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A városok állami dotációja. 
Polgármestereink a minap foutos 

dologban tanácskoztak a székesfőváros 
geniális polgármesterének elnöklete alatt. 
Ezen a tanácskozáson arról vjlt szó, 
hós) a törvényhozásnak a vidéki városok 
segély ezéaére megszavazott hitelből mi-
csoda kulcs és nézőpontok szerint kap-
jHii.ik állami dotációt a városok, hogy 
a szétosztás abszolút igazságos legyen. 

Elöljárójában annyit jegyzllnk meg, 
hogy a városok részére az állami dotációt 
helyesnek és igazságosnak tartjuk. Nagy 
különbség van a falu  és város élete 
között. Nagy különbség van a falu  és 
város közigazgatása között. A városias 
berendezés mindenesetre drágább és 
a városi jelleg olyan igényeket foroiál, 
melyek a közköltöt bizonnyal igeu jelen-
tékenyen telemelik. És ezekhez még 
azt adjuk, hogy nekUnk szükségünk van 
minél több kulturális emporiumra, mert 
hiszen létünk, fajunk,  nyelvünk ezektől 
a kulturális emporiumoktól tügg. Azért 
nemesek szűkkeblűség, hanem határozott 
balfogás  lenne, ha a falu  azon keseregne, 
hogy a városokat az állami közjövedel-
tnekböl támogatják, a falu  pedig meg-
marad Hamupikökének. E fajta  kesergés 
teljesen igaztalan lenne, mert hiszen a 
iL'jl'iiléá senki előtt sincs elzárva: tessék 
várusiasodni és várossá alakulni és kö 
vetkezik az államsegély. Csakhogy nagyon 
megjárnák a faluk,  mert a rangkórságot 
igeu drágán kellene megfizetniük. 

De nem uz a kérdés most Arról 
volt BZÓ a városok polgármestereinek 
értekezletén, hogy a belügyminiszter az 
állami dotációt ne jelölje ki bizonyos 
célra, hanem bizza azt a városok leg-
jobb belátására, hogy az államsegélyt, 
— mely voltaképen a városok által 
végzett állami szolgálatokért adódik, — 
a városok égető kulturhiányok pótlására 
fordítsák.  Eszünkben sincs, hogy a 
városi tisztviselőket anyagilag megká-
rosítsuk, mert mindjárt hozzátesszük azt, 
hogy a legsürgősebb feladat  egységesen 
szabályozni a közigazgatási tisztviselők 
fizetését.  A valósággal abszurdum, hogy 
— amint mi tudjuk — Hajdúnánás 
polgármesterének 2000 korona évi fize-
tése van; ellenben van rendezett ta-
nácsú város, ahol a polgármesternek 
— igen helyesen — tisztességes, lega-
lább négyszer annyi fizetést  adnak. Az 
egész vonalok kiáltó rendezetlenség van 
ezen a téren és ha az állam az évi do-
tációval éppen e kiáltó sebeket akarja 
gyógyítani, — akkor ezzel a legnagyobb 
igazságtalanságot követi el, mert éppen 
azok a városok lesznek legjobban do-
tálva, melyek tisztviselőik iránt a leg-
nagyobb indolenciával viseltettek és jó-
formán  koldus fizetésért  kivántak a 
tisztviselőktől odaadó, hűséges és be-
csületes munkát; ellenben azok a városok, 
amelyek tisztviselőink becsületesen fi-
zetik és éppen e miatt községi pótadói 
tetemesen nagyobbak, az állami dotációtól 
elesnek. 

Azért helyes az a nézőpont, liogy a 
városokat a községi pótudo elviselhe-
tetlen nagysága a város közjövedel-
mpiuek csekélysége és a városi lakos 
ság adóbirása figyelembevételével  kell 
az allami dotációt szétosztani. A városi 
liszviselök fizetési  ügyét pedig törvény • 
liozási uton kell rendezni. Taxatíve fel-
sorolandó a városi közigazgatási szol 
gálut ellátóinak évi javadalmazása és a 
városok autonomiája fegfellehb  abban 
hagyandó meg, hogy u minimálisan 
megállapított fizetésnél  speciális helyzete 
szerint nagyobb fizetést  is adliat liszt 
viselőinek. 

Ez a kérdés különben bő redözetü. 
Mert hiszen égetően szükséges » váró 
sok alkotmányos konlitucióját rendezni. 
Ugyanis mindaddig, amíg 200-400 tagu 
képviselőtestülettel kormányoznak váro-
saink, addig faluk  maradnak, olyan faluk, 
ahol u kuliura mankón jár. 

Di-hát ennek (ejtegetése hos/.ura tor 
jedno és éppen uzért megmaradunk cik-
künk amaz alapeszméje mellett, hogy az 
állami dotációt a mankón járó városi 
kultura kapja. Mert az a vélekedésünk, 
hogyha város, — ükkor legyen is az! 

Gróf  Apponyi Csíkszeredában. 
(íróf  Apponyi Albert f.  hó Ki vagy 17-én ér-
kezik varosunklm, mely alkalommal óriási 
fogadtatásra  készül Csíkszereda város es vidéke. 
Krtesülesünk szerint a varmegye majdnem 
minden községéből deputációk keresik lel éri 
a tanitói kar testületileg tiszteleg. A fogadtatas 
részleteinek megállapítása végett egy 100 tag-
ból álló bizottság alakul, mely a napokban 
értekezletet tart. 

Deputáció a vármegye alispán-
jához. Kolyó évi április hó 30 án Fejér Sándor 
alispánnál a ka re falvi  választókerület közsé-
geiből mintegy 100 tagu küldöttség jelent 
meg, hogy neki a kerület mandatumat fel-
ajánlják. Fejér Sándor alispán, ki tudvalevőleg 
Kossuht-párti, megköszönte a részére előle-
gezett bizalmat, a jelöltséget azonban nem 
fogadta  el. Fejér Sándor alispán a választásba 
elsőrangú esélylyel menne bele. 

