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Szerkesztőség és kiaüóhiviits): 
Stvoboda J ó z s e f  könyv- ée paplrkereekedéee, 
liová a lut» szellemi részét illető minden közlemény, 
vjl;iiiiint hirdetések és előfizetési  dijak is küldenünk. 

— - Telefon  hívószám 2. -

FŐSZERKESZTŐ! 
Dr. F E J É R A N T A L 

CG Y VÉD. 

FELELŐS SZERKESZTŐ: 
Dr. ÉLTHES GYULA. 

Megjelenik minden • s e r d án. 
Elóruetési ár: Egész évre 8 kar. (Külföldre)  12 kai 

Félévre 4 kor. Negyedévre 2 kor. 
Hirdetési dijak a l e g o l o e ó b b a n uámittatnak. 

Kéziratok nem adatnak Ttaaaa. 

Széchenyi emléke. 
Ütvén évvel ezelőtt fejeződött  be 

egy dicső élet, melynek a mai Magyar-
ország megteremtését köszöulieti. 1860. 
április 8 án alakult ki Szécheuyi életé-
nek fáklyája,  mely utolsó fellobbanásá-
ban is rikító világosaággal vetett fényt 
a zsarnokság ámításaira. 

Mi volt a magyar nemzet Széclienyi 
föllépésekor?  Egy középkori eszmékkel, 
ii Beadványokkal,balitéletekkelcltelt nép, 
mely még kevéssé vett tudomást a l»g-
ujabb kor átalakító eszméiről. Egyenlő-
ség, szabadság tnég csak a költők mü-
veiben csillantak meg. Magyarország régi 
nagyságú, dicsősége csak a költóket veri 
ful  álmából. 

Ime azouban váratlanul, mint tartós 
luTulut és vastag esőfelhők  mögül a ki-
rályi uap, előjön a jövő vezérlő szel 
leine, föllép  Széchenyi István Első nyil-
vános föllépése  megteremti, amit Bes 
enyeitöl elkezdve íróink, tudósaink liasz 
aluuul sürgettek: a Magyar Tudomá-
nyos Akadémiát, hogy a műveltség tüze, 
világossága bejárja az ország hegyeit, 
alföldjeit. 

Azután a gyakorlati munkásság te-
lére lép, inelyuek oly uagy hiányát 
lapasztulta. Jellemzően és metszően 
jegyzi meg a Stádiumban, hogy a ma-
gyar egy verebet sem tud meglőni há 
lum-üégy aziránt tartóit gyUlés nt-lkül. 

Szép szónok van akárhány; költők 
a mesék országából. Szándékai végre-
hajtásában nem számithatott sem a kor 
Hiány, sein a megyék támogatására; ezért 
it társadalmi utat választja: egyesülete-
ket alakit, hogy etekkel buzdítsa önte-
vékenységre és fegyelmezze  a fegyel-
meden társadalmat. A Kaszinóval útját 
akarta cgyetlgetui az osztályok egymás-
hoz közeledésének s a közteherviselés 
eszméjének. — A lóverseunyel Pestre 
akarja az embereket csalogatni, hogy 
egymással és az idegenekkel megismer 
tesse. 

Majd, hogy általáuosabb batást érjen 
el, eszméit a sajtó utján hirdeti. A Hi-
tel, Világ, Stádium az uj szempontok-
ii - k egész tömegét ontják a magyar 
ii nesi világ elé, mely azt hitte, hogy 
„c <tia Hungáriám non est vita . . ." e 
ime, most leplezetlenül kell a valósá-
got látnia. 

A hitel, az ősiség, a birtokképesség, 
törvényelőtti egyenlőség, a uem neme-
sek védelme, a megyei és országgyűlési 
költségek viselése, a vizek, utak, bel-
váuiok Ugye, monopoliumok, céhek, li-

ilációk i'ltörléBe, a törvények magyar 
u.ielvü szerkesztése, az ítéletek és ta-
nácskozás uyilvánossága, az ország ha-
ladásának eme legfontosabb  részlett i 
világlanak elö kőuyveiból. Amit csak két 
évtized törvényhozása valósitbat meg, 
az mind beune van. Széchenyi mQvei-
ben. Azután neki fekszik  a gőihajózás 
és Vaskapuszabályozás munkájának, mely 

iránt a hazai közönség, a kormány, a 
külföld,  uralkodók és pénzemberek ér-
deklődését folyton  ébren tudja tartaui 
és bámulatos szakértelemmel gondosko-
dik miudenról, ami a gőzhajózás meg-
indításához szükséges, 

Mikor a tőle megindított mozgalom 
iul kezd nőni a tőle megállapított ke-
reteken, meghozza a legnagyobb álilu-
zatot, amit csak egy ember uyujlliat, 
népszerűségét teszi kockára. Az osztá-
lyok, felekezetek,  nemzetiségek egy-
másra uszításától, a birtoktalanok har-
cától birtokosok ellen, a mindent fel-
forgató  forradalmi  szenvedélyek feliilke 
rekedésétől s ebből bomlástól, bukástól 
retteg. Azt hangoztatja, hogy az agitá 
ciónak szüksége ideig-óráig megszűnt. 

De már hiába törekszik útját állani 
saját eszmei hatalmának. — Uotidolatui 
már behatollak az egész nemzet szel-
lemébe, mely most hatalmus erővel 
akarja pótolni századok mulasztásait. A 
közvélemény kegyelettel nézi «lukját 
ennek a kegyeletnek kifejezője  Kossuth, 
aki a legnagyobb magyar névvel tisz-
teli meg. 

A küzdelem amúgy is aggodalmas-
kodó, tépelődő lelkének egyensúlyát 
megbontja. Többé már nem foly  he uz 
események rohanó áradatára. Az elnyo-
más keserű éveit döblingi magányában 
tölti, hol az elborulás hosszú szakaszait 
csak időnként váltia fel  a lélek esz iné-lése. 

Még egyszer azonban megforgatja 
fegyverzetet,  mint a költő Toldija, hogy 
a magyar ellenséget leteperje. Eiii Bliek 
nuf  den anonyincn Rückblick c. müve 
vei feltárja  uzon rendszer hazugságait, 
melyet ugy akart Bacli miniszter fel-
tüntetni, mint Magyarország boldogító 
ját. Azonban ez volt ulolsó erőmüve és 
az utolsó lépcsőfok  is a halhatatlanság 
országába. 

Mi, késő utódok, átszellemülve bá 
muljuk ma is a nagy szellem titáni eről-
ködését, bizakodását a nemzet átalaku-
lásában. Azok a nagy erények, melyek 
munkásságát lehetségessé tették, nz az 
irány, melyet kövelett, nekünk is utat 
mutatnak. A nemzetet az isteni gond-
viselés örökös harcokra jelölte ki, de 
ezt a harcot meg kell küzdenünk, meg 
kell küzdenünk a férfias  erő acélos 
szilárdságával, a kötelesaégtudás szívós 
kitartásával. 

A meghátrálás bármily talpalatnyi 
térről a győzelem esélyeit kockáztatja. 
Az olasz nemzetet egységessé tette és 
felemelte  egy Cavour, Németországot 
naggyá tette egy Bismarck. Magyaror-
szág győzelmét a három nagy szellem: 
Szécheúyi, Kossuth és Deák élete sem 
tudta végleg eldönteni, Szellemük azon-
ban oly erőt ad, hogy hinnünk kell a 
jövendőbeli diadalban. 

Főispáni beiktatás , Gyalókay Sân-
ilor főispán  installációja f.  hú 14-én a politi-
kai pártok közös megegyezésével fog  lefolyni. 
* főispánt  törvényhatósági bizottság egy 
sajat kebeléből kikültleudő szűkebb kürii kül-
döttség állal Uitnepelyeseii fogja  meghívni az 
skii Imvételére. Az eskü bevctele után Gya-

lokny Sámlor főispán  elmondja székfoglaló 
beszedet. A In-iktatásra Szász Lajos főjegyző 
JtlO karzati jegy et bocsajtott ki. A beiktatás 
illan a vármegye tisztviselői kara. val amint 
hivatalok fonókéi  tisztelegni fognak  az ttj 
loispaimal. A tisztelgést deli 1 órakor a Vi 
gadolian i'IM) terítékű bankett követi. 

