mint mindig, ezúttal is ebben 
voltak a legkitartóbbak. Külön meg kell jegyez-
nünk, hogy az estélyen Ráduly Árpád is kitett 
magáért. Jól játszott és igen sok újdonságot 
produkált. 

Az estélyre adakoztak: Czáka Béla (sonka), 
dr. Kejér Antalué (torta), Fejér Sándoraé (fagy-
lalt és pogáesaj, Janovitz Józsefné  ^szendvics), 
Kallay L'bulué itliea, rum, cukor), dr. Nagy 
Béuiué szendvics), Pap Domokosáé (fagylalt 
es haseliéi, és Szacsvay Imréné (fagylalt). 

Külöu ki kell emelnünk Pap Margit úr-
leányt, ki uz általa hozatott virágokból 03 
korona tiszta jövedelmet juttatott az egyesület 
pénztárába. Az estélyen felulfizetók  névsora. 
Dr. Tuubor József,  Józ9a Géza, JuugerSamu, 
Janovitz József  1U—10 korona; Dr. Kejér 
Antal. Dr. Harmath Leó, Dr. Bocskor Béla, 
Kállay Ubul ü— 0 korona; Pototzky Márton, 
Hoffmau  J. D., Ur. Kejér Mihály, Klein Sámuel, 
liingvald Márk, Dr. Nagy Béni, Konfeld  Félixné, 
Sípos Marczell 5—5 korona; Dájbukát Jakabné, 
Fejér Sándor, Zakariás Izsák, Dr. Zakariás 
Mauó 4 - 4 korona; Dr. Kovács Albert, Pototzky 
Pál, Dr. Doezy Kálmán, Dr. Éltbes Béla, Csutak 
Béla, Dr. Kovács Gyárfás  3—3 korona; Fejér 
Istvánué. Dr. l'jfalusy  Jenő, Dr. Élthes Zoltán, 
(iái József,  liévész László, Kárl Altman. Beck 
Fülöp korona; Balázs István, Szalacsy 
Sándor 1—1 korona. 

A megjelent hölgyközönséget a követke-
zőkben sikerült feljegyeznük.  Úrasszonyok: 
Aczél Ödönné, Báldi Aurélné, dr. Bocskor 
Itéláné, dr. Csíki Józsefné,  özv. Endes József-
né, dr. Fejér Antalné, Fejér Istvánné, Fejér 
Sándorné, dr. Fodor Antalné, GöZBy Árpádné, 

A K Á S Z O N I „ B O L D I Z S Á R - F O R R Á S " K I Z Á R Ó L A G O S F Ő R A K T Á R A . Egy literes palackokban 10 fillérért kaphatók. 
w „prencsém az ieen tisztelt vevőimet értesíteni, hogy az őszi és téli szezonra megérkeztek a legfrissebb  és legklvflóbb  kávé fajok,  theák, thea-
JZZnvrU antrol és belföldi  rutnók, likörök, legfinomabb  cukorkák, csokoládék és déli gyümölcsök. - Kávé, cukor, rizs, szappan és minden-
! . T Z p r f k _ Mindennap friss  hideg felvágottak  és prágai sonka kapható a legszolidabb árak mellett - Gyors és pontos kiszolgálás, 
nemo raszereK. <™ v , FŰSZER-ÉS CSEMEGE-KERESKEDÉSE 
A nagyérdemű k ö z ö n s é g szíves pártfogását  3 1 - ^ . T O S = = CSÍKSZEREDÁBAN. 
kérve, vagyok kiváló tisztelettel = - v 
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Jaoovitz Józsefné,  dr. Imecs Jánosné. Kállay 
Cbulné, Kovács Antal mi, Löcherer Jánosné 
dr. Márton Lászlóné, özv. dr. Molnár Lászlóné 
dr. Nagy Béniné, dr. Nagy Jelióné, özv. Nagy 
Sándorné, Pap Domokosáé, Szacsvay Imréné 
dr. Szántó Samuné, Szabó Gézáné, dr. Tauber 
Józsefné,  dr. Zakariás Manóné. 

L'rleáoyok: Báldi Irénke, Báthory Olga 
Böjtby Juliska, Braun Angéle, Császár Jolán 
Demény Irénke, Demény Mária. Fejér Erzsike 
Fejér Mariska, Pap Margit, Szathmáry Olga, 
Bzáva Katus. 

KÜLÖNFÉLEK. 
— Áthelyezés. Az erdélyi r. kath. státus 

igazgatótanácsa dr. Király Henrik csiksoinlyói 
fógmn.  r. tanárt saját kérésére Brassóim atlie-
lyezte 9 helyébe dr. Nagy Gyulát nevezte ki 
Rózsahegyről. Elismeréssel kell megemlitenilnV, 
hogy Kassai Lajos régens tette lehelövé, hug.v 
a testület a távozó tanártól ünnepélyesebben 
elbúcsúzhassák, azáltal, hogy a testillet összes 
s a helyi intellingencia több tagját IVbr. hó 
27-én ebédre hivta meg. A távozó kartársiiak 
Pál Gábor igazgató magvas beszédben mon-
dott a testület nevében bucsut, kérve ót, hogy 
emlékezzék szivesen vissza arra a helyre, 
ahol tanári működéséi megkezdette s ne feled-
kezzék el volt munkatársairól sem: egyúttal 
biztosította, hogy mindnyáján szeretettel fuj!-
oak rá gondolni. Dr. Király Henrik szép sza-
vakbun mondóit köszöDetet azon szeretetteljes 
támogatásért, mellyel iránta itt töltött uleje 
alatt a testület minden tagja viseltetett. Szel-
lemes felköszöntök  ben búcsúztatták a távo-
zót még Csató János, Kassai Lajos és liús 
János is. Az ifjúság  este szerenádot r< 'ídezett 
a távozó tanár tiszteletére s nevükbe., i'etres 
Kálmán VIII. o. t. mondott Isten hozzádot neki. 
Dr. Király Henrikben a testület egy kiválóan 
képzett, ideális lelkületű, szerető kartársat, az 
ifjúság  pedig jóltevó, szerető támogatóját és 
barátját vesztette el. Kívánjuk, hogy uj mű-
ködési helyén is eddigi lankadatlan buzgal-
mával és lelkesedésével munkálkodjék az ifjúság 
erkölcsös Develésén és oktatásán. 