A nemzeti munkapárt megalaki-
táaa Oyergyoazentmikloson. F. hó X-én 
Gyergyószeotmiklóson a Laureutzi-szálló nagy-
termében folyt  le a nemzeti m u n k a p á r t 
megalakulása, mely egyszersmint első várme-
gyénkben. Értesülésünk szerint a megalaku-
lásra Ditróból, Oyergyóremetéról és Uyergyó-
alfaluból  mintegy 1U0 kocsi jött be s magán 
uzalHkuló közgyűlésen mintegy 1200— 1500-an 
jelentek meg. A megalakulás nem ment épen 
simán, mert voltak a megjelentek között, kik 
a megalakulást mindenképen meghiúsítani 
akarták, mely tervük azonban nem sikerült. 
A közgy űlés elnöknek választotta dr. Tilischer 
Ede Ügyvédet, Ügyvezető alelnöknek dr. Uenke 
Ant.il Ügyvédet. A megalakult nemzeti munka-
párt jelölógyUlést is tartott s a kerület képvi-
selőjelöltjének Kazy József  földmivelésügyi 
államtitkárt kiáltotta ki, kinek felkérésére  a 
napokban Gyalőkay Sándor főispán  vezetése 
mellett 30 tagu küldöttség megy fel  Duda-
pestre. Értesülésünk szerint Kazy a jelöltséget 
vállalja és megválasztása esetén a mandá-
tumot is megtartja. 

GviTinekeló'adás. 
liitka élvezetben volt része folyó  hó 1-én 

a Vigadóban varosunk intelligens közönségé-
luk, liol a helybeli polgári leanyiskola igaz-
gatósaga részben a Gyermek Liga. részben 
az iskola tanulmányi kiraudulasi alapja javára 
jótekonycelu gyerinekcloadást rendezett. Ha-
sonló eloadasban már volt részünk s akkor is 
a legnagyobb elismeréssel emlekeztünk meg 
róla. K gyermekelőadások iránt a közönségünk 
nagyfokú  erdeklodessel viseltetik, ugy annyira, 
liogy a polgári leanyiskola nagyterme a mult 
alkalommal elégtelennek bizonyulván a minden 
szép es nemes iránt rajongó közönség befoga-
dásara. az igazgatóság ezúttal az előadást a 
Vigadó nagytermelien tartotta meg Varako-
zasubaii nem is esalódott, mert közönségünk 
halas volt az igazgatóság nemes törekvése 
iránt es az eloadasra mondhatni teljes szám-
ban ott láttuk nemcsak a szülőket, de a vá-
ros érdektelen közönségét is. 

A niüsor összeállítása az eddigieknél is fé-
nyesebben sikerült. Kgycs számai a lehető 
legjobb kezekben voltak s ugy a rendezés tö-
kéletessége, mint a szeieplók egyeni c|tiali-
tásai a legteljesebb sikert biztositatták. 

A műsort az iskola énekkara nyitotta meg 
két dallal. A két dal előadása fegyelmezett 
és jól szcrvczelt enekkarrol tett tanúságot. 
Kzulan Kudnyanszky Gyula ..A tündérek" cimU 
szép köllemenyet szavalta el Nagy lírzsi. Az 
értelmesen es nagy hatással előadott szavala-
tot a közönség megtapsolta. 

A műsor harmadik száma Nagy Margit 
zongorajátéka volt. Játékaval fényes  jelét ai'ta 
tehetségének és teehnikajának. A közönség 
élvezte játékát és zajos tapssal jutalmazta. 

E/.utuii Fejéi' Ivlla monologizalt egy szi 
nesziiojelültról. A kis müvé-znó sok oldalú te-
hetseget kepes volt e monologbaii bemutatni. 
Nemcsak inonologizált, de kilüuóen szavalt, 
énekelt és láncolt. Hogy még sem \etlek fel 
a színi akadémiákra, ezt csakugyau nem liisz-
sziik el neki. — Sokoldalú tehetsegéhez járul 
bi/.tos és önludatos fellépése,  mely csak ki-
forrott  művésznőknél tapasztalható. A közön-
ség osztatlan tetszése kisérte és virágokkal 
h. norálta. 

Az ötödik szám a műsor egyik legkiválóbb 
pontja volt. A műsorra az volt kinyomtatva, 
liugy kuplékat ad elő Kilép Jucika. Kz elég 
volt ahhoz, hogy a közönség a legnagyobb ér-
deklődéssel viseltessen iranta, mert hisz Filep 
Jucikat a közönség igeu előnyösen ismeri s 
mar volt alkalma hallani. A közöuség varako-
zásaban most sem esalódott, sot egyenesen 
leszögezhetjük azt a tényt, hogy kupiéi óriási 
sikert értek el s a közönség legnagyobb elis-
meréssel adózott neki. Filep Jucikat elegáns 
megjelenése s különösen diszkrét jatéka prae-
destmálja a színpadra. Klóadoit kél kupiéját 
es láncát zajosan megtapsolta a közönség. 
Toilettjeivel igazán kedves jelenség volt a sziu-
pailon. Virágból bőven kijutott. 

Kiemelkedő száma volt a műsornak Szacs-
vay Neltike Váradi-Gaal .Akácvirágok* cimü 
melodrámája, melyet B. Braun Augele a tőle 
megszokott precizitásnál zongorán kisért. A 
melodrámának kellemes zenéje és mély érzés-
sel megírt szövege vau. Szaesvay Nellike kel-
lemes orgánuma és behízelgő előadása osztat-
lan sikert aratott. 

Itégi ismerősünk Veress l'au'u, ki közön-
ségünk előtt már nem egyszer ragyogtatta ritka 
énekmüvészetet. Kzultal uj oldaláról mutut-
kozott be. Három igeu szép magyar dalt éne-
kelt tiszta, csengő hangon és mély érzéssel. 
A közönség meleg ovációkban részesítette ked-
veucét és virágokkal halmozta el. 

Az előadás sikeréhez nagyban hozzájárult 
László Piroska szavalata, ki Incédi La-zló .A 
nővér" cimü nehéz és hatásos költeményét 
adta elő. László l'iroska a rá rótt nehéz fel-

adatot tökéletes sikerrel oldotta ineg s miut 
kész szavaló művésznő mutatkozott be. Hangja 
es nyugodt, öntudatos előadása igen alkalmas 
szavalatokra. Taps és virág neki is bőven 
jutott. 