Justh Gyula varmegjrenkben. Hírt 
adtunk mar arról, hogy .lustb I iyula a függet 
lensegi 4*-as Justh-part elnöke agitacionalis 
körutjatian meglátogatja a székelyföldet  s igy 
vármegyénket is Mint értesülünk, ez a luto-
gatás befejezett  dolog es az idii is illeg vun 
Állapítva. I'. szerint Csíkszeredába Gyergyú 
lelol f.  Iió 'Jl-an érkezik s ugyanezen napon 
délután -1 órakor beszédet mond. Kkkor fogja 
elmondani prograinniheszédét Hajnód Ignácz, 
a kerület volt képviselője. F. bó 12 én a vá-
rosházán értekezletet tartottak, melyen az 
ünnepélyes fogadtalas  részleteit bes/.éltek meg. 
A vasúti állomásnál a párt helybeli vezetó-
sege fogadja,  mig a városháznál dr. l'jl'alusy 
Jeno polgármester üdvözli. A városház előtti 
téren fog  megtartatni a nagygyűlés, hol .Justh 
(iyula kifejti  pulitikai magatartását. A gyűlést 
bankett fogja  követni. Justh Gyula kíséreté 
ben lesznek Hoek Jáuos, Káth Ktuliv, Nagy 
György, Sümegi Vilmos. br. Wesselényi Fe-
retiez. gróf  liaiihany l'al és br. Kemény Ár-
pád. Folyó hó Jl én a reggeli vonattal Justh 
Gyula l.'.-ikszrmniartonra utazik, bol a kerü 
let volt kepviselóje Nagy Hyürgy tatt nroe 
r,',V|V>>i>y i Alberl jöveteiét nagyfokú  érdeklődés-
sel varja a varmegye közönsége. 

Tavaszi munka. 
Fecskék érkeztével, a nappalok hosszabo-

dásával, a hivatalos ta.asz beköszöntésével, 
kezdetet vette a tavaszi munka. A munkás 
ember, » napszámos is kiszabadul hajlékából 
,-s halát ad a Gondviselésnek, hogy nem kell 
többé a tél szűkös napjait szenvednie. Van 
napszám, van kereset. l)e most egy más ve-
szedelem ólálkodik reá. Mióta a mezógazda-
sagi baleset statisztikát vezetjük, tudjuk csak 
a i.uzacséplcsnel mennyi szerencsétlenség tör-
ténik. Az etetőt, lui vigyázatlan ember, igen 
könnyen keze. karja nélkül, vérbe borulva eme-
lik le a dobról, mert a kévével együtt a keze 
is a dobba kerül. Odalent a gőzkazán mellett 
a szíjak kapnak el könny elmű munkásokat, ha 
mellette ugyazallanul lépkednek, vagy alatta 
bujkálnak. Â gazdasagi munkasok segitó-pénz-
larahoz majdnem százig való balesetet jelen-
tettek be, sajnos, igen sok közüle ilyen bal-
eset, mely halállal végződött. 

Magunk megható uj esetet olvasunk a Mehár 
liuról. Mehár István borondai lakos növendék 
(iáról, akinek ingecskéjét, miközben a poly vát 
gereblyézte üssze, felkapta  a szel, a gyorsan 
forgó  szíj magával sodurta a tiut vele. Halál-
kiáltások hallatszanak. De a gépet egyszerre 
megállítani nem lehetett, a gép elszakította a 
tiu karjai s messze dobta a tarlóra megeson-
kult veres testét, borulhattak rá szerető szülei. 

Ilyen hajmeresztő esetek fagyasztják  meg 
odakint a nótázó leányok ajkán a dalt. Okául 
a vigyázatlanságot mondják. De bármilyen le-
gyen a vigyázat, az bizonyos, hogy a gép 
mellett sürön ólálkodik a halál. 

Mivel pedig ez igy van már régóta, ezért 
van érvényben országos törvénnyel, hogy a 
munkásember baleset ellen igen olcsón bizto-
sithatja magát olyan pénztárnál, melyre az 
állam vigyáz. Ez a pénztár a gazdasági mun-

kássegitó-pénztár, melynél a munkás-ember 
csak egy koronát tizet évente a pénztárba. 

Mi esik egy koronából egy hétre? Egy vas, 
munkás testvérek, egy vas, vagyis egy kraj-
cár. Nos, hát arról vau szó, hogy sajnáljak-e 
éu egy krajcárt, két lillért azért, hogy vélet-
len balesetemkor a családom ne legyen mind-
járt kitéve a nyomorúságnak'! Nem nevetni 
való bolond lennék-e? Van-e Ami szép ha-
zánkban oly an elesett ember, aki heti keres-
ményéből ne tudna felhasználni  két fillért  arra, 
hogy feleségeuek,  családjának csak valaroeny-
nyire is sorsát biztosítsa. — Nincs egy ilyen 
ember. 

Mi hát annak az oka, hogy mégis ebben a 
pénztárba, amely különb lakat alatt van, mintha 
bet tüzes fejű  sárkány őrizné, amelyért az egész 
állam vagyonával felel,  mondjuk, hogy ebbe 
a pénztárba, ahol a munkások minden garasa 
biztos őrizet alatt van — eddig c9&k vagy 
üllOUOO ember lépett be ? Az az oka, hogy 
nem tudják még sokan ennek a pénztárnak 
létezését. 

Megmondjuk. Knnck a pénztárnak igazga-
tósága Budapesten, Alkotmány-utca 10. szám 
alatt van. De nem oda kell írni, hanem, aki 
a munkáspénztárba be akar lépni, az jelent-
kezik a községi elöljáróságnál és bejelenti, 
hogy egy korona évi betizetéssel rendkívüli 
tagja akar lenni a pénztárnak. 

Mit kap ezért ? 
Kisoroljuk : 
Ha a tagot baleset éri, ingyen gyógykeze-

lik, ha a baleset miatt egy hétnél tovább 
munkaképtelen, mindaddig mig munkaképes-
sége helyre nem áll, 00 napon beiül naponkint 
1 korona, (Í0 napon tul pedig mindaddig mig 
munkaképessége hely re nem áll, tehát esetleg 
életfogytáig  havonkint 10 korona segélyt kap, 
ha a baleset. WövetL^ytáhun 
korona segélyt, vagy ha csalódja nem maradt 
temetésérc 1U0 korona segélyt ad a pénztár. 

S mindezek mellett a pénztárban öregsé-
gére havonkint halálra tartó rendes nyugdíjra 
lehet briratknzui évi 10 korona -10 fillér  fizetni 
valóval, akkor meg már nem is akar rendki-
viili tag lenni, hanem mindjárt rendes tagnak 
iratkozik. 

Faluban, városban aligha lehet az egyszerű 
munkás ember melegebb, igazabb barátja, mint 
az, aki lelkes, ható szóval arra hivja fel  lakós-
tarsait, hogy iratkozzék be a gazdasági mun-
kássegitó peuztarba, melyről még az közöljük, 
hogy eddig három és fél  ptillió koronát osz-
tott szét tagjai között. És mennyi kőonyet 
törült le ezzel. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Szeohenyi-ünnepségek Cmkaomlyón. 