— Uj hivatalos óra beosztás és egyéb 
Intézkedések a bíróságoknál. Az igazság-
ügyminiszter most leérkezett rendeletével a 
királyi törvényszékeknél, járásbíróságoknál és 
ügyészségeknél folyó  évi április hó 1-töl kcz-
dődöleg az alábbi szabályokat léptette életbe. 
A kezelő hivatalokban a hivatalos órák köz-
napon 8 órától 3 óráig, vasár- és ünnepnapon 
pedig 9 órától 12 óráig tartanak; a hivatal 
lönöke azonban megengedheti, hogy a május 
1-től október 31-ig terjedő időszakban a hiva-
talos órák köznapon 7 órától 2 óráig tartsa-
nak. Vasárnapon és ünnepnapon a kezelő hi-
vatalokban a kezelő személyzetnek legalább 
felerésze  nem teljesít szolgálatot. A felek  ré-
szére az iktató hivatalok és a telekkönyvi hi-
vatal köznapon 9 órától 1 óráig, vasárnap- és 
ünnepnapon 9 órától 11 óráig, a jegyzői iroda 
köznapon 9 órától 11 óráig áll nyitva. A ke-
zelő hivatalokban és jegyzői irodákban a felek 
köznapon 9 órától 11 óráig, vasárnap- és ünnep-
napon pedig csak kivételesen a hivatal főnök 
külön engedélyével nyerhetnek értesítést. Eze-
ken kivül a miniszteri rendelet egész halmaz 
uj intézkedést, egyszerűsítést foglal  magában, 
melyek közül fontosnak  tartjuk felemlíteni,  hogy 
a törvényszéknél tanácsülésen kivül hozott, a 
telekkönyvi ügyekben hozott, valamint a járás-
bírósági határozatok kiadmányait a biró és az 
ügyészségi intézkedések kiadmányait az ügyész-
ség vezetője többé nem irja alá, hanem azokra 
csupán a kiadmányozó kezelő, telekkönyvi 
ügyekben pedig a telekkönyvvezető irja rá ezt 
a záradékot: »A kiadmány hiteléül*, s ezt a 
záradékot saját aláírásával és a hivatal pecsét-
jével látja el. Az uj rendhez ezúttal nincs sza-
vunk, hogy be fog-e  válni az a jövö titka, de 
mindenesetre ahhoz a hivatalos óra tekinteté-
ben a többi hivataloknak is alkalmazkodniok 
kell, hogy az egyöntetűség meglegyen. 

— Elmarad a sorozás. A hivatalos lap 
I. évi március 1. száma Hazai Samu honvéd-
eleműgyi miniszter körrendeletét közli az ösz-
szes megyei és városi törvényhatóságokhoz. 
A rendelet ana való hivatkozással, hogy or-
szággyűlésileg megajánlott ujoncjutalék hijján 
a lösorozást márciusban és áprilisban megtar-
tani nem lehet, megállapítja, helyesebben kor-
látozza a sorozó-bizottság feladatát  és hatás-
körét. — A hadkiegészítési kerületi parancs-
nokságok székhelyein rendszerint, valamint az 
ezeken kivül esö helyeken szervezett állandó 
sorozó bizottságok — mondja a többi közt a 
rendelet - a védtörvényi utasításban megha-
tározott, esetleg attól eltéróleg megállapított 
napokon, — március és április hónapokban — 
egy beüljenek ugyan, de működési körük álta-
lában és akként korlátoztassék, hogy az emlí-
tett bizottságok működése csakis a gyámoli-
tásra szorutt férfirokonok  keresetképességének 
megállapítására, további a magyar szent ko-
rona országaiban tartózkodó és megkeresés ut-
ján itten utóállitandö osztrák honosságú álli-
táikötelesek megvizsgálására szorítkozzék. — 

Magyar honosságú állitáskötelesek ellenben 
mindaddig, mig az 1910-ik évi ujoncjutalékok 
az országgyűlés által meg nem ajánllatnak, az 
állandó sorozó bizottságok elé nem vezeten 
dók, továbbá az Ausztriában tartózkodó és ot-
tan való állításukat kérő magyar honosságú 
állitásköteleseknek Ausztriában leendő állítga-
tása iránt mindaddig, mig az 1910-ik évi ujonc-
jutalékok az országgyűlés állal meg nem sza-
vaztatnak, illetőleg az eziránt kibocsátandó to* 
vábbi rendeletemig, az osztrák hatóságokhoz 
megkeresések nem intézendök. Ezúttal a folyó 
1910. évre szervezett vegyes felülvizsgáló  bi 
zottságok működését is akként szabályozom, 
illetőleg korlátozom, hogy eme bizottságok elé, 
az ujoncjutalékok megszavazásáig csak a már 
besorozott és tényleg szolgáló katonák és hon-
védek továbbá a kereselképességük tekinteté-
ből felülvizsgálandó  férfirokokok  vezettessenek 
és általuk csak ilyenek vizsgáltassanak felül,  a 
még be nem sorozott állitáskötelesek azonban 
felülvizsgáló-bizottság  elé egyáltalában ne ve-
zettessenek. 

- Hirtelen halat. Szabó Mózes madé-
falvi  lakos, ki feleségével  vadházasságban élt 
f.  hó ö-éu szobájában hirtelen összeesett és 
meghalt. Elhalt úllandóau betegeskedett s ha-
lálai valószínűség szerint szélhűdés okozta. 

— Lövöldözés. Mult hó 2ti-án Csikdán-
falva  községben Zsigmond István korcsmájá-
ban Kovács Péter és Blágu Dénes dánfalvi 
lakósok összeszólalkoztak. Az összeszólalkozás 
heveben Blágu Délies Kovács IVtert arcul 
Ulütif,  mire ez kimenekült az utcára. B:ág« 
azonban utánila ment és forgópisztolyát  elóre-
rántva. a menekülő Kovácsra lóit. A golyó 
azonban célt tévesztett, mert az ott alló Lu 
kács Péter Blágának kezét a kelló pillanatban 
félre  lökte. A csíkszeredai kir. ügyészségnek 
jelentés tétetett. 