A niüsor egyes számai között utolsónak 
ismét a közönség által igen kedvelt kuplék 
maradtak, melyeket szintén régebbi kedves is-
merőseink, Kállay Hanna és Ágota (Ágoston) 
adtak elei Kállay Hanna szép fehér  parókájá-
val és elegáns világoskék frakkjával  a legele-
gánsabb francia  márkival sem cserélhetne. 
Felülmúlt i ;iz .Krdészleány* József  császárját 
is. Puszta mcgjelenesét zugó taps követte. 
Kupiéit behízelgő hanggal és végtelen kedves-
seggel adta elő. Közben pedig egy olyan szép 
táncot mutatott be. milyenben közönségünknek 
még nem volt alkalma gvönyörködni. Méltán 
sorozhatjuk melléje a még kisebb Ágotát is, 
kit a rendezőség slágernek tartogatott. A szín-
padon a kis eseppseg teljesen otthon érzi ma-
gái. A közönséget nem kevesebbel, mint a leg-
frissebb  budapesti újdonsággal, az .L'jjé" kupié-
val lepte meg, melyet annyi kedvességgel 
adott elü. hogy mikor a leghanyagabb előke-
lőséggel cigarettára gyújtott, a közönség való-
sággal tombolt. Az elismerést hatalmas pana-
mája sűrű lobogtatásával köszönte meg. 

A műsor utolsó száma egy fárasztó  mun-
kával. ritka szakértelemmel és kitűnő Ízléssel 
összeállított és elóa.loU daljáték volt, mely a 
színpadon festői  látványt nyújtott. A gyönyörű 
jelmezek szép látványt nyújtottak a szemlélő-
nek s a rendezőséget dicsérik. Az énekszámok 
a lehető legtökéletesebbek, az összeállítások 
kitűnők voltak. A közönség nagy tetszéssel 
fogadta. 

Külön kell megemlékeznünk Császár Jolán 
igazgatóról és H Braun Augeléról, ki |bámu-
latos ügyességgel es szakértelemmel valóságos 
lelke volt az előadásnak. Nekik köszönhető, 
hogy a közönségnek ily ritka élvezetben volt 
része, mit a szülök áldozatkészségükkel segí-
tettek eiő. Hasonló gyermekelóadásokat közön-
ségünk mindig szívesen fogad,  melyek az is-
kolának és igazgatóságának dicséretére szol-
gálnak 

Az előadást tánc követte, mely belenyúlt 
az éjszakába. 

A csikmegyei jegyzők gyűlése. 
A csikmegyei kör- és községi jegyzők rend-

kiviili közgyűlésüket a vármegyeház közgyű-
lési termeben mult hó 30-án délelőtt tartották 
meg. 

A közgyűlés a Budapesten a folyó  évi má-
jus hó 5-én tartandó országos közgyűlésre ki-
küldötte az egylet képviseletében l'álffy  An-
drást és Máté Lászlót. 

A nyugdíj szabályrendelet módosíttatott oly 
módon, hogy a nyugdíjazásnál 1000 korona 
mellékjövedelem beszamittassék. Ezután a tag-
sági dijak szigorú behajtása felől  intézkedtek. 

Az indítványoknál Balogh István gyergyó-
ujfalti  községi jegyző a következő sikerült be-
szédet tartotta: 

Tisztelt jegyzői közgyűlés! 
Kedves barátaim I 

Azt hiszem mindnyájan emlékeztek Csik-
vármegye volt kir. tanfelügyelője  dr. Balló 
Istvánnak nem nagyon régen kiadott s az egyen 
községi elöljáróságokhoz és iskolaszékekhez in-
tézett azon leiratára, melyben kijelenti, hogy 
az egyes elemi népiskolákat az államosítandó 
iskolák sorába fölvette.  Ez a leirat örömmel 
töltötte el nekünk kör- és községi jegyzőknek 
a lelkünket s mi, akik a népnevelésnek leg-
közvetlenebb szemlélői vagyunk, akik a leg-
jobban tudjuk és látjuk a népoktatás terén 
mutatkozó hiányokat s a legtöbb helyen fenn-
álló lehetetleu és tarthatatlan állapotokat, a 
tanfelügyelő  ezen leiratát mint az e téren égető 

A K A 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 kaphaték. 
Van szerencsém az igen tisztelt vevőimet értesíteni, hogy az őszi és téli szezonra megérkeztek a legfrissebb  és legkiválóbb kávé fajok,  theáfi,  thea-
sfitemények,  angol és belföldi  rumok, likőrök, legfinomabb  cukorkák, csokoládék és déli gyümölcsök. — Kávé, cukor, rizs, szappan és minden-
nemű fűszerek.  — Mindennap friss  hideg felvágottak  és prágai sonka kapható a legszolidabb árak mellett. — Gyors és pontos kiszolgálás. 
A nagyérdemű közönség szives pártfogását  A A - o /v. FŰSZER- ÉS CSEMEGE-KERESKEDÉSE 
kérve, vagyok kiváló tisztelettel = = CSÍKSZEREDÁBAN. 
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módon szIlkségeB intézkedések kezdetét vag}' 
legalább is előhírnökét szivünk, lelkllnk egesz 
melegével és lelkesedésével UdvözöltUk. 

Fájdalom azonban, arra is emlékeznetek 
kell, hogy a kir. tanfelügyelő  uraak a székely 
nép és a szegényebb anyagi viszonyok között 
élő községek ezen legéletbe vágóbb erdekeit 
önzetlenül szolgáló ezen Üdvös intézkedese, 
bizonyos körben, abban a körben, a mely ezen 
intézkedésben hatalmának egy részét latta ve-
szélyeztetve, mekkora fölbáborodást  szült. Az 
elfogult  és felületes  gondolkodás Bzülte ezen 
felháborodás,  a tanfelügyelő  ezen üdvös es 
szükséges intézkedését a székely nép jövője 
és a népoktatás katholikus jelleme ellen inté-
zett vakmerő támadásnak minősítette s kez-
detét vette a mindnyájunk által ismert és tu-
dott legkíméletlenebb támadás és rágalom, ugy 
titokban, mint nyíltan, de sőt a sajtó utján is. 