A róm. kath. fógimn.  f.  hó 8-án gróf  Szé-
chényi István, a .legnagyobb magyar' halá-
lának 50. évfordulója  alkalmából szépen BÍke-
rült ünnepséget rendezett. D. e. 10 ómkor a 
Szent Ferenc-rendiek kegytemplomában ün-
nepi szentmise volt, melyet Bálint Lajos fó-
csperes, püspöki biztos mondott fényes  segéd-
lettel. Az ünnepség többi része sz intézet 
nagytermében folyt  le szép számú közönség 
jelenlétében. A bevezető zene elhangzása utig 
Kassai Lajos tanár mondotta el nagyszabású 
ünnepi beszédét, melyben Széchenyit mint a 
munka és jellem emberét állította az ifjúság 
elé. A szavalatok az ének- és zeneszámok is 
nagyban emelték az ünnepség sikerét, kttlö-
nösen nagy hatást ért el azonban Gáspár 
Jenő és Tankó Károly VI. o. tanulók ének-
kettőse. 

A tanítóképző ünnepségét szintén szent-
mise előzte meg, melyet d. e. 8 órakor Ko-
vács András vallástanár mondott Az ünnep-
beszédet Szabó István tanár mondotta, ok-
lelkesen ismertette Széchenyinek a haza fel-
virágoztatása érdekében kifejtett  tevékenysé-

A KASZONI „BOLDIZSÁR-FORRÁS' KIZÁRÓLAGOS FŐRAKTÁRA. Egy literes palackokban 10 fillérért kaphatók. 
Van szerencsém az igen tisztelt vevőimet értesíteni, hogy az őszi és téli szezonra megérkeztek a legfrissebb  és legkiválóbb kávé fajok,  theák, thea-
sfitemények,  angol és belföldi  rumok, likőrök, legfinomabb  cukorkák, csokoládék és déli gyümölcsök. — Kávé, cukor, rizs, szappan és minden-
nemű fűszerek.  — Mindennap friss  hideg fe lvágot tak  és prágai sonka kapható a legszolidabb árak mellett — Gyors és pontos kiszolgálás. 
A nagyérdemű közöaség szives pártfogását  ^ T A T T Á ^ L A J O S FÜSZER-^S CSEMEGE-KERESKEDÉSE 
kérve, vagyok kiváló tisztelettel = - = V A J ^ A J r t - I — - f i ^ v  W t — CSIKSZEKEUABAN. 
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gát. A műsort ének- és szavalatok egészítet-
ték ki. 

A rém. kath. elemi iskolában szintén volt 
ünnepség, ahol Péter Sándor tanité a gyer-
mekek értelmi fejlettségéhez  mért beszédben 
méltatta Széchenyi működésének jelentőségét 

Kaszinó estély. A helybeli kaszinó 
f  hó 16-án közvacsorát rendez, melyre az 
aláírási ivek kibocsájtattak. Az estély iránt 
nagyfokú  érdeklődés mutatkozik. Ez lesz a 
kaszinónak utolsó szokásos közvaesorája. mivel 
hasonlót a bekövetkező téli szezonig nem tart. 

Kinevezés. Polyáoszky László Tordá-
ról ide helyezett kir. tanfelügyelő  helyébe 
Lengyel Róbert Baranyavármegyei kir. segéd 
tanfelügyelő  helyeztetett át s ideiglenesen 
megbízatott a hivatal vezetésével. 

— Eljegyzések. Koncz Gyula vezérkari 
százados eljegyezte özvegy Bogáthy üyuláné 
leáuyát, Ilonkát 

— Márton Tamá3 kir. törvényszéki hiva-
talook mult hó 28-án eljegyezte Szakács (íi-
zellát, Csikszentléleken. 

— Rubin Lázár gyeigyósalamási, eljegyezte 
Uermann Annuskát, Gyimesközéplokról. 

— Munkabeszüntetes a balanbanyui 
réamüveknel. A baláubányai rézinűvek pá-
risi részvénytársasága utasiiasára Zinger Mark 
bányaigazgató folyó  hó l-én tudomására hozta 
a bányászoknak, hogy a társaság nem engedi 
meg többé, hogy a bán\ából a déli egy ólai 
szabad időre kijőve ebédelni haza mehessenek, 
mert ezzel nem egy, hanem két órát, sót töb-
bet is elveszítenek. Ennélfogva  az eddigi szo 
kastól eltérőleg a bányában kell ebédelni, hová 
az ebedet minden bányásznák magával kell 
vinni. Ezen ujabb intézkedést 1)8 bányász nein 
fogadta  el és a munkát abba hagyta. Pana-
szukkal a zalalnai állami bányakapitánysághoz 
fordultak.  A bányakapitányságtól Sasi Nagy-
Imre dr bányabiztos folyó  hó 5 én a helyszí-
nén megjeleni és ugy a bányaigazgatóság, mint 
a bányászok engedekenysége folytan  megegye-
zés jött létre, inely szerint kilőhetnek a bányá-
szok a bányából délbeu is, de uz alapszabá-
lyok értelmében haza nem mehetnek, hanem 
ebédjüket a telepen fogyaszthatják  el. Kend-
zavarás nem történt. 

— Hitelszövetkezet Caikazentmikló-
son. Csikszemmiklósou folyó  hó 10-én Kiss 
Ernő székelyföldi  miniszteri kirendeltség ve-
zetője buzgólkodása folytán  Hitelszövetkezet 
alakult. Jegyzett összeg <>000 korona. Eluök-
igazgató: Kóródy Mihály plébános ; pénztáros 
Szakács Balázs, könyvelő Lázár Pal tauitó, 
lelügyeló bizottsági elnök Imre Uenes tanító. 
Vgy  a hiieJs2öteikt-ze>, mini a gazdakör, il-
jusági egyesület és olvasókör a község tevé-
keny plebanosanak Kóródy Mihály nak köszön-
heti letesülését. 

— A siepvi i i Oltáregylet húsvét hét-
fójéu  a saját pénztára javara műsoros estélyi 
rendezett az uri kaszinó tenui-iben. Az estely 
ugy erkölcsileg, mini auyagilag igen fényesen 
sikerült, a mi egy részt a rendező úrasszonyok 
buzgó és farudbatallmi  tevékenységének, más-
részt pedig a szereplők egyéniségének és a 
csinos műsornak köszönhető. A rendezés nogy-
munkajál özv. Zakariás Izsakné az Oltáregy-
let eluókuoje. Szebeny Pe.erné, Zakariás Ja-
kabné és Jakariás K. Lukácsné úrasszonyok 
vállalták magukra, a kik fáradságot  nem ki-
méivé a nemes celt diadalra viiték. A ren-
dezőkön kivül különösen elismerés illeti a 
szerepléket. — Szebeny Irénke és Zakariás 
Iienke melodrámát adtak eló, dr. Fejér Mi-
hály magyar nótákat énekelt zene kísérettel, 
Kejer Juliska mouologot mondott, Zakariás 
Aranka egy .Magyar Abránd*-ot s uláun több 
magy ar nótát játszott el zongorán, végűi pe-
dig Száva Katus és Zakariás Teréz egy hu-
moros dialogot adtak eló. A szereplők vala-
mennyien igen ügyesen, műkedvelőktől ritkán 
ta|>usz(alhutó köuyeilaéggel küzdötték le az 
egyes pontok nehézségeit és művészi produk-
tumaikkal élvezetes estét nyújtottak a jelen-
volt közönségnek. Hálás is volt ezért a hall-
gatóság, mert a szereplőket igen türün és 
perczekig tartó tapsokkal honorálta. A műsor 
után tánc következett, a melynek csak a reg-
geli órak vetettek véget, ti helyen mond kö 
szünetet az Oltáregylet a rendezőknek és a 
szereplőknek, valamint a felülHzeióknek.  a 
kiknek neveit az alábbiakban közli: özv. 
Dziatkieviis Jánosné 33 kor.; Özv. Zakariás 
lzsákné 10 k<*.; dr. Fejér Mihály és dr. Ko 
vács Gyárfás  8 - 8 kor.; dr. Fejér Dávid, Fe-
jér János, Zakariás Jakab 5—5 kor ; Fejér 
Sándor, Száva Kristóf,  Deák Elek, TeutBch 
Frigy es, Fáraó Simon, Fejér Miklós, dr. Za-
kanas Manó 4 - 4 kor.; Id. Dájbukát Antalné, 
Dajbukat D. Antal, Szebeny Geró 3 - 3 kor • 
Osz Mihály. Száva Katalin, Végh Ferencz 
Zakanas K. Lukács. Szebeny Anial, Szebeny 
Menyhert, Szebeny Péter, Fejér Uanó, Zaka-
riás L. Antal, Zakariás K Antal, Imreh Tiva-
dar, Sztán Aurél né, Kröhlich Oltóné 2—9 kor • 
Jőzsa Sándor, Balázs Albert, Stuhlmüller An-
tal es Gagyi István l - l kor.; összesen 141 
korona. 