— Halálos végű birkózás. Biró Ger-
gely csikszenttamási lakos Imecs Istvánt mult 
lin 2ó-én este 9 órakor a község utcáj n mellbe 
szúrta, minek következtében Imecs még nzon 
éjjel meghalt. A holttest eltemetése engedé-
lyeztetett, Biró Gergely pedig a kir. ügyész 
ségnek leljelentetett. 

— A pereces tragédlij». Weisz József 
pékinas, gyimesi lakos mull hó 20-án vig 
trombitaszó mellett árulgatta 120 darali pere-
cét. melyek egy rúdra voltak felfűzve,  luy téri 
be Vizoli Albtirtné vendéglőjébe, hol a nagy 
szomorúság érte. A jelenlevő Miklós István 
ugyanis egy ökölcsapással szétzúzta a perecek 
harmonikus kapcsolatát s azok szanaszét re-
pültek dirib darabokban a földre.  A tragédiát 
könnyebb természetű tettlegesség is követte, 
melynek a kir. járásbíróságnál lesz folytatása, 
hol a perecek ára is meg les/, sózva. 

— Elszámolás. A gyim?st>Ukki gör. kath. 
iskolának tanszerekkel való felszerelésére 
1910. február  26-án rendezett táncestében 
felülfizeltek  a következő urak : Zakariás Ist 
ván 8 kor, Donea Sándor. Grossm.in Sándor 
6—6 kor.; Câmpean Ilyés esperes, Berger 
Mór, Dobál Antal, Potsa Sándor 5—5 korona ; 
Boér János, Dobál Gergely, Fejér István, Za-
thureczky Leó 4—4 kor.; Anda Géza, Bálás 
Dénes. Benke János. Bermán Mihály, Dájbu-
kát Zaky, Gergely György. Sípos Marcell, Ur-
zicean János, Wagner Adolf,  Zakariás János 
3—3 korona; Bándi Gyula, Berman Wolf. 
Blum Mózes, Jánossy János, Kolin Oszkár, 
Komjáthy József,  ifj  Krusit Tódor, Márkovics 
Smil, Máté László, Meisel Sándor, Neufeld 
Miklós, Péli Lujos, Risnicza Ágoston, Rosem-
berg Adolf,  Rusz S. János, Szabó Imre, Dr. 
SznrvHs Jakab, Schultz Manó, 8cliille Viktor, 
Seg.'lstein Mór, Smilovica Márton, Vass István 
2—2 korona; Czifra  György, Czifra  Manó, 
Dájhukát Geró, Tark Antal, Nagy B. György, 
Nagy G. Miklós, Xodelka János, Olischer Mária, 
liegéezy Károly, Rus Xikodim, Solnay János, 
Szaţer Hugó l - l korona; a kiknek ezúttal 
is hálás köszönetét lejezi kl a Rendezőség. 

— Kutyák kiirtása. A gyergyói járás fő-
szolgabírója tekintettel arra, hogy a veszetség 
járványszerüleg lépett föl,  elrendelte hogy Gyer-
gyóremetén az összek kutyák, kiirtassanak. E 
rendelkezést megfelebbezték  s most Csikvár-
megye alispánja a felebboréet  elutasítva a fő-
szolgabírói rendelkezést jóváhagyta. Ilyenfor-
mán Remetén az összes kutyákat kiirtják. 

— Felhívás. Felérem mindazokat' kik a 
helyben megalakítandó .Lawn tenie* pálya 
egyesületébe be akarnak lépni, folyó  hó 13-án 
(vasárnap) d. u 8 Arára nz uri kaszinóba meg-
beszélés végett megjelenni szíveskedjenek. 

A volt Sraltán-féle  üzlet Csíkszere-
dában minden elfogadható  árért az összes 
árukkal és berendezéssel együtt l^tegség miatt 
••ónnal eladó. 

— Beszámoló. Dr. Nagy György a csík-
szentmártoni kerület országgyűlési képviselője 
most kezdi meg kerületében beszámoló körút-
ját. F. bó 17-én beszámolót tart Menaságon 
és Csikezentgyörgyön, 19-én Lázárfalván  és 
Tusnádon, 20-án Ká. zonal tizen, Kászonjakab-
falván  és Kászonujfaluban. 

— Maroius 15. Csikszentmártoa község 
hazatias közönsége az idén is megünnepli már-
cius 15 ikét. Az ünnepi beszédet dr. Nagy 
György a kerület országgyűlési képviselője 
tartja. 

— Ha alozas. László Aatal kántor és 
vezért nnitó f.  hó 2-án, 54 éves korában, Gyer-
gyóujfaluban  elhalt. Elhunyt 30 évig állott a 
tanUgy szolgálatában és közszeretetuek ör-
vendett. 

— Reform  a jogszigorlók szüleinek 
érdekében. A jogszigorlók szüleinek ér-
dekében azt az üdvös rendszert hozta 
be a Kolozsvárt számos éve sikeresen 
működő jogi szeminárium (Malom-utca 
14.) hogy állandóan szemmel kiséri a 
Kolozsvárt készülő vidéki jogszigorlókat 
— és azon szülőket, akik a szeminárium 
vezetőségét e végből levélileg felkérik, 
hetenkint — feltétlenül  megbízhatóan, 
díjmentesen informálja  a fiuk  készülésé-
ről (azok tudta nélkül is), igy ők meg-
győződhetnek arról, vájjon szigorló fiuk 
tanulással tőltik-e az időt Kolozszvárt. 
Egy másik célszerű ujitása a jogi szemi-
náriumnak az, hogy azon jogszigorlók ér-
dekében, akik szigorlatuk letétele előtt 
Kolozsváron csak rövid ideig tartózkod-
hatnak, olyan rendszert honosított meg, 
mely lehetővé teszi azt, hogy a vidékiek 
otthon elkészülhessenek, esetleg irodai, 
vagy más teendőik végzése mellett. T. i. 
az anyag essenciáléját magukba foglaló 
jegyzeteken kivül oly jegyzeteket is ké-
szített, amelyek teljes rendszerességgel az 
egész anyagot olyként foglalják  magukba, 
hogy a tankönyveket helyettesítik, az ösz-
szes szigorlati kérdéseket felölelik  és a 
magyarázást nélkülözhetővé teszik. E jegy-
zeteket a vidékieknek kikölcsönzi és azok 
abból otthon elkészülve u. n. recapituláló 
kurzuson vesznek részt Kolozsvárt 1—2 
hétig. Továbbá naponta próbaszigorlato-
kat tart, melyeken az intézeten kivül ké-
szültek is díjmentesen részt vehetnek. — 
Ezen tevékenységéről és a szeminárium 
céljáról felvilágosítást  nyújtó nyomtatott 
könyvet „Tájékoztató a jogi szeminárium-
ról" díjmentesen küld a szülőknek Jogi 
szeminárium vezetősége. (Dr. Dobó, Ko-
lozsvárt, Malom-utca 14. sz.) 