Ezen eljárásnak a mint nagyon jól tudjuk, 
az lett a vége, hogy az ügyet magáévá tette 
maga az erdélyi püspök, s a vallás és köz-
oktatásügyi minisztériumban kieszközölte, hogy 
a kir. tanfelügyelő  i'zen annyira üdvös és szük-
séges intézkedésének utja vágassék. Nemso-
kára fájdalommal  és megütközéssel értesülünk 
róla, hogy dr. Balló István kir. tanfelügyelőt 
a kultusz miniszter vármegyénkből Tordaaara-
nyos megyébe helyezte át. Nem tudom és nem 
merem állítani, hogy ezen áthelyezés uz er-
délyi püspök befolyásának  volt-e a következ-
ménye, de ha igen, ugy- a püspök ur diadal-
masan befejezett  munkáján végig'tekintve el-
mondhatja Brennassal a Uállok vezérével, hogy 
vae victis. 

Yae victis és Csikvármegyében a népoktatás 
terén marad minden a régiben. És hogy mit 
jelent az, hogy e téren marad minden a ré-
giben. És, hogy mit jelent az, hogy e téren 
marad minden a régiben, azt mindnyájan tud-
juk s a ki nem tudná, annak elég egy röpke, 
de elfogulatlan  pillantást vetni vármegyénk 
egyes községeire s azonban a népoktatási ál-
lapotokra. 

Elemi iskoláink kevés kivétellel felekezeti 
jellegűek s azoknak fenntartója  majdnem min-
denütt a politikai község. Beismerem, hogy ott, 
ahol a község gazdag, a hol jövedelmező is-
kolaalapok vannak a népoktatás Ugy semmi 
kívánni valót nem hagy magu után, de nézzük 
a szegény és óriási pótadókkal dolgozó közsé-
geket, melyek vármegyénk községeinek cirka 
7070-át teszik ki, s a mit ott látunk, az leg-
alább is nagyon elszomorító. Düledező, meg-
romlott vakolatú iskolák, sötét, bűzös és szűk 
tantermek, kerítés nélkül vagy legalább is ki-
dült-bedült kerítéssel és olyan fódélzettel,  me-
lyen át tiszta időjárás mellett soha sem csu-
rog be az eBÓ a tanterembe. És a tanítók, a 
nemzetnek ezen legtulterbeltebb munkásai, leg-
tiszteletreméltóbb napszámosui, azok ilyen he-
lyeken rendes idóben nem kaphatván meg fi-
zetésükül, vagy éheznek, vagy pedig kényte-
lenek egyes, semmiféle  üzlettől nem irtózó 
pénzembereknél nyugtáikat bizonyos •/, enged-
ménynyel elzálogosítani, a honnan a község 
kétségbe esett bírója «.mert hisz régi és igaz 
közmondás, hogy UreB kamarának bolond gaz-
dasszonya) ugy váltogatja ki, amikor a község 
ttreségtól kongó ka9zszájába valamerről egy 
kis pénz megkerül. Nem egy községben, hol 
T, 8. 9 tanerőre lenne szükség, 3—4 tanító kín-
lódik és végez testet, lelket ölő muokát egyen-
kint 120—130 gyerekkel. A nép pedig nyög 
150—200°/,-oa községi pótadó terhe alatt s a 
tanügyért áldozni nem tud, hisz ugy is az óri-
ási "/o-ku községi pótudónak 80—100%-át te-
szik ki az iskolai kiadások. 

Azokban a boldog időkben, amikor a köz 
vagyon mindenütt a községek kezelése alatt 
állott, majdnem mindenik község elmulasztotta 
a községekről és iskolákról gondoskodni s « 
Bzékelyekre nézve annyira szerencsétlen erdő 
törvény a szó szoros értelmében koldusbotra 
játtatta a politikai községeket. Könnyű volt 
addig az iskola fenntartói  kötelezettségnek ele-
get tenni, de a közbirtokosságok megalakulá-
sával a tulajdonképeni iskola fenntartás  a köz-
ségektől elvett közvagyonnal megszűnt, a köz-
ség maradt vagyon és jövedelem nélkül az 
óriási kötelezettségekkel, ereje kimerlllt s fáj-
dalom a község szegénységének mindenütt 
majdnem természetszerű következménye az ál-
talános züllés, eladósodás és a lakosság elsze-
gényedése. Ezen nem is lehet csodálkozni ak-
kor, midőn évról-évre a község vagyontalan-
sága miatt ugy szólva kötéllel kell fogni  az 
elöljárókat, kik alig várják annak az egy év-
nek letelését, hogy dÍBzes hivataluktól meg-
szökhessenek. Nem tévedek, ha azt mondom, 
hogy az ily községeknek a tanügyért qjabb 
aldozatokat hozni fizikai  lehetetlenség s így nem 
lehet csodálni, hogy az analfabéták  száma nem 

hogy csökkenne, hanem nap nap után szapo-
rodik, ami egész természetes dolog, ha tekin-
tetbe v e s B Z Ü k , hogy egyes községekben és 
egyes iskoláknál a kellő tanerők hiánya miatt 
beírják az I. és II. osztályú tanköteleseket B 
a III—VI. osztályúakat pedig a tanterem túl-
zsúfoltsága  és n tanító túlterheltsége címén 
egyszerűen vagy kizárják az iskolából vagy 
átteszik az ismétlő tankötelesek közé. Ezeken 
a tarthatatlan, ázsiai állapotokon aknrt dr. 
Balló István kir. tanfelügyelő  segíteni s ebben 
az üdvös munkájában akadályozta meg ót a 
hirtelen és váratlan áthelyezés. 

Csikvármegye kör- és községi jegyzőinek 
egylete véleményem szerint nem zárkózhatik 
el ezen fontos  kérdésben a vélemény nyil-
vánítástól B meg kell legyen benne az az er-
kölcsi suly és eró, hogy e tekintetbe vélemé-
nyét nyíltan s bárkinek a tetszése ellenére is 
kimondja. 