— Btatabart Béla olrknaaa Caikrae-
redaban. Stutzbart nagyszabású ciráusza mely 
Brassó közönségét tovább mint egy hóuapig 
mulattatta, folyó  évi április hó 13-án váro-
sunkba érkezett és 6 hat előadás fog  csak tar-
tani. Felhívjuk közönségünk figyelmét  ezen ki-
kitünó társulatra. 

— Virághnllás. Kozma István helybeli 
kir. telekköoyvvezelő és családját súlyos csa-
pás érte. 12 éves kis Hargitkqjukat ragadta 
el a kérlelhetetlen halál övéi karjaiból folyó 
bó Il-én. 

— Budapesti késnuha nagyárnhái 
hirdetésünkre felhívjuk  olvasóink figyelmét 

— Trieszti általanos bistositó társu-
lat i Assicurnzioni Generalii Budapest, V., Do-
rottyautca 10 és 12. A .Közgazdaság" rova-
tában közöljük a Trieszti általános biztosító 
társulat (Assicurazioni Generali), e legnagyobb, 
leggazdagabb és legrégibb biztosító intézettlnk 
mérlegének fóbb  adatait. Teljes méri- ggel a 
társulat mindenkinek, aki e célból hozzá for-
dul a legnagyobb készséggel szolgál. Az inté-
zet elfogad:  élei-, tiiz-, szállítmány-, üveg- és 
betörés elleni biztosításokat. Közvetít továbbá: 
jégbiztosításokat a Magyar jég- és viszont-
biztosító r. t , baleset és szavatossági biztosí-
tásokat az Első o. általános baleset ellen biz-
tosító társaság, valamint kezességi és óiadék-
biztoiitásokat, eltulajdonítás, lopás, hűtlen ke-
zelés és i-ikknsztás elleni biztosításokat és ver 
senj lovak, teliv. rek és egyéb értékesebb te-
nyészállatok biztosítását a .Minerva" általános 
biztositú részvénytársaság számára. A c-ik 
szeredai ügynökség: -Agrár Takarékpénztár" 
marosvásárhelyi fiókja. 

— Gasdak figyelmébe.  Értesítjük 
gazilaköz insé.'et, hogy a Gazdasági-egyesület 
állal kiosztani s/okott vetőmagvak irodánkban 
(Csíkszereda, vármegyeház) a délelőtti hivata-
los órák alatt rendelkezésre állanak L-gelsó 
rendű vörös lólier-mag kgrmja 2 kor. 8 liilér, 
legelsórendü lucerna-mag 2 korona 50 fillér, 
oberndorli sárga répa-mag 2 korona 20 fillér, 
fűmag  állaudó rétek számára és pázsit-n ag 
1 korona 32 fillér,  bácskai kender tnag 40 fillér. 
Ezen árakból az egyesület tagjai 10°/'o áren-
gedményben részesülnek. Az egyesület igaz 
gntósága. 

— Ssinészet Szépviaen. Tompos Péter 
színigazgató jul sz, rvezett 22 tagból álló tár-
sulata a e hét végén S z é p v i z r » érkezik 
hol a fővárosi  színházak összes ujdonsá^i it 
válogatott előadásokban fogja  bemutatni. A 
társulat Csikszentmártonból érkezik s jelenleg 
ott működik a közönség teljes megelégedésére. 

Lemondás a polgármesteri flietés-
rttl. Múl ló r<aliUnó>it fütf  kelteni :l/ országban 
nz az önzetlen áldozatkészség, amelynek Len-
gyel György dr, Nagyeuyed város újonnan 
megválasztott polgármestere tanújelét adta, 
amikor e hó 2-án a város tanácsához intézett 
beadványában négyezer koronát kitevő 1910. 
évi fizetéséről  — tekintettel a város súlyos 
anyagi kiadásaira — lemondott. Nehéz viszo 
nyok közölt foglalta  el a polgármesteri széket 
és a programmjában hangoztatott takarékos-
ságot mindjárt önmagával szemben alkalmazta. 

— DJ lap. Kézdivásárhelyen uj politikai lap 
jelent meg. Ciine: .Székely munkapárt". Szer-
kesztője: Dr Molnár Dénes. Megjelenik heten-
kint kétszer. 

Elszámolás éa nyngtáaás. A Csík-
szentkirályon folyó  hó 3—4-én tartott színi-
előadás alkalmából összes bevétel volt 373 
korona 40 HU. Kiadás 238 korona 30 fillér. 
Tiszta jövedelem I3ö korona 10 fillér  Ez -n 
összegben felülfizeltek:  Ferency Ignác Kolozs-
vár, Friedliinder Lajos 10-10 korona. Dr Al-
bert Gábor 4 korona. Sípos Marcell 3 korona. 
Csiszér Ábel, Kóty Antul, N. N. 2 2 korona. 
Csiszér Áron, Cseh Károly, Bors Benedek, 
Keresztes András, Gál Péter, Kristó Domokos, 
Lakatos Gáspár, Hosszú Ferenc 1 1 korona, 
Márton Józsei, Kókn Gyula, Kóka Mózes, ifj 
Sándor Gergelyné, Balázs István 20 20 fillér. 
Székely- Ferenc 30 fillér.  Ugy a vendégek va-
lamint a felültizetók  a nemesügy érdekében 
hozott áldozatkészségükért, fogadják  n ren-
dezőség hálás köszönetét. 

Műkedvelői elöadaa. A csikszent-
királyi nemesen gondolkozó ifjúság  folyó  3-án 
68 4-én az iskola tantermeinek felszerelésére 
színit lőadással egybekötött zártkörű táncmu-
latságot rendezett, mely alkalommal szinie 
került: „A gyimesi vadvirág" cimU népsziomü. 
Mindkét este a közönség oly nagy számban 
jelent meg az előadásra, hogy alig lehetett a 
terembe bejutni. S hogy ilyen jól sikerült az 
előadás, az a vezető tanítónő kisasszonynak 
és a tanitó uraknak köszönhető. A jó vezetés 
következtében a :<zerepló ifjak  miod kellően 
megállották helyüket és igen jól alakították 
szerepüket, ami kitűnt a közönség tetszésnyil-
vánításából mivel gy akran megtapsolva, virág-
csokrok dobása által honorálta a szereplőket. 
A szereplók közül, kik Igen kiemelkedtek ügyes 

alakításukkal, ha nevük külön nem említtetik, 
noha ezt megérdemelnék, ne vegyék ezt figyel-
metlenségnek, hanem annak, hogy az általános 
bírálat az: hogy az előedás kitűnően sikerült. 

— 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 újítása 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 helyettesitik, 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 
hélig. Továbbá naponta próbaszigorlato-
kat tart, melyeken az intézeten kivül ké-
szüllek 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.) 

KÖZGAZDASÁG. 
A .Hermee"  Magyar Általános Valtóü/fet  Rész-
vénytársaság, Buda. tat, heti Jelentése a tfttsde-

-'—rrtl ha nftnir1— 
Budapest, 1910. április 8. 