— Műkedvelői előadás. A csíkszeredai 
iparos ifjúsági  öuképzőkör a Vigadó nagyter-
mében 1910. évi március hó 15-én részben 
saját pénztára, részben pedig a Csíkszeredá-
ban létcsiteudó sétatér javára műkedvelői 
előadást reodez, mely alkalommal szinre ke-
rül Gábor Áron a székely ágyuhős. Történeti 
szinmű, Háromszéknek 1849 iki önvédelmi harca 
idejéből 6 képben, dalokkal és csataképekkel. 
Klsó kép: Gábor Áron búcsúja a szülői ház-
tól. Második kép: Az önvédelmi harc kihir-
detése Sepsiszentgyörgy piacán. Harmadik kép: 
Gábor Áron első ágyúi és a próbalövés. Ne-
gyedik kép : Kézdivásárhely pusztulása. Öt'idik 
kép: A kökösi csata. Hatodik kép: Gábor 
Áron megdicsőülése. — Helyárak: Páholy 10 
kor. Oldalszék 2 kor. 40 till. Támlásszék 2 
kor. Körszék 1 kor. 60 fill.  Zártszék 1 kor. 
20 fill.  Állóhely 80 fillér.  Tauulójegy 60 «11. 
Karzati ülőhely 80 fill.  Karzati állóhely 40 f. 
Kezdete este 8 órakor. 

C S A R N O K . 
Tedely és Pál. 

I r t a : L a n d t n é - A d y M a r i s k a . 
Tedelyt ünnepelték. Sokan, mindenki ünne-

pelt és Pál mélabús volt e miatt. 
Tedely nugyoa kedvelte a sápadt, rajongó 

gyermeket, azért ia egy napon, — mindazzal 
a sok csipkével, melyet gyöuyörü testén hor-
dott — felkuporodott  az ölébe. 

— Pál — mondta lágyan és apró ujjaival 
a bajusza körül babrált — én unom az életet. 
Ezt az életet. A színpadi életet. A virágot is, 
a tapsot is, az ünneplést is unom. 

Itt megállott, mintegy feleletre  várván. De 
ajaka hallgatott. Hanem a szeme, a hűséges 
két szeme bomlott örömtől fénylett. 

— Pál — suttogott tovább a diva b már 
kedvese nyakán volt gömbölyű karja — neked 
valahol messze, tul a bérceken, tul a völgye-

ken, susogó erdők s vadvirágos rétek tájin van 
egy kis házad. Egy parányi, repkényea kuny-
hód. Hát. . . édes . . . tudod . . . ? 

Pál tudta s mert tudta: csaknem gorom-
bán szakította ki magát kedvese karjaiból. 

És Tedely, a szeszélyes szép Tedely nem 
haragudott 

Hiszen csomagolni meut 

Egész éjjel, sót más nap is utazlak, n har-
madik nap reggelén azouban már olt ébredtek 
a csinos erdei lak hűs hálójában, a Pál szü-
leinek ódon keretbe foglalt,  nagy képe alatt. 

— Az asztalou Rebi asszony kávéja illato-
zott és Pál meréBz volt, merész, akár egy 
igazi férj 

Tedely egyébként pompásan mulatott. Új-
nak, érdekesnek talált mindent. A vén, fehér 
fejkötős  gazdasszonyt, aki ót „lelkem nngyaá-
gos asszonyoménak szólította s aki keil vesén 
zsörtölődött Pállal, amiért sem eljegyzéséről, 
sem esküvője napjáról, de még megérkezésük-
ről sein tudósította, 

A folyton  mozgó, fekete  bundás házőrző 
ebet, a csirkéket, a galambokat, sót magát 
Pál urat is. 

Hanem legnagyobbat mégis csak az erdő-
nek tapsolt Tedely. 

A .hűs, madárdalos erdőnek, melyben ezer 
meg ezer virág nyílott, száz és száz madár 
csicsergett, fütyölt,  csatti.gott. Nem, ilyen szép-
nek még sem képzelte a Pal hazáját! 

Valami furcsa,  elfogultságtól  rezgó hangon 
meg is kérdezte tőle: 

— Azelőtt is, mindig ilyen volt itt minden V 
És Pál — kinek lelkét, csak imént is a 

gyermekkor uapsugaras emlékei foglalkoztat-
ták, öntudatlanul, de határozottan mondott 
„nein*-et. 

Amit még hozzá kellett volna toldania, azt 
Teddy vette ajkára: 

— Akkor hát értem, énértem öltözött igy 
ki az erdő. A Bán Theodóra fogadására  ké-
szült! 

— Nevetett mig ezeket mondá, de a sze-
me fellángolt,  nagy, gőgös önérzettől! 

És Pál, amint uézte nézte a kipiiult 
hideg arcot, a csillogó szemeket, tudta, mit 
kell cselekednie. 

Karon fogta  Tedelyt és vitte. Árkon, bok-
ron keresztül, haza. 

Otthon megkereste Rebi asszonyt, az egyet-
len lényt, akinek nagy, világraszóló diuda'át, 
mesébe illő szerencséjét eldicsekedte: 

— Mit? — reszketett a fehér  fejkötó  — 
komédiásné 1 Nem a felesége  V Boldog Isten I 
Ha ezt a szegény nagyasszony tudnál 

Délre előkerítette a szénégető kis leányát 
Attól küldte be az ebédet. 

Természetes, hogy negyednap fellépett  Te-
dely a Vermes Laci uj darabjában 8 miut 
mindig, óriási sikert aratott. — Pál — szo-
kott helyéről — bus tekintettel, de el nem 
fáradó  teayerrel tapsolt neki. Tedely ajakához 
emelte piros szegfűjét,  két percig rámosoly-
gott és — a közönség háromnegyed része 
irigykedve fordult  feléje: 

— Milyen szerencsés. . . 