Éppen ezért vagyok bátor benyújtani a kö-
vetkező határozati javaslatot: 

Csikvármegye kör- és községi Jegyzőinek 
egylete egyhangúlag kimondja, hogy dr. Balló 
Istvánnak az elemi iskolák államosítása tár-
gyában kiadott rendeletében a népoktatásügy 
terén fennálló  anomáliák és mizériák megszün-
tetése, s a székely nép jövó műveltségének 
biztosítása és a vagyontalan községek és azok 
lakosainak a népoktatási terhek alóli felszaba-
dítására s így az össze* községek anyagi és 
szellemi felvirágoztatására  irányuló intézkedést 
látva, azt teljes lelkesedéssel fogadta  és üd-
vözölte. Dr. Balló Istvánnak ezen téren kifej-
tett inuukásságáérl köszönetet Bzavaz, inten-
cióit mindenben magáévá teszi s terveinek 
megvalósításáért a legnagyobb lelkesedéssel 
küzd és küzdeni fog.  az ellene irányult min-
dennemű támadásokat a legnagyobb mérték-
ben elitéli, áthelyezését tájdalommal veszi tu-
domásul, jövó munkásságára Isten áldását és 
segedelmét kéri s őt jelen jegyzőkönyvi hatá 
rozat megküldése mellett teljes lelkesedéssel 
üdvözli. 

Tisztelt jegyzői közgyűlés I Kedves bará-
taim I Terhes időket élünk, a politikai harcok 
ádáz forgatagában  mi kör- és községi jegyzők 
vagyunk és leszünk leginkább exponálva, de 
semmiféle  pártpolitikai harc, az egyes kormá-
nyoknak bármily gyors és kiszámilliatlan vál-
tozásai nem szabad, hogy bennliuket egyetlen 
és legszentebb célunktól eltántorítsanak, ami 
nem más, mint a székely nép boldogulásáért, 
anyagi és szellemi felvirágoztatásért  minden 
erőnkből küzdeni. Dr. Balló Istvánnak említett 
intézkedésében ezen cél elérésére irányuló 
egyik hatalmas lépést látom, s éppen ezért 
kérem határozati javaslatomnak egyhangúlag 
való elfogadását  és határozatá emelését 

A beszédet és határozati javaslatot a jegy-
zői egylet általános lelkesedéssel fogadta  s el-
határozta annak szószerinti jegyzőkönyvbe ik-
tatását, a lapokba való kinyomatását, és a 
jegyzőkönyvi kivonatnak dr. Balló István tan-
felügyelőnek  leendő megküldését. 

A gyűlést közsbéd követte, melyen mint 
vendégek Szász Lajos vármegyei főjegyző, 
Botár Béla árvaszéki ülnök, Kerency Ernő 
törvényszéki, és Krőss József  árvaszéki jegy-
zők vettek r é B Z t , az ebéd alatt Balogh István 
mondott felköszöntőt  s Szász Lajos Főjegyzőt, 
mig PálfTy  András a többi vendégeket éltette. 
A közebéd csak az esti órákban ért véget. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
Doktorrá avatás . Nagy Imre Ügy-

védjelöltet f.  évi április 30-áu a kolozsvári 
Ferencz József  tudomány-egyetemen a jog-
tudományok tudorává avatták. > 

UJ penzügyigazgató. A pénzügy-
miniszter Stratzinger Emil székelyudvarhelyi 
pü. igazgatót további intézkedésig szabadsá-
golta, B az igazgatóság vezetésével Horváth 
Iván pénzügyi tanácsost, soproni helyettes pü. 
igazgatót bizta meg. 

— Athelyeaés. A kolozsvári posta és 
távírda igazgatóság Ujv:' rosi Lajos posta és 
táv. segéd tisztet saját kerésére hasonmi-
nóségben Marosvásárhelyre helyezte, az így 
megüresedet állásra pedig Györffy  Bodog B. 
tiszt Brassóból Csíkszeredába lett áthelyezve. 

— Kineveiés. Dr. Pál Gyula csíkszeredai 
királyi törvényszéki joggyakornokot az igazság-
ügyi miniszter ugyanide törvényszéki jegyzővé 
nevezte kl. 

— A honvédség köréből. A honvédelmi 
miniszter Szentpály Gábor századost a hely-
beli honvéd zászlóalj parancsnokát ezen mi 
nőségében véglegesítette. 

— A május elsején szokásos előléptetések 
alkalmával a király Surányi Ödön hadnagyot 

fóhadnagygyá,  FUkő Ödön zászlóst hadnagygyá 
léptette elő. Cs&nády Lajos százados, század-
parancsnok Sopronba. Gecző Aladár százados 
Nagyváradról Csíkszeredába, Imreh László fő-
hadnagy Pécsről Csíkszeredába, Böjtliy Ödön 
hadnagy Csíkszeredába, Fükó Ödön hadnagy 
Fogarasra helyeztettek át. 

— Hadfi  Imre a 24-ik honvéd gyalogezred 
parancsnoka a napokban tartotta meg tavaszi 
szemléjét a helyben állomásozó 4-ik honvéd 
zászlóajnál. Ez alkalommal teljes megelégedését 
fejezte  ki ugy a tisztikarn ik, mint a legény-
ségnek hivatásuk és kötelességük buzgó tel-
jesítéséért 

— Nem szabad sorozni. A honvédelmi 
miniszter értesítette a hatóságokat, hogy az 
ex-lex ideje alatt újoncozni nem szabad. Még 
az önként jelentkező, valamint az egyéves 
önkéntes) joggal bírókat sem szabad sorozás 
alá bocsátani. Kivételt csak a nem magyar 
honosságú önként jeleutkczókkel szabad tenni. 

— Ab uj vasntl menetrend. F hó 1-én 
lépett életbe az uj vasúti menetrend, mely 
varosunkra nézve igen kedvezőnek mondhutó, 
mennyiben nz eddigi közlekedés nehézségeit 
és lassúságát lényegesen korrigálta. Ez a lé-
nyeges s városuukra felette  előnyös változás 
tisztán Fejér  Sándor alispán érdeme, ki a 
ayergyószentiniklós-dédai vasútvonal meguyi-
tása alkalmával jegyzőkönyvre diktálta a vár-
megye és Csíkszereda város legsürgősebb kí-
vánságait s most örömiuel konstatáljuk, hogy 
akcióba lépését siker koronázta, mert jegyző-
könyvre adott kívánságai az uj menetrendbe 
beillesztették. így naponként két vonít érke-
zik idé, mint végállomására és két vouat in-
dul mint kiinduló állomásról. Összesen hat-
vonat érkezik és hat vonat indul naponként. 
Gyergyó felól  Brassó felé  naponként érkezik 
délutáu 2 órakor, délelőtt 10 óra 35 perckor, 
mely tovább nem megy, <1. u. 5 óra 32 perckor 
este 8 óra 25 perckor, mely tovább nem 
megy, éjjel 4 óra 08 perckor és reggel 8 óra 
(CJ perckor, lunnn indul Gyergyó felé  délután 
4 óra 20 perckor, este (i óra 31 perckor, 
reggel 2 óra 07 perckor, reggel 5 óra 4ö 
perckor, délelőtt II óra 32 perckor és este 
'J éra 47 perckor. Az uj vonatok május 1-én 
mái megindultak. 