A tőzsde irányzata a lefolyt  héten csaknem 
mindvégig szilárd volt és csak a legutolsó 
napon az albániai zavargások hirére állott be 
egy kis hangulatváltozás Végeredményben 
azonban az érdeklődés az értékpapírpiac iránt 
tartós és amennyiben a pénzviszonyok esetle-
ges megfeszülése  az irányzat kialakulását meg 
nem zavarju, a közönség vétel kedve a közel 
jövőben alig fog  csökkenést szenvedni. 

A részvénypiacon a Sulgótarjáui kőszén-
banya részvények voltak az érdeklődés előte-
rében és ámbár a fokozott  kereslet pozitív in-
doka nem került nyilvánosságra, mégis kieme-
lendő azou lény, hogy nagyobbmérvü vásárlá-
sok jó kezek részére történtek. Érdeklődés 
mutatkozott továbbá a Ganz-gyári, István tégla-
gyári, Nasiei tuuningyári és Budapesti taka-
rékpénztár és Országo< zálogkölcsön részvé-
nyek iránt, mely utóbbiak ,-iz iutézet tókefel-
tmelési tervének hirére kb. 16 korouányi ár-
emelkedést értek el; úgyszintén — bár foly-
tonos árhullámzások mellett — tarlós kereslet 
mutatkozott, komoly oldalról Adria tengerha-
józási részvények iránt Ezen keresletet azon 
hírrel hozzák kapcsolatba, hogy a kormány 

közel jövóben lejáró subvenciós szerződés 
meghosszabbítása tárgyában — a parlameut 
hozzájárulását feltételezve  — a társaság veze-
tőségével már véglegesen megállapodott volna. 
Az osztrák-magyar államvasút részvényeket 
nz utolsó uapokban bécsi számlára nagyobb 
tételekben vásárolták, amennyiben azou követ-
keztetést vonják le, hogy a tavalyi osztalék 
változadan fenntartása  biztosítottnak tekinthető 
és ezeufelül  is kedvező mozzanatok fennfor-
gását valószínűnek tartják. 

A 4°/»-os magyar koronajáradék árfolyama 
a lefolyt  héten 93.— körUl mozgott és a leg-
utóbbi napokban mutatkozó szükséglet is psak 
kb. ezen árfolyamon  nyert kielégítést, dacára 
annak, hogy a kibocsátásra kerttlé kötvények-
nek 92Vi'/o-os aláírási ára nyilvánosságra ho-
zatott. A 4%-os magyar koronajáradéknak e 
hó 12 -én megtartandó aláírására a .Hermes" 
magyar általános váltóüzlet részvénytársaság 
szívesen fogad  ol bejelentéseket, illetve meg-
bízásokat díjmentes elintézés végett 

A hét nevezetesebb árfolyam  változásai a 
következők: 
Magyar hitel részvény 
Bpesti tak. és orsz. zlgkölcsön r. 
Salgótarjáni kőszén bánya r. 
Danubius hajógyári részvény 

ápr. 1. 
811.25 
458. -
629.50 
384 25 

ápr. 8. 
806.— 
474,— 
636. -
392.50 

A Triesti Általános Bistositó Társul a t. 
(Assicurazioni Generali) folyó  évi március 

hó 17-én tartott 78-ik közgyü'ésén terjesztet-
tek be az 1909. évi mérlegek. Az előttünk 
fekvó  jelentésből látjuk, hogy az 1909. de-
cember hó 31-én érvényben volt életbiztosítási 
tőkeösszegek 1.034.103,236 korona és 9 fillért 
tettek ki és az év folyamán  bevett djak 
45.594,164 korona és 37 fillérre  rúglak. — Az 
életbiztosítási osztály díjtartaléka 20.902,175 
korona 14 fillérről  304 144,877 korona 43 f.  re 
emelkedett. A tűzbiztosítás á^ban, beleértve 
a betörés- és tükörüveg biztosítást a díjbevétel 
18.260,118,363 korona biztosítási összeg után 
30.032,501 kor. 57 fillér  volr, inibol 11.650,831 
korona 96 fillér  viszontbiztosításra fordíttatott, 
ugy, hogy a tiszta díjbevétel l8.3bl.6U9 ko-
rona 61 f-re  rúgott és ez ősszegből 13.658,715 
korona 83 fillér  mint díjtartalék minden teher-
től menten jövö évre vitetett át. A jövö évek-
ben esedékessé váló dijkölelezvények összege 
127 799,977 -korona 76 fillér.  A szállítmány-
biztosítási ágban a díjbevétel kitett 3 851.471 
korona 90 fillért,  mely a viszontbiztosítások 
levonása után 1.772,890 korona 57 fillérre  rú-
gott. Károkért a társaság 1909-ben 38.550.375 
korona 41 fillért  és alapítása óta 977.344,967 
korona 32 fillért  fizetett  ki. E kártérítési ösz-
szegból hazánkra 192.489,457 korona 63 fillér 
esik. A nyereség tartalékok közül, melyek 
összesen 24 677,880 korona 19 fillérre  rúgnak, 
különösen kiemelendók: az alapszabály-szerinti 
nyereségtartalék, mely 6.300,000 koronát tesz 
ki, az értékpapírok árfolyumingadoznsára  ala-
kított tartalék, mely az idei átutalással 
ejyütt 15.336.461 korona 71 fillérre  rug, to-
vábbá feJemliteudő  a 160,000 koronára ru.'ó 
kétes követelések tartaléka és az ingatlan tar-
talék, mely az idei átutalással 1.621,418 ko-
rona 48 fillért  tesz ki. Készvényenkint 600 
arany frank  osztalék kerül kílizetesre. A tár-
saság összes tartalékjai és alapjai, melyek első 
rangú értékekben vannak elhelyezve, az iJei 
átutalások folytán  346.151.371 korona 42 fillér-
ről 36IÍ 829.741 korona 68 fillérre  emelkedtek, 
melyek következőképpen vannak elhelyezve: 
1, Ingatlanok és jelzálog követelések 77 884,424 
korona 11 fillér.  2. Életbiztosítási kötvényekre 
adott kölcsönök 31.094,716 korona 81 fillér. 
3. Li-téteményezett értékpapírokra adott, köl-
csönök 3 609,138 korona 57 fillér.  4. Érték-
papírok 237.547,914 korona 18 fillér.  5. Köve 
TCfcd-or.1.  ^O.n.ol.,.^1 éta tartónak,íj uhllfll  9.072.003 
koroua 39 fillér.  6. Tárca váltók 581.948 ko-
rona 79 fillér.  7. Készpénz és az iutézet köve-
telései a hitelezők követeléseinek levonásával 
6.738,995 koroua 83 fillér.  Összesen 366 829,741 
korona 68 fillér.  Ezen értékekből 71 5 millió 
koroua magyar értékekre esik. Az Assicurazioni 
Generali a mult évben a .Minerva" általános 
biztosító részvénytársaságot alapította meg 
But'apeslen, mely társaság a kezességi és 
óvadék-, valamint az eltulajdonítás, lopás, hűt-
len kezelés és sikkasztás elleni biztosítást, 
nem különben a versenylovak, telivérek és más 
értékesebb tenyészállatok biztosítását vezette 
be, mint tţj ágazatokat hazánkban. 

Városi  hirdetések. 
Szám 80—910. v. árv. 

Árverési hirdetmény. 
Csíkszereda város árvaszéke közhírré 

teszi, hogy a néhai Rancz Ignácz és neje 
tulajdonát képezd ingatlanok, erdő és le-
gelési jog folyó  hó 23-án d. u. 3 órakor 
az árvaszék hivatalos helyiségében árve-
rés utján legtöbbet ígérőnek örökáron el-
fognak  adatni. 

Az erre vonatkozó feltételek  az árva-
széknél a hivatalos órák alatt megtekint-
hetők. 

Csíkszereda, 1910. április hó 7-én. 
A városi árvaszék. 

Szám 688/910. ki. 
Hirdetmény. 