K Ö Z G A Z D A S Á G . 
A .Hermet' Magyar ÁttaUnoz Váltóüilet Retx-
veayUrtasag, Budajaat, heti jetaatéM a tözsde-

forgalomról  si páoiplaciról. 
Budapest, 1910 mArclus 4. 

A folytonosan  fokozódó  pénzbőség követ-
keztében az értékpapirvásarlási kedv a közön-
ség körében teljes mértékben boutakozott ki 
az elinult hét folyamán,  miuek következtében 
tartós ég intenzív szilárdulás volt észlelhető 
az egész voaalou. A tőzsdén rendkívül nagy-
üzlet fejlődött  ki és az összes értekek emel-
kedő árfolyamok  mellett nagy keresletnek 
örvendtek. 

Elsősorban kell megemlékeznünk azokról 
a nagy vásárlásokról, melyek a 4V.-OS ma-
gyar koronajáradékban történték, minek folya-
mányaképen annak árfolyama  93—90-ig emel-
kedett. 

A nemzetközi értékek közül előtérben ál-
lottak a magyar hitel részvények, melyeknek 
árfolyama  nagy véleményvásárlósokra egészen 
838.-ig emelkedett. Ezen eBeméayen kivül fő-
leg a két közlekedési vállalat részvényei, va-
lamint a magyar kereskedelmi r. t. és Ma-
gyar Jelzáloghitelbank részvényei örvendtek 
igen nagy keresletnek. Különösen rohamos 
emelkedést mutatnak fel  a Budapesti Közúti 
Vaspálya részvények és a magyar kereske-
delmi r. t. részvények, melyeket a már töb-
ször említett pénzcsopport nagy ' tételekben 
vásárolt. A budapesti Közúti Vaspálya rész-
vények árfolyama  egészen 736.-ig emelkedett 
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ezen legmagasabb árfolvnmot  BZonb»n nem 
KiberUlt fentanani,  ugy' hogy a mai napon 
731.-ig emelkedtek. A tőzsdének e szilárd alap 
irányzata a külföldi  tózsdé; kedvező jelenté-
Beiből csak támogatást nyer és a pénzviszo-
nyok állandó javulása nem kevésbbé befolyá-
solja az árfolymok  alakulását. A nagy Uziel-
kedv, mely az értéktőzsdén mutatkozik, -kilá-
tást nyújt arra, hogy a nagy pénzbőség követ-
keztében az eddig elhanyagolt értékekre is rá 
fog  kerülni a sor ée az a szilárdság, mely a 
tőzsdén ez időazerint észlelhető, ha váratlan 
események azt nem zavarják, tartós fog  ma-
radni. 

NYILT TÉR.*) 
A legtartalmasabb 

legelőkelőbb 
legjobb napilap 

„ A Z U J S A O " 
B u d a p e s t e n . 

Egy évre 38 korona, félévre  14 korona, 
negyedévre 7 K, 1 hónapra 2 K 40 fill 

Egyes példány ára ÍO fillér. 
Vasarnapl Mám ára 20 fillér. 

*) E rovatban közlőitekért nem vállal ft-lrlós-
ségct a szert . 

1-3 Sz. 137—1910. 
kj. 

Hirdetmény. 
Alulírott község elöljárósága közhirré 

teszi, hogy Csikmenaság község vadász-
területe folyó  évi március hó 31-én 
d. e. 8 órákor egymásután következő 
6 évre a községházánál bérbe fog  adatni. 

Az árverési feltételek  k.-jegyzöi irodán 
a hivatalos órák ílatt megtekinthetők 

Csikmenaság, 1910. március hó 1-én. 
Adóiján János, Márton Imre, 

k. biró. k. jegyző. 

C S Í K I l a p o k 3-ik oldal. 

BÉRBEADÓ BIRTOK. 
Csikfitódon  Csíkszeredától 3 kilómé-
ter távolságban, 46 hold kitűnő minő-
ségű szántó és kaszáló birtok azonnal 
bérbeadó. A birtokhoz tartozik 4 
holdas területű belsőség, kényelmes 
szép uj 4 szobás lakással, hozzátar-
tozó gazdasági és melléképületekkel. 
Értekezni lehet: SZÁSZ JÁNOS 
tulajdonosnál Kolozsvárit, Bartha 
Miklós-utca 5. szám alatt, hová az 
esetleges ajánlatok küldendők. — 
Ugyanott eladó s z é n a és sza lma. 

IAZ EURÓPA-
SZÁLLODÁBAN 

NAPONTA FRISSEN CSAPOLT 

KŐBÁNYAI UDVARI 
HSA LA PILSKN SÖR 

kapható. Minden pénteken 
halpaprikás, többféle  zóna-
reggeli. Szives pártfogást  kér 

: kiváló tisztelettel 

Miklós János venfletlös  Csiiszeredáta. 

f̂n • 

•II 

KivAló aryópyliatAsu 
erős tápszerttartalmazó 

tojás és csokoládé cognak. 
Különösen lábbadozók, 
aggok, betegek és gyer-
mekek erősítésére is, or-
v o s o k által n a g y o n 
a j á n l t a t i k . Kapható: 

Jakab m nkriiriWtai, Csitoeia. 

I 

15. szám. 

TENGERI LISZT 
a csikszentmih&lyi gőzma-
lomban bármily mennyi-
s é g b e n k a p h a t ó . Cim: 
CSIKY JÁNOSNÉ 

Szépviz-Csikszentmih&ly (állomás). 
5—52 

Sz. 12—1910. 
vkgy. 

Hirdetmény. 
Csikdánfalva  község alólirott elöljáró-

sága közhirré teszi, hogy a majorsági 
javak a folyó  1910. évre a vadászterület-
tel együtt haszonbérbe fognak  adatni a 
községházánál folyó  év március hó 19-én. 

Az árverési feltételek  az elöljáróságnál 
hivatalos órák alatt megtekinthetők. 

Csikdánfalván,  1910. február  hó 18-án. 
Antal Dénes, Szócs Béla, 

k.-jegyző. Iiirú. 

Szám: 197—1910. 