— Csiksomlyói összejövetel ciinen 
megjelent sorok nyomán a régi Mária-tár-
sulati tagok közt több téves vélemény fejlő-
dött, melyeknek eloszlatása végett a társulat 
jelenlegi vezetősége értesiti a régi tagokat. 
Iio^y az ó tervbe vett fogadalom  megújításuk-
nál nem arról van szó, hogy őket újra föl-
vegyék a társulatba (hiszen ók annak már 
tagjai) nem is arról, hogy ók valami uj foga-
dalmat tegyenek pl. arra, hogy ezután bizo-
nyos imádságokat fognak  végezni (ezt meg-
teszik ők már a felvételük  óta), hanem csak 
arról van szó, hogy ók azt a fogadalmi  imát, 
melyet a fölvételkor  tettek, a melyben meg-
ígérték, hogy szűz Máriának mindig hü gyer-
mekei lesznek, most ismét elmondják közösen 
Ünnepélyesen. Ezen közös, és üunepélyes meg-
újításnak sok haszna van, mert a különböző 
korú Mária társulati tagok testvéri szeretetéen 
egyesülnek (hiszen egy cBaládot képeznek!) s 
a Mária tiszteletben jobban megerősödnek. 
Legfőbb  haszna azonban nz ifjúságra  nézve 
lesz, mert az látni fogja,  hogy a régi tagok 
mennyire hűségesek ahhoz a Máiia zászlóhoz, 
melyhez csatlakoztak és nemcsak az iskola 
talain belül voltak Mária gyermekek, hauem 
azok maradtak az életben is. Akik ezen nemes 
célt szolgálni nkarják, ne sajnálják azt az időt. 
és fáradságot  melyet, e nemes cél megvaló-
sítása kíván. — Jól mondja Eötvös: rAz em-
beri nemnek szüksége van nagyszerű példákra, 
hogy a serdülő ivadék felfelé  tekinteni, nemes 
célokért lelkesedni, értők fáradozni,  nekik 
áldozni tanuljon.' 

— Hatalmas méretekben halad abé 
kasl u t munkaja. Mint értesülünk, a Gyer-
gyószentmiklós — békasi útvonal épités ve 
zetője Kőszeghy László államépitészeti mérnők, 
mint az ut tervezője, a legnagyobb erővel 
neki látott a munkához. 200 munkás foglal-
kozik az ut vonal nagyolási munkálatával « 
már tább kilóméter hosszban látható az útirány. 
, — BlOBkasás. Mult hó 25-én Marosfón 

Ágoston János, Biró József,  Bíró Márton, Biró 
István, Bodráczki János, Kis Dénes, Szócs 
Márton és Bálint András összeverekedtek mely-
nek hevében Ágoston János csikszenttamási 
lakost jobb oldalán és jobb lábcomhján bics-
kával ugy megszúrták, liugy sérülése súlyos 
testi sértéBt képez. Nevezettek a csíkszeredai 
kir. ügyészségnek feljelentettek. 

— Súlyos teatl sértés. Mult hó 17-én 
csikszentimrei György Antalt, amint egy ka-

pun kilépett, egy boxerrel vagy kővel ugy 
megverték, hogy a nyakszirten és szivén ka-
pott sérüléseibe aligha bele nem hal. Tettes 
ismeretlen. 

— Merénylet a vonat ellen. Majdnem 
végzetes vasúti szerencsétlenség történt f.  hó 
2-án a gyimesi vasútvonalon. Az óriási magas 
karakkói vasúti híd gyalogjárójáról eddig ismeret-
len tettesek a hatalmas tölgyfa  deszkákat fel-
szedték és a síneken átfektetve  kövekkel 
megrakták. Az éppen érkező személyvonat 
neki ment a torlaszoknak és a vonatvezető 
előadása szerint pusztán a véletlennek köszön-
hető, hogy a vonat ki nem siklott és utasaival 
az iszonyú mélységbe nem zuhant. A vonat 
megállott és kevés késésBel folytatta  útját. 
A tettesek kinyomozása iránt remélhetőleg az 
eljárás már bevezettetett. 