Alulirt városi tanács közhírré teszi, 
hogy a város tulajdonát képező ingatla-
nok: úgymint a Füleki Antal és Dávid 
Bálinté-féle  lakóházak, uj temető hely, 
régi barompiac-tér, Erzsébet-ut árka, nagy-
réti jutalék, a posta-épület melletti telek 
és a vészkapunál levő szántó folyó  hó 
16-án délután 3 órakor a városi tanács 
nagytermében árverés utján a legtöbbet 
Ígérőnek haszonbérbe fognak  adatni. 

Az erre vonatkozó feltételek  az árve-
rés megkezdése előtt lesznek kihirdetve. 

Csíkszereda, 1910. április hó 7-én. 
A városi tanács. 
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Sz. 772/910 ki. 
Hirdetmény. 

Csíkszereda város területén és Csik-
Zfö«öd  község határában fekvő  a csik-
szv Tálai ui. kir. földmivesiskola  tulajdonát 
képezó vizlartó-medence táplálásához tar-
tó/ó vízhasználat és vízmüveinek az 1885. 
L,vi \XIII. t.-c. 191. és következő szaka-
szai alapján való engedélyezése tárgyá-
én eljáró alispán ur folyó  évi május hó 
tí-ik napjának d. e. 9 órájától kezdődő 
le« helyszíni tárgyalást tűzött ki s ösz-
szcjöveteli helyül Csíkszereda városházát 
jelölte meg. 

Jelen hirdetmény a városban kihir-
detve és a kihirdetési táblára lett kifüg 
vesztés után a munkálatokra vonatkozó 
tervek a városházánál a jegyző hivatalos 
helyiségében 30 napi közszemlére kité-
tettek. 

Miről ar érdekeltek e hirdetmény ut-
ján értesíttetnek és a tárgyalásra meghi-
vatnak azzal, hogy a munkálatokra vo 
nalkozó esetleges észrevételeiket akár a 
közszemlére tétel alatt Írásban, akár a tár-
gyalás alkalmával élőszóval annyival is 
iiikálib tegyék meg, mivel ellen esetben 
a u ̂ határozat minden további meghall 
galásuk nélkül megfog  hozatni. 

Csíkszereda, 1910. április hó 9. 
A városi tanács. 

Szám. 608—1910. ki. 
Hirdetmény. 

A m. királyi honvéd föreáliskolákban 
és a honvéd Ludóvika-Akadémiában az 
1910—1911. tanév kezdetén betöltendő 
államköltséges (teljesen díjmentes vagy 
féldijmentes),  továbbá az alapitványos és 
fizetéses  helyekre 18409/24—1910. H. M. 
sz. a. pályázati hirdetmény bocsáttatott 
ki, mely szerint a honvéd főreáliskolában 
50, a honv. Ludovika-Akadémiában pe-
dig mintegy 58, részint teljesen díjmen-
tes, részint féldijmentes  államköltséges, 
illetőleg alapitványos és fizetéses  hely fog 
az 1910-1911. iskolai évkezdetén köz-
vetlenül a polgári nevelésből belépő if-
jakkal betölteni. 

Miről érdekellek azzal helyeztetnek 
tudomásba, hogy a kérvények benyújtása 
valamint a felvételi  részletes feltételek 
városi jegyző hivatalos helyiségében 
hivatalos órák alatt megtekinthetők. 

Csíkszereda, 1910. március hó 23-án. 
A városi tanács. 

84. szám. 
1910. vhtó. 

44. száln. 

Sz. 627-1910. ki. 
Pályázati hirdetmény. 

A kolozsvári m. kir. gazdasági aka-
démiánál erdélyi szQletésü legalább jóát-
lagu végbizonyítvánnyal, illetőleg akadé-
miai oklevéllel biró volt hallgatók részére 
két ösztöndíjas hely van üresedésben, mely 
helyek betöltésére pályázat nyittatik. 

Az ösztöndíjasok feladata  az akadé-
miai konviktusokban való felügyelet  és 
egyes tanszakoknál való segédkezés az 
igazgató utasítása szerint. 

Javadalmazások: évi 800korona ösz-
töndíj, lakás (fűtéssel  világítással) és élel-
mezés a konviklusban. 

Az ösztöndíj 1911. évi szeptember 
30-ig adatik. 

Az 1 koronás bélyeggel ellátott folya-
modások a m. kir. íöldmivelésűgyi mi-
niszterhez címezve, születési bizoryitvány-
nyal és gazdasági végbizonyítvánnyal, il-
letve gazdasági akadémiai oklevéllel fel-
szerelve a kolozsvári m. kir. gazdasági aka-
démia igazgatóságához küldendők 1910. 
Ovi április 15-ig. 

Ezen folyamodványokban  felemlítendő, 
hogy az illető nős, vagy nőtlen, volt-e 
már és milyen minőségében alkalmazva, 
eddigi gazdasági és egyéb szakmüködése 
valamint nyelv ismerete. 

Sz. 771/1910. ki. 
Hirdetmény. 

Csíkszereda város területén a Csik-
zsögöd község határában fekvő  a csík-
szeredai közkórház tulajdonát képező mosó-
hely készítéséhez tartozó vízhasználat és 
vízmüveinek az 1885. évi XXIU. t.-c. 191. 
és kővetkező szakaszai alapján való en-
gedélyezése tárgyában eljáró alispán ur 
folyó  évi május hó 9-ik napjának d. e. 
9 órájától kezdödöieg helyszíni tárgyalást 
tűzött ki és összejöveteli helyül Csíksze-
reda városházát jelölte meg. 

Jelen hirdetménynek a városban lett 
közhirrététele és a kihirdetési táblára való 
kifüggesztése  után a munkálatokra vonat-
kozó tervek a városházánál a jegyzői 
irodában 30 napi közszemlére kitétettek 

Miről jelen hirdetmény utján az érde-
keltek értesíttetnek és a helyszíni tárgya 
lásra azzal hivatnak meg, nogy a mun-
kálatokra vonatkozó esetleges észrevéte 
leiket akár a közszemlére tétel alatt írás 
ban, akár a tárgyalás alkalmával élőszó 
val annyival inkább tegyék meg, mivel 
ellen esetben a véghatározat minden to-
vábbi meghallgatás nélkül megfog  hozatni. 

Csíkszereda, 1910. április hó 9-én. 
A városi tanács. 

Árverési hirdetmény. 
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi 

L.\. t.-c. 102. §-a értelmében ezennel közhírré 
teszi, hogy a csíkszeredai kir. törvényszéknek 
1910. évi V. 57. szlmu végzése következtében 
dr Fejér Anlal csíkszeredai ügyvéd által kép-
viselt a Csíkszeredai Takarékpénztár Részvény-
társaság javára 150 korona s járulékai erejéig 
1910. évi január hó 8-án foganatosított  kielé-
gítési végrehajtás utján lefoglalt  és 3100 ko-
ronára becsült következő ingóságok, u. m.: 
lovak, tehenek, juhok és 10 szekér széna nyil-
vános árverésen eladatnak. 

Mely árverésnek a csíkszeredai kir. járás-
bíróság 1910-ik évi V. 57. száinu végzés; foly-
tán 150 korona tőkekövetelés, ennek 1909. évi 
junius hó 19. napjától járó 6" u kamatai, 
váltódij és eddig összesen 78 korona 10 fillér-
ben bíróilag már megállapított költségek ere-
jéig, a végrehajtást szenvedett lakásán Csik-
delne községben leendő megtartására 1910. évi 
Április hó 22-lk napjának délelőtti 10 órája 
határidőm kilüzetik és ahhoz a venni szándé-
kozók ezennel uly megjegyzéssel hivatnak meg, 
hogy az érintett ingóságok az 1881. évi LX. 
t.-c. 107. és 108. §-ai értelmében készpénzfi-
zetés melleit, a íegtöbbet Ígérőnek szllkscg 
esetén becsáron alul is el fognak  adatni. 