Árverési hirdetmény. 
A tusnádi közbirtokosság Tusnád köz-

ségházánál folyó  évi március hó 14-én 
délelőtt 10 órakor tartandó közgyűlésén 
becsértéken alul eladja a tusnádi vasúti 
állomástól mintegy 6 klmtre fekvő  .Kuf-
árok" nevü 70-2 kaL hold területü erdő-
résznek fatömegét. 

A kérdéses területen az erdógond-
nokság becslése szerint találtatott 5502 
m' gömbölyű luc- és 4789 m« gömbölyű 
jegenyefenyő  haszonfa,  581 m» lucfenyő 
kéreg és 643 m ' fenyő  tűzifa. 

A venni szándékozók felhivatnak  az 
ajánlat 10°/o-át kitevő bánatpénzzel ellá-
tott ajánlataiknak a gyűlés megnyitása 
elótt a közbirtokossági elnök kezéhez 
való juttatására. 

Az Írásbeli ajánlatok felbontása  után 
a legmagasabb ajánlat, mint kikiáltási ár 
alapul vétele mellett szóbeli árverés is fog 
tartatni. , , , 

Részletes tájékozás T u s n á d község 
házánál szerezhető. 

Tusnád, 1910. március hó 4-én. 
Ifj.  Ferenc János s. k., 

birtokossági elnök. 

1910. vhtó. 
Á r v e r e s i h i r d e t m e n y . 

Alulirt bírósági végreliajló az 1881. évi LX. 
tc. 102., illetőleg az 1908. évi XLI. t.-c. 19. 
§-a értelmében ezennel közhirré teszi, hogy a 
csíkszeredai kir. törvényszéknek 1909. évi 11908. 
polg. számú végzése következtében, dr Erős 
Vilmos ügyvéd által képviselt »Agrár takarék-
pénztár részvénytársaság* javára 392 korona s 
jár. erejéig 1909. évi december lió 20-án fo-
ganatosított kielégítési végrehajtás ulján lefog-
lalt és 2357 koronára becsült következő ingó-
ságok, u. m.: ökrök, rozs, zab és liázibutorok 
nyilvános árverésen eladatnak. 

Mely árverésnek a csikszentmártoni kir. já-
rásbíróság 1909-ik évi V. 492/2. számú vég-
zése folytán  130 korona tőkekövetelés hátrá-
lék erjeig Csikszentgyörgy községben végre-
hajtást szenvedő lakásán leendő megtartására 
1910. március hó 18-lk napjának délutáni 
3 órája határidőül kitüzetik és ahhoz a venni 
szándékozók ezennel oly megjegyzéssel hivat-
nak ineg, hogy az érintett ingóságok az 1881. 
évíLX. l.-c. 107. és 108. §-ai értelmében kész-
pénzfizetés  mellett, a legtöbbet ígérőnek, szük-
ség cselén becsáron alul is elfognak  adatni. 

Amennyiben az elárverezendő ingóságokat 
mások is le- és felülfoglaltatták  és azokra ki-
elégítési jogot nyertek volna, ezen árverés az 
1908. évi XLl. t.-c. 20. s-a értelmében ezek ja-
vára is elrendeltetik. 

Kelt Csikszenlmártonon, 1910. évi március 
hó 7-én'. 

Ambrus Lajos, 
klr. l>ir. vé^ii-liiíjló. 

Szám 84—1910. végrh. 
Árverési hirdetmény. 

Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi 
LX. t.-c. 102. §-a értelmében ezennel közhirré 
teszi, hogy a csíkszeredai kir. törvényszéknek 
1910. évi V. 57. számú végzése következtében, 
dr Fejér Antal csíkszeredai ügyvéd által kép-
viselt a Csíkszeredai takarékpénztár részvény-
társaság javára 150 korona s jár. erejéig 1910. 
évi január hó 8-án foganatosított  kielégítési 
végrehajtás utján lefoglalt  és 3100 koronára 
becsült következő ingóságok, u. m.: lovak te-
henek, juhok és 10 szekér széna nyilvános 
árverésen eladatnak. 

Mely árverésnek a csíkszeredai kir. járás-
bíróság 1910-ik évi V. 57. számú végzése foly-
tán 150 korona tőkekövetelés, ennek 1909. évi 
junius hó 19. napjától járó 6"» kamatai Vi"/» 
váltódij és eddig összesen 78 korona 10 fillér-
ben biróilag már megállapított költségek ere-
jéig, végrehajtást szenvedett lakásán Csikdelne 
községben leendő megtartására 1910. évi már-
dus hó 15-lk napjának délelőtti 10 órája 
határidőül kitüzetik ésahhoz a venni szándékozók 
ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy 
az érintett 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 
mások is le- és felaifoglaltatták  és azokra ki-
elégítési jogot nyertek volna, ezen árverés az 
1881. évi XL. t.-c. 120. g. értelmében ezek 
javára is elrendeltetik. 

Csíkszereda, 1910. évi február  24-én. 
Molnár Sándor, 
kir. bír. végrehajtó. 

UN m 
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Tuziía 
a Központi takarék-
pénztárnál kapható. 

7-1U 

Sz. 2362,1910. tlkvi. 1-3 
I. 

Végzés. 
Kozmás község közhelyeinek arányosítása 

tárgyában bemutatott munkálatok a végleges 
bevezetésre vonatkozólag megvizsgáltatván azok 
helyesnek találtattak, minél íogva a 24366/1893. 
sz. illetve 6400/1904. 1. M. számú rendeletek 
értelmében kibocsáttatik a következő 

II. Hirdetmény. 
Kozmás község telekkönyve birtokszabá-

lyozás következteben átalakíttatott és ezzel egy-
idejűleg azokra az ingatlanokra nézve, ame-
lyekre az 1886. XXIX. az 1889. XXXVIII, és 
az 1891. XVI. t.-cikkek a tényleges birtokos 
tulajdonjogának bejegyzését rendelik, az 1892. 
évi XXIX. I.-cikkben szabályozott eljárás a te-
lekjegyzökönyvi bejegyzések helyesbítésével 
kapcsolatosan foganatosíttatott.  Ez azzal a [el-
hívással tétetik közzé: 