— Előfizetési  felhívás.  A bírák" ügy-
védek, közjegyzők és a fogalmi  személyzet 
tagjainak különös figyelmébe  1 A birtok az ő 
nagy gazdasági és társadalmi jelentőségével a 
jogi irodalomban szazadokou át tartó és óriási 
mereteket öltő vitatkozásnak auyagát szolgál-
tatja. Ez a körülmény idézte elő a birtokom-
nak ismeretes nagy kiterjedésű irodalmát is. 
A birtok ténylegessége alanya, a birtokakarat 
és a birlalati viszony a birtoktan keretében 
mind megaunyi fogalmak,  melyek az irodalom 
terén a legnagyok controversiákat idézték elő 
Hosszú elméleti és gyakorlati tanulmányom 
eredményeként „A birtok és védelme" cim 
alatt egy nagy kiterjedésű müvet adok ki, 
melynek célját a birtoktan kétségeire rámutatva, 
az egyes ellentétes nézetek ismertetésével a 
helyesnek tartott felfogás  kijelölése képezi. 
Ennyiben e mii az elmélet körébe vág. Azon-
ban munkám a vonatkozó jogi alkotásokat, 
jogszabalyokat u m.: a törvényt és felső  bí-
róságainknak a birtokra \onatkozó és azzal 
kapcsolatos összes határozatait is felöleli  s e 
mellett situiliter az egyes külföldi  jogi alkotá-
sokat sem hagyja figyelmen  kívül. Ennyiben 
e mii az elméletet a gyakorlattal láncolati 
összeluggésbe hozza. Az egyes fejezetek  és 
címek szerint többek között târgyulom a bir-
tok fogalmát;  a birlalatot; a birtoktan két-
ségeit; Savingny és Ihering elméleteit; az 
alanyi és tárgyi kérdéseket; a jogbirtokot; a 
jó é.4 roszhiszeinüséget; ennek joghatályát a 
járulékok, kár, haszon és beruházások tekin-
tetében és főleg  gyakorlati szempontból; a 
jogszerű, jogszerűtlen és álbirtokot; a közös 
birtokot; közbirtokosságot; a közösségből 
folyó  összes gyakorlati kérdéseket; a birtok 
szerzését és elvesztését, a képviseleti rendszert. 
Ezek utáu áttérek a birtok védelmére. Ismer-
tetem az önvédelmet, a bünterőjogi és civiljogi 
védelmet; a sommás visszahelyezéBÍ, birtok-
háboritási, határperek az u. n. rendes birtok-
perek állasait és ezekkel kapcsolatosan a tu-
lajdoni (birtokbaadási) kereseteket is az ide 
vonatkozó összes törvények, jogszabályok és 
felsőbirósagi  határozatok rendszeres gyűjtemé-
nyével. Munkámnak a többi müvek feletti 
kiemelkedő hasznát abban találom, hogy nem-
csak az elméleti kiképzés célját szolgálja, 
hanem és főleg  a gyakorlati életnek követel-
ményeit is kielégíti ugy, hogy abból a gya-
korlat terén dolgozó bírák, ügyvédek, közjegy-
zők, fogaimi  személyzet, jegyzők, gyakornokok 
és jelöltek minden egyes a birtoktan s nagyobb-
részt a dologi jog körében elólorduló esetre 
is, példát találhatnak és a bírói gyakorlattal 
kimerítően — mert ezt az utóbbi körülményt 
főleg  ki kell emeljem — megismerkedhetnek. 
A gyakorlatban a birtokpereknél és a tulajdoni 
(birtokbaadási) pereknél nem fordulhat  elő 
egyetlen eset sem, melynek tárgyalására és a 
vonatkozó bírói gyakorlat ismertetésére e mun-
ka ki ne terjedne. Dr. Szabó Alajos, kir. já-
rásbiró. A könyv ára portóval együtt 9 korona 
30 fillér.  Megrendelhető egyelőre a szerzőnél 
Csikszentib ártón. 

KÖZGAZDASÁG. 
A .Herniei' Magyar Általános Váltóullet Rész-
vénytársaság, Budapest, heti Jelentése a Mzsde-

forgalomról  és péniplaczrü. 
Badapest , 1910. április 28. 

A tőzsde irányzata az elmúlt hét folyamán 
szilárd volt és csak a legutóbbi napon állott 
be némi stagnáció, anélkül azonban, bogy 
a barátságos alaphangulat veszendőben ment 
volna. Kereslet mutatkozott e lefolyt  héten is 
Salgótarjáni kdszéubánya és Budapesti villamos 
városi vasút részvények iránt, úgyszintén a 
Magyar kereskedelmi részvénytársaság rész-
vényei vásároltattak emelkedő árfolyamok 
mellett és az utolsó napokban a Hazai Bank 
részvények is értek el némi áremelkedést. A 
Budapesti Közúti Vaspálya részvények a hét 

ÜJ ÜZLET! Van szerencsém a n. é. közönség szíves figyelmét  felhivnl  az újonnan nyílt BUDAPESTI 

FÉRFI-, NŐI- ÉS ŐYERMEKRUNA NA6Y ÁRUHÁZÁRA UJ ÜZLET! 
I mely Csíkszeredában az újonnan épült Grünwald Albert-féle  házban létezik. — Nagy választékban vannak férfi-  és fiuöltőnyök,  felöltők,  gallérok és sport 

u ! ^ n y Ö k S t b ' ° y e n n e k felöltőkben  és kosztümökben óriási választék, női osztályunkban fekete  és szines felöltök,  kaglánok, kimonok, leánygallérok stb. 
Modellekben mindig kfllönlegesség.  Elvünk! Pontos és szolid kiszolgálás. A nagyérdemű közönség szives pártfogását  kérve, maradunk kiváló tisztelettel: 
. - A B U D A P E S T I K Ö Z P O N T I F É R F I - N Ő I - ÉS (SYERMEKRUNA NA<SY Á R U N Á Z C S Í K S Z E R E D Á B A N . 



li.  uAm. C S Í K I L A P O K 3-ik oldal. 
napjalbao sllgós kereslet folytán  roha-

mosan 730.-I(ţ emelkedett, de utóbb a piacrt 
jutott áru az árfolyamot  714.-re «zoritott» 
vissza. A magyar hitel részvények az intézet 
egy néhány nagyobb Üzletteréének hírére jó 
kezek részére nagy tételekben vásároltatlak 
és ámbár az emelkedett árfolyam  nyereségre 
ulizációkat vont maga után, a tőzsde e rész-
vények további emelkedését nngyon valószí-
nűnek tartja. Az Osztrák-Magyar államvasút 
társasági részvények egy idő óta bécsi bank-
cégek által favorizáltatnnk  és ámbár az ezek 
alul eredményezett vásárlások számottevő 
áremelkedést még nem idéztek elő, ezeu ténzvé-
nyek jövő áralakulását illetőleg is kedvező 
vélemények uralkodnak. A Magyar villamus 
sági részvények a lefolyt  héten erósebb kínálat 
hir-íját képezték és hét végén a legalacso-
nyabb árfolyamokon  zárultak. Élénk- erdckló-
,les mutatkozott a Kőbányai polgári serfőzde 
részvények iránt is, melyek — ámbár csak 
kis tételek kerültek forgalomba  — a jelent 
kezó csakély áru következtében jelentékeny 
áremelkedést értek el. 

A befektetési  értékek piaca a lefolyt  héten 
is el volt hanyagolva cs u négyszázalékos 
mi;y;>r koronajáradék - dacára a külföldi 
pénzpiacokról érkező kedvezőbb hirekuek a 
lefolyt  l i f ten  sem javította árfolyamát. 