Amennyiben az elárverezendő ingóságokat 
mások is le- és fclülfoglallalták  cs azokra ki 
elégitési jogot nyerlek volna, ezen árverés az 
1881. évi LX. t.-c. 120. §. értelmében ezek ja 
vára is elrendeltetik. 

Kelt Csíkszeredában, 1910. évi április hó 
l-ső napján. 

Molnár Sándor, 
kir. l>lr. végrehajtó. 

62. szám. 

1910. vhtó. 
Árverési hirdetmény. 

Alulirt bírósági végrehajtó az 1881. évi LX. 
Ic. 102., illetőleg az 1908. évi XLI. t.-c. 19. 

a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a 
csikszentmártoni kir. járásbíróságnak 1910. évi 
V., 6 2. számú végzése következtében dr Za-
kariás Manó Ügyvéd által képviselt Száva Kris-
tóf  kereskedő taplocai lakos javára 46 korona 
30 fillér  s járulékai erejéig 1910. évi január 
hó 7-én foganatosított  biztosítási végrehajtás 
utján lefoglalt  és 1800 koronára becsalt kővet-
kező ingóságok, u. m.: 20,000 drb cement cse-
rép nyilvános árverésen eladatnak. 

Mely árverésnek a csikszentmártoni kir. já-
rásbíróság 1910-ik évi V. 6/2. száinu végzése 
folytán  40 korona 30 fillér  tőkekövetelés ennek 
ÍM)!), évi szeptember hó 24. napjától járó 5"/„ 
kamatai, 1 •"/, váltódij cs eddig összesen 42 
korona 70 fillérben  bíróilag már megállapí-
tott, költségek erejéig U j t u s n á d o n , Péter 
István lakásán leendő megtartására 1910, 
évi április hó 16-lk napjának délutáni 
3 órája határidőül kitUzetik és ahhoz a venni 
szándékozók ezennel oly megjegyzéssel hivat-
nak meg, hogy az érintett ingóságok az 1881 
évi LX. t.-c. 107. és 108. §-ai értelmében kész-
pénzfizetés  melleit, a legtöbbet ígérőnek, szük-
ség esetén 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 XL1. t.-c. 20. S-a értelmében ezek ja-
vára is elrendeltetik. 

Kelt Csikszentmártonon, 1910. évi április 
hó 1-én. 

Ambrus Lajos, 
kir. bir. vegretiujlo. 

1910. vhtó. 
Árveresi hirdetmény. 

Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi 
LX. tc. 102. §-a értelmében ezennel közhírré 
teszi, hogy a csíkszeredai kir. törvényszéknek 
1910. évi V. 16. számú végzése következté-
ben dr Fejér Antal csíkszeredai ügyvéd által 
képviselt Csíkszeredai Takarékpénztár Rész-
vénytársaság javára 170 korona s jár. erejéig 
1909. évi augusztus hó 19-én foganatosítóit 
kielégítési végrehajtás utján lefoglalt  és 1200 
koronára becsült következő ingóságok, u. m. 
Mészáros Róza és Albert Félixnél 2 ló, I borjú 
1 szekér, 6-terü széna, 20 kalangya rozs, 5 drb 
fenyő  töke, Mészáros Mihálynál 1 szekér, 6 
szekér széna nyilvános árverésen eladatnak. 

Mely árverésnek a csíkszeredai kir. járás-
bíróság 1910-ik évi V. 16. számú végzése foly-
tán 170 korona tőkekövetelés, ennek 1908. évi 
julius hó 20. napjától járó 6"/0 kamatai, >/•" i 
váltódij és eddig összesen 79 korona 33 fillér-
ben bíróilag már megállapított költségek ere-
iéig, végrehajtást szenvedett lakásán Csikdán-
falva  községben leendő megtartására 1910. évi 
április hó 21-Ik napjának délelőtti II órája 
határidőül kitUzetik és ahhoz a venni szán-
dékozók ezennel oly megjegyzéssel hivat-
nak meg, hogy az érintett ingóságok az 
1881. évi LX. t-c. 107. és 108. S-ai értel-
mében készpénzfizetés  mellett, a legtöbbet ígé-
rőnek, szükség esetén becsáron alul is el fog-
nak adatni. 

Amennyiben az elárverezendő ingóságokat 
mások is le- és felDIfoglaltatták  és azokra ki-
elégítési jogot nyertek volna, ezen árverés az 
1881. évi LX. tc. 120. §-a értelmében ezek ja 
vára is elrendeltetik. 

Kelt Csíkszeredában, 1910. évi április hó 
1. napján. 

Molnár Sándor, 
ktr. Mr. íigrehajtd. 

Szám: 197—1910. 
Árverési hirdetmény. 

A tusnádi közbirtokosság Tusnád köz-
ségházánál folyó  évi április hó 16-án 
délelőtt 10 órakor tartandó közgyűlésén 
becsértéken alól eladja a tusnádi vasúti 
állomástól mintegy 6 klmtre fekvő  .Kút-
árak" nevü 70 2 kat. hold területű erdő-
résznek fatömegét. 

A kérdéses területen az erdőgondnok-
ság 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 felhívatnak  az 
ajánlat 10°.'»-át kitevő bánatpénzzel ellá-
tott ajánlataiknak a gyűlés megnyitása s 

szóbeli árverés megkezdése előtt a köz-
birtokossági elnök kezéhez való juttatá-
sára. 

Részletes tájékozás Tusnád község há-
zánál szerezhető. 

Tusnád. 1910. március hó 20. 
Ifj.  Ferencz János, 
közbirtokossági elnök. 
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k ü l ö n - k ü l ö n is. 
Feltételek megtudhatók 

SZEBENY ANTALNÁL CSICSÓN. 
Szám 63—1910. vegrh. 

Árverési hirdetmény. 
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi 

LX. t.-c. 102. §-a értelmében ezennel közhírré 
teszi, hogy a csíkszeredai kir. törvényszéknek 
1910. évi V. 19 2. számú végzése következ-
tében dr Fejcr Antal csíkszeredai ügyvéd által 
képviselt, a Csíkszeredai takarékpénztár javára 
50 korona s jár. erejéig 1909. cvi- augusztus 
hó 19-éti foganatosított  kielégítési végrehajtás 
utján lefoglalt  és 1030 koronára bccsUlt követ-
kező ingóságok, u. m.: Antal Ferencnél 4 terű 
széna, Mészáros Rozáliái lovak, takarmány stb. 
nyilvános árverésen eladatnak. 

Mely árverésnek a csíkszeredai kir. járás 
bíróság 1910-ik évi V. 19 2. számú végzése 
folytán  50 korona tőkekövetelés, ennek 1909. 
évi augusztus hó 19. napjától járó 6" „ ka-
matai, '/,•/. váltódij és eddig összesen 19 ko 
róna 43 fillérben  bíróilag már megállapított 
költségek erejéig, végrehajtást szenvedett la-
kásán Csikdánfalván  leendő megtartására 1910. 
április 21-lk napjának d. e. Vall órája határ-
időül kitüzetik cs ahhoz a venni szándékozók 
ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy 
a/, érintett ingóságok az 1881. cvi LX. t.-c. 
107. és 108. §-ai értelmében készpénzfizetés 
melleit, a legtöbbet ígérőnek, szükség esetén 
becsáron alul is el fognak  adatni. 

Amennyiben az elárverezendő ingóságokat 
mások is le- és felülfoglaltatlák  és azokra ki-
elégítési jogot nyerlek volna, ezen árverés az 
1881. évi XL. t.-c. 120. 8. értelmében ezek 
javára is elrendeltetik. 

Csíkszereda, 1910. évi április 1-én. 
Molnár Sándor, 
kir. bír. vt'ígreliajtú. 