1. hogy mindazok, akik az 1886. XXIX. 
le. 15. és 17. <j-ai alapján, ideértve e§-oknak 
az 1889. XXXVIII, tc. 5. és 6. §-saiba'n és az 
1891. XVI. Ic. 15. a) pontjában foglalt  ki-
egészítését is, valamint az 1889. XXXVIII, tc. 
7. §-a és az 1891. XVI. tc. 15. S-a b) pontja 
alapján eszközölt bejegyzések, vagy az 1886. 
XXIX. tc. 22. $-a alapján történt törlések ér-
vénytelenségéi kimutathatják, e végből törlési 
keresclüket hat hónap alatt, vagyis az.  1910. 
évi szeptember hó 15-lk napjáig bezárólag 
a telekkönyvi hatósághoz nyújtsák be, inert 
az ezen meg nem hosszabitható záros határ-
idő eltelie után indított törlési kereset annak 
a harmadik személynek, aki időközben nyilván 
könyvi jogot szerzett, hátrányára nem szol-
gálhal ; 

2. liogy mindazok, akik az 1886. XXIX. 
1c. 16. és 18. §-ainak eseteiben ideértve az 
utóbbi S-nak az 1889. XXXVIII. Ic. 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 
szeptember hó 15 Ik napjáig bezárólag a 
tlkvi hatósághoz nyújtsák, mert ezen meg nem 
hosszabbítható záros határidő letelte után ellent-
mondásuk többé figyelembe  vétetni nem fog; 

3. liogy mindazok, akik a telekkönyv átala-
kítása tárgyában Jeti intézkedések által, nem 
különben azok, akik az I. és 2. pontban kö-
rülírt eseteken kivül ai 189.'. XXIX. tc. sze-
rinti eljárás és az ennek folyamán  lörlént be-
jegyzések által előbb nyert nyilvánkönyvi jo-
gaikai bármely irányban sértve vélik, ideértve 
azokat, akik a tulajdonjog arányának az 1889. 
XXXVIII, tc. 16-ik <j-a alapján történt bejegy-
zését sérelmesnek találják, e tekintetben fel-
szólalásukat tartalmazó kérvényüket a telek-
könyvi hatósághoz hal hónap alatt, vagyis 
1910. évi szeptember hó 15-lk napjáig be-
zárólag nyújtsák be, mert ezen meg nem hosz-
szahbithaló záros határidő elmulta után az 
átalakításkor közbejött lévcs bevezetésből szár-
mazó bárminemű igényeket jóhiszemű harma-
dik személyek irányában többé uem érvénye-
síthetik, az említett bejegyzésekéi pedig, csak a 
törvény rendes utján és csak az időközben 
nyilvánkönyvi jogokat szerzel! harmadik sze-
mélyek jogainak sérelme nélkül támadhat-
ják 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-
né .et pótlólag benyújtanak az eredetieket a 
telekkönyvi hatóságnál átvehetik. 

Csikszentmárton, 1910. évi március hó 2-án. 
A kir. jbiróság, mint tlkvi hatósága. 

Qózsy "Péter, 
klr.Jblií. 

ó 1000-1500 Irt 2'20 i.tai 

CSEREFASAS 
JB1 
Sz. 46—1910. 2 - 2 

esp. 
Árlejtési hirdetmény. 

A Csiktnadéfalván  építendő papilak 
munkálataira ezennel árlejtést hirdetek. 

A föld-,  kőműves-, ács-, asztalos-, kő-
faragó  stb. munka : iáltási ára 12000, 
azaz tizenkettőezer Korona. Ezenkívül a 
község természetben megadja a szüksé-
ges követ, homokot, fát,  deszkát. Terv-
rajz, elöméret a csiksomlyói papilakban 
megtekinlhető. Vállalkozni szándékozók 
10"/» bánatpénzt tartoznak letenni. Az ár-
lejtésre minden érdeklődő okleveles épí-
tészi folyó  évi március hó 14-én dél-
után 2 órára a csikrákosi papilakba 
szívesen látok és meghívok. 

Csiksomlyó, 1910. február  23. 
Bálint Lajos, 
kcr. föesperes. 

2 - 2 Szánt 836—1910. 
ki. 

Pályázati hirdetmény. 
Csikvármegye felcsiki  járáshoz tartozó 

Gyimesbükk nagyközségben a s e g é d -
j e g y z ő i állás lemondás folytán  ürese-
désbe jővén, arra ezennel pályázatot hir-
detek. 

Javadalmazás: 1000 kor. évi fizetés. 
Felhívom mindazokat, kik ezen állást 

elnyerni óhajtják, hogy szabályszerűen 
felszerelt  folyamodványukat  hozzám 1910. 
évi március hó 18-ig nyújtsák be. A 
választást ü y i t n e s b ü k k községházánál 
ugyanazon hó 21-én d. u. 1 órakor tar-
tom meg. 

Csíkszereda, 1910. évi február  25-én. 
Becze Imre, 
főszolgabíró. 

Sz. 641 — 1909. ' - 2 

Faeladási hirdetmény. 
Kilyénfalva  község elöljárósága köz-

hirré leszi, hogy a község II. határrészé-
ben febvö  „ C s i b i "-pataki erdejében a 
35663—1907. és 9370—1909. F. M. en-
gedélyek alapján 176'26 kai. holdon 
29090 lm' gömbölyű lucfenyő  haszon-
fára  becsült fatömeg  Egyszázhatvannyolc-
ezerhatszáz (168600) korona kikiáltási ár-
ban 1910. év március 29. napján dél-
előtt 9 órakor Kilyénfalva  községházánál 
megtartandó zárt írásbeli ajánlattal egybe-
kötöd nyilvános szóbeli versenytárgyalá-
son el fo£  adatni. 

A kikiáltási ár 10"/o-a bánatpénzül az 
árverés megkezdése előtt, az árverési bi-
zottság elnökének kezébe leteendő. 

A szabályszerű bélyeggel ellátott írás-
beli zárt ajánlatok a megajánlott vételár 
10"/.-át kitevő bánatpénzzel, vagy meg-
felelő  óvadékképes értékpapírral látandók 
el és tartalmazniok kell egyúttal azt a 
kijelentést is, hogy ajánlattevő az árve-
rési és szerződési feltételeket  ismeri s ma-
gát azoknak aláveti. 

Elkésett és utóajánlatok el nem fogad-
tatnak. 

Az erdó falömege  a kikiáltási áron 
alul nem fog  eladatni. 

A kihasználási határidő három (3) évig 
tarthat. 

A vágásterület a gyergyótölgyesi tu-
tajrakparttól és fapiactól  kettő (2) km. 
távolságra fekszik. 

Az árverési és szerződési feltételek, 
valamint a becslésre vonatkozó közelebbi 
adatok a m. kir. járási erdőgondnokság-
nál (Gyergyótölgyes) és a községházánál 
(Kilyénfalva,  Csikmegye) a hivalalos órák 
alatt megtekinthetők. 

Község elöljáróság. 
Kilyénfalva,  1910. február  24. 

Ádám Imre, György Ágoston, 
jegyző. biró. 



4-ik oldal. C S Í K I L " A » P O K 10. azAm. 

Jó gyomor, |ó egészség! 
Viláehirú orvosok elismerik, hogy a legtöbb rosszullét a 
rendetlen gyomor működéstől származik. - Igyekezzünk 

ennek elejét venni- — Ezen célra szolgál a 

„ N O V I C U M " székely havasi gyo-
morkeserű háziszer. 

Ha valami kellemetlen érzés lépik fel  2 0 - 3 0 cseppet cu-
korra csepegtetve beveszünk s a kellemetlenségek azonnal 

megszűnnek. — Fóraktáros Magyarország részére : 

Balázsovich: Sándor gyógyszerész, Sepsiszentgyörgy. 
Kapható C s í k s z e r e d á b a n : Michnu Rezsó és veje. Grünwald Albert, 
Fekete Vilmos, Szopos Elek és Karda Gyula üzletében. "2 koronit és 

1 korona 20 filléres  üvegekben. Próba üveg 60 fillér. 

Készíti: Kárpáli József,  Sepsiszentgyörgy—Árkos. 

Legújabb tavaszi és nyári diszkalapok! 

T. C. 
Van szerencsénk a nagyérdemű hölgyközönség igen becses 

figyelmét  felhívni,  miszerint budapesti és bécsi utunkból vissza 
térve az idei szezonnak megfelelő  legdivatosabb 

KALAPOKAT ÉS NÖI-DIVAT C I K K E K E T 
szereztünk be és azon szerencsés helyzetbe vagyunk, hogy bár-
mely kényes igénynek megfelelhetünk.  — Midőn az igen tisztelt 
hölgyközönség becses figyelmét  felhívni  bátorkodtunk egyúttal 
kérjük esetleges átalakításokat és javításokat minél hamarább 
elhozni, hogy annál szebben és jobban kitudjuk állítani. 

Szives pártfogásukat  kérve, vagyunk kiváló tisztelettel 
3 |2 Özvegy Nagyné és Biró Árpád, 

C o l l E S z . e r e d . é . ' b a n . 

Selyem blúznak valók és díszek! 

| E E B B H Bl B | 

Gzell Frigyes és Fiai 
bortermelrk és bornagykereskedök 

MEDGYES. 
Legjobb beszerzési forrás 

VALÓDI ERDÉLYI TERMÉSZETADTA 

TISZTA HEGYI BOROKBAN. 
Hordókban és palackokban. 

Kitűnő saját termésű és vörös borok. 

69 0 0 P3 Hí 53 ' P3 

őrangyal és ártatlanok őrangyala cz. 
Ima- és énekeskönyv 

uj kiadásban megjelent. —. Kapható : 
Sztfoboda József könjr- és paplrítresledésélitii, 

C s í k s z e r e d á b a n . 
m M M M O I H I * t í M M I M M I I M O T M 

H1RDETESEK 
olcsó árszámitás mellett 
közöltetnek s felvétetnek 

A KIADÓHIVATALBAN. 

Boda József orgona és hármonium épitö 
CaiKTAPLOCiLM. 

Van î-zeieiiesotn a főtisztelendő  papság és a m. t. 
egy háztnnács szives tudomására hozni, miszerint 

OlKiONA ÉS HARMÓNIUM 
KIM TŐ MŰHELYEMET 

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

A nagyérdemű közönség pártfogását  kérve, vagyok kiváló tisztelettel: 
Boda József,  orgona és harmónium épitő, Csiktaplocán. 

E R T E S I T E S ! 
Van szerencsém a nagyérdemű közönség becses figyelmét  felhívni, 
miszerint a Rákóczi-utca 362. sz. alatti saját házamban levő 

N Y E R G E S É S K Á R P I T O S Ü Z L E T E M B E N 
minden e szakmába vágó munkák elkészítését a leguagyobb készség-
gel vállalóin és ezt csiuos kivitelben olcsó árak mellett pontosan elké-
szítem. Raktáron tartok a mai kornak megfelelő,  mindenféle  nagyságú 

RUGANYOS DIVÁNOKAT ÉS MATRACOKAT 
azért, liogy iit mindenki beszerezhesse szükségletét ép oly olcsó 
álban, mint bármely uugyobb varosban. — Továbbá tudatom még u 
mélyen tisztelt közönséggel azt is, hogy állandóan raktárou lartok 

KÉSZ URI KOCSIKAT ÉS URI SZÁNKÓKAT. 
Végül a nagyérdemű közönség szives figyelmét  felhívom  azon körül-
ményre, hogy a kocsik, valamint uiiudüti e szakba vágó munkák 
javítását elvállalom. — Magaiuot a nagyérdemű közönség jóindu-

latú pártfogásába  ajánlva, maradtam kiváló tisztelettel: 

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

/•sfev/N. 

= re. 

^ G Y Ü I W Ö I i G S F Í I G S E M E T É K 
Setanyfnk,  dlsecserjf  k, tűlevelűek, keritóenŐvények 

Bogyogyümöloflüek  etb. 
SZŐLOOLTVÁNYOK. (lsimaírn) 
európai és amerikai a:ma é»- gyökeres vesssók. 

(Oktató diBBarjegysék kívánatra ingyen). 

riSCHERes T-
v f  o iskolák es szdláoU v u nu fél  epe k 

arsat 

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

majdnem határtalan tartósságu, Igen könnyű födőanyag,  olcsó áron kapható 
P O R T L A N D C E M F . N T G Y Á R N Á L B R A S S Ó B A N . Iroda: Hirscher-utca 16. sz. I 

Nyoutou SiToboda JAuef  kOajTayoauUiábaa, CsikazeredAban, 1910 