Árverési hirdetmény. 
Csobotfalva  közbirtokossága részéről 

közhírré letelik, hogy nevezett közbirto-
kosság tulajdonát képező és a község kö-
zelében fekvő  „Közebűkk" nevű erdőrész 
18-25 k. h. területén lévő és 3320 m3-re 
becsült lucfenyő  haszonfa  16335 (Tizen-
hatezer háromszáz harmincöt) korona ki-
kiáltási ár mellett Csobotfalva  község há-
zánál 1910. évi április hó 23-án délután 2 
érakor tartandó zárt írásbeli ajánlattal egy-
bekötött nyilt szóbeli árverésen el fog 
adatni. 

A kikiáltási ár 10%,-a bánatpénzkép-
pen az árverési biztos kezéhez leteendő. 

Az egy koronás bélyeggel ellátott zári 
írásbeli ajánlatok szintén 10"/« bánatpénz-
zel vagy megfelelő  óvadékképes értékpa-
pírral látandók el. Az ajánlatban kijelen-
tendő; hogy ajánlattevő az árverési és 
szerződési feltételeket  ismeri és magát 
azoknak aláveti. 

Utóajánlatok nem fogadtatnak  el. 
Az árverési feltételek  és a becslésre 

vonatkozó adatok Csobotfalva  község bi 
rájánál megtekinthetők. 

Csobotfalva,  1910. március 9. 
- 2 Csiszár Pál, 

1—3 

5 darab jól kihizlalt sertés 
párja átlag 320—350 klg. 

Cint: Csíkszereda, Szentlélek-utca 12. szám. 
András György k. bírónál Csikszent-

királyon eladó 1 darab egy éves 
' o ks irdi ka J n. i-2 

Pálffy András, 
jegy*4. elüCk. 

A n. é. közönség figyelmébe. 
Ajánló* a « I karnak tal|wN nwffeleM 

temetkezési raktáromat. 
Koporsó, szemfödél  és koszorúk 

dus választékban, valamint 
MENYASSZONYI BÚTOROK. 

Irodai is üzleti bútorberendezések. 
Épület és mindennemű munkák fel-
vállaltatnak és pontosan eszközöltet-
nek. Kívánatra házaknál mintákkal 

megjelenünk. Kiváló tisztelettel: 
BARPÓCZ, CSIKCSATÓSZE(A. 

TENGERI LISZT 
a csikszentmihályi gőzma-
lomban b á r m i l y mennyi -
s é g b e n k a p h a t ó . Oim: 
CSIKY JÁNOSNÉ 

Szépviz-Csikszentmih&ly (állomás). 
10-52 

Egy jókarban lévő szatócs &zleti be-
rendezés jutáuyos áron eladó. 

Cim : a kiadóhivatalba. 3 - 3 
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NE MULASSZA EL SENKI 
megtekinteni dúsan felszerelt 

NŐI PLVATÁRU ÉS KALAP-ÜZLETÜNKET. 
Hol mindenféle  diszes és díszítetlen nöi-, lányka- és gyerek-
kalapokat, nap- és esóernvöket, harisnyákat, sálakat, arcfátylokot, 
selyem blouznak valókat, "nyakkendőket, cipőket, nöi gallérokat, 
nvăk riissöküt, oldalfiizökel,  kalaplűket, melltúket, virágokat, lol-
lakol, mindenféle  diszselymeket stb., mesés olcsón sőt vételárban 
szerezheti be. Átalakításokat és javításokat szintén valameddig 
üzletünket átadjuk olcsón eszközlünk. — Szíves látogatást kérve, 

vagyunk kiváló tisztelettel 8-12 
Özvegy Is agy ne és Biró Á r p á d , Csíkszeredában. 
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M i n d e n f é l e  k a l a p o k v é t e l á r b a n ! 

| 0 0 0 0 0 0 0 0 | 

Gzell Frigyes és fiai 
bortermelők és bomagykereskedök 

M E D G Y E S . 
Legjobb beszerzési forrás 

VALÓDI ERDÉLYI TERMÉSZETADTA 

TISZTA HEGYI BOROKBAN. 
Hordókban és palackokban. 

KitGnó saját termésű és vörös borok. 
0 0 0 0 0 0 0 

Boda József orgona és hármonium épitö 
c s i k t a p l o c á n . 

\ un szei i neséin a főtisztelendő  papság és 11 111 t. 
t'g\liáztunáes szíves tudomására hozni, miszerint 

O I Ü 1 0 N A É S I I A H M O N U ' M 

E I M T Ő M Ű H E L Y E M E T 
teljesen újonnan rendeztem be. minek utánnn 
móiloinliiiii áll u legiiiigyolib szabású orgona épi 
lését is elvállalni. Bárminemű javítás ós átulnki-
tásokut a legjutányosabb árban pontosan C3zközlök. 

nagyérdemű közönség pártfogását  kérve, vagyok kiváló tisztelettel: 
l o d a J ó z s e f ,  orgona és harmónium épitő, Cstktaplocán. 

m e m l i i W B t W l 

BOR! BOR! BOR! 
Hiitor v a g y o k a z I g e n t i s z t e l t fogy.-asztó  é s i s -
m é t e l í i c l ő l c ö z ö n s é g s z í v e s f i g y e l m é t  f e l l i i v n i 

NA6Y BOR-PINCÉMRE 
miután boraimat a legjobb forrásból  szereztem be. — Raktáron van 
különféle  borokból mintegy 150 hektóliter s igy abban a szerencsés 
helyzetben vagyok, hogy igen jó fehér  asztali bort adhatok az 
1909. évi termésből 50 literen felüli  vételnél literenkint 44 fillérért. 
1908. „ „ „ ,. „ 48 

Egész hordó vé te lné l külön á ra j án la t . 
Kisebb mennyiségben 64 fillértől  feljebb. 

Hogy boraim — olcsósága dacára — mily kitűnő zamatuak, bizo-
nyítja az, hogy rövid időn belül több mint 100 hektólitert adtam el. 
Ajánlom igen finom  likőreimet és az annyira kedvelt Andrényi Sec pezsgőt 
A n. é. közönség szíves pártfogását  kérve, maradok kiváló tiszteletlel 

Özv. Karda Lajosné, Csíkszeredában. 
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ÉRTESÍTÉS! 
Vun szerencséin a nagyérdemű közönség becses figyelmét  felliivni, 
miszerint a Rákóczi-utca 352 sz. alatti saját házamban levő 

NYERGES ÉS KÁRPITOS ÜZLETEMBEN 
miuden e szakmába vágó inuukák elkészítését a legnagyobb készség-
gel vállalom és ezl csinos kivilellieu olcsó árak mellett pontosan elké-
szítem. Raktáron tartok a mai kornak megfelelő,  mindenféle  nagyságú 

RUGANYOS DIVÁNOKAT ÉS MATRACOKAT 
azért, hogy itt mindenki beszerezhesse szükségletét ép oly olcsó 
árban, mint bármely nagyobb városban. — Továbbá tudatom még a 
mélyen tisztelt közönséggel azt is, hogy állandóan raktáron tarlók 

KÉSZ URI KOCSIKAT ÉS URI SZÁNKÓKAT. 
Végtil a nagyérdemű közönség szíves figyelmét  felhívom  azon körül-
ményre, hogy a kocsik, valamint minden e szakba vágó munkák 
javítását elvállalom. — Ma^amot a nagyérdemű közönség jóindu-

lat 11 pártfogásába  ajánlva, marndlam kiváló tisztelettel: 

Bá j e r Ferencz , nye rges és ká rp i tos 
C s í k s z e r e d á b a n . R á k ó c z i - u t c a í J o á . s z á m . 

Hosszurovó Cement Födélcserépí 
majd nem határtalan tartósságu, igen könnyű fődőanyag,  olcsó áron kapható A Iroda ' tartósságu, igen könnyfi  fődőanyag,  olcsó áron kapható 

m ^ ^ ^ J ^ a ^ s z . P O R T 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 . ţ I 
Myoaatott H»cbo4a JAiser ktayvayoaiUjibu, Csikmredábu, 1910 