A sorsjegypiacról megemlékezvén, kieme-
lendő a l'esti Hazai Első takarékpénztári sors 
jegyek tetemes áremelkedése, mely egy né 
huny váltóüzletnek nagy vásárlásaira veze-
tendő vissza; tekintve a piacot, már kisebb 
kereslet is alkalmas a sorsjegy árfolyamaink 
lenyeges megszilárdítására. 

A hét nevezetesebb árfolyamváltozásai  a 
a következők : 

tipr. 21 Hpr.28. 
Hazai Bank részvény Í.I3 75 2M825 
.Magyar kereskedelmi r. t. részvény. 728.50 741.25 
ttaaapcftti  vili. városi vanut rés/.véuy. 374.25 38625 
HuJapestl Közúti Vivpál^a részvény 6U3.-J5 715 25 
Kőbányai polgári serfőző  részvény. 417 50 444 50 
Hazai takarékpénztár i Horajegy 1(17.— III — 

Szerkesztői üzenetek. 
A. Koloasvar Levelet sajnálatunkra 

nem kaptuk meg s igy a kéziratot sem. 

NYÍLT TÉR*) 
Tisztelt  Szerkesztő  Ur! 

Becses lapja folyó  évi 17-ik száinaban 
kállay Ubul képviselőjelölt úrtól egy közle-
mény jelent meg, melyre félreértések  kike-
rülése céljából szolgáljon a következő nyilat-
kozatom. 

Elferdítve  adiák át Kállay urnák a f.  évi 
április '20-iki népgyűlésen tett kijelentésemet, 
mert én nem állítottam, hogy az Ü tudta és 
beleegyezésével ajánlottak lel nekem I50U0 
koronát arra az esetre, ha a jelöltségtói visz-
szolépek. 

A tényállás ez.- egyik jó embere és támo-
gatója azt mondotta: 10 — 15 ezer korona 
készpénzt adnának és egy nem megvetendő 
állást is biztosítanának részemre, ha a küz-
delmet enyhén folytatnám. 

Hogy az illetőnek ezen kijelentése meg 
történt, azt ma is fenntartom  s szükség ese-
tén szavahihető tanukkal is igazolom 

Minthogy a sárt, a piszkot magam som 
szeretem: korábban sem kerestem s ma sem 
kutatom, hogy kinek a megbízásából tétetett 
a csúnya ajánlat és ahoz további hommentárt 
fűzni  ez úttal sem akarok. 

Szerkesztő urnák vagyok 
Csíkszereda, Í'.IIO. május hó 2-án 

hazafias  üdvözlettel 
Htt  jnód  Ignécz. 

TENGERI LISZT 
a cslkszentmihályi gőzma-
lomban b&rmi ly m e n n y i -
s é g b e n k a p h a t ó . C i m : 
CSIKY JÁNOSNÉ 

Szépviz-Osikszentmlhály (állomás). 
13—52 

Faeladási hirdetmény. 
Közhírré tétetik, hogy a szépvizi köz-

birtokosság „Barospatak" nevii erdejében 
3013—1909. számú közig. erd. bizottság 
határozata folytán  megadott engedéllyel 
a mult év őszén megperzselt 7 külön 
álló csoportban előforduló  fenyőfa  kész-
let értékesítése céljából folyó  évi május 
hó 18-án d. e. 10 órakor, Szépviz köz-
ségházánál nyilvános szó- és zárt írásbeli 
versenytárgyalás fog  tartatni. 

A perzselt fa  készlet 7 külön álló 
csoportja együttesen és külön-külön is 
bocsájtatik árverés alá. 

I. Csoport kikiáltási ára 2206 korona. 
II. - 474 
III. 976 
IV. 287 
V. . 1529 
VI. „ 60 
VII. . . 188 

Egy tételben való ajánlat esetére a 
24905 drb fenyőfa  kikiáltási ára 5783 
korona. 

Utóajánlatok nem fogadtatnak  el. 
Bánatpénz a kikiáltási ár 10" «-a az 

árverési bizottság kezéhez teendő le, va-
lamint a zárt írásbeli ajánlatok is. 

A perzselt erdórészletek használható 
erdei ut közelében van és a középloki 
állomástól a távolság mintegy 6 klintr. 

Az árverési, szerződési feltételek  és a 
becslési kimutatás a szépvizi jegyzői iro-
dában a hivatalos órák alatt megtekint-
hetők. 

Szépvizen, 191o. évi április hó 25-én. 
Gagyi István, Antal Gyula, 

k. jegvzn. k. Iii ni 

Deák Elek, 
1). ••Inök. 2—3 

Gőztégla- és fedőcserépgyá-
ramat teljesen újra berendez-' 
tem, gyártok első minőségű 

MÉSZMENTES FAU-
TÉ6LA ÉS HORNYOLT 
FEDŐCSEREPET. 

Gyártmányom bármely más gyárt-
mánynyal ugy ár. mint minő-
ség tekintetében versenyképes. 

Képviselőt keresek. 
Özv. Zuliáni Péterné 
tégla- és cserépgyáros, Malnlsfürdő. 

i if> 

114. szám. 

A csikiztmiklósl és siépvlil egyházak tanacaalol. 

57. szám. 2_2 
1910. eln. 

Faeladási hirdetmény. 
A csikszentmiklósi és a szépvizi róm. 

kath. egyházak közös tulajdonát képező 
.Aranyos" nevü erdőben mult év őszén 
megperzselődött fenyőfa  készlet értékesi 
tése céljából folyó  évi május hó 17-én, 
kedden délután 3 órakor Csikszent-
miklóson, a plébánián nyilvános szóbeli 
és zárt Írásbeli versenytárgyalás fog  tar-
tatni. 

Kikiáltási ár 4684 korona. 
Bánatpénz 470 korona. 
Utóajánlatok nem fogadtatnak  el. Ár-

verési és szerződési feltételek  megtekint-
hetők a csikszentmiklósi plébánián. 

A perzselt erdórész a gyimesközéploki 
vasúti állomástól 12 kilóméter távolságra 
fekszik  a Hidegség völgyében. 

Róm. katli. egyháztanács. 
Csikszentmiklóson, 1910. évi április 

hó 24-én. 
Szakács Balázs, 

gondnok. 

15. szám. 
1(110. vlitó. 

Árveresi hirdetmény. 
Alulirl bírósági végrehajtó nz 1881. évi LX. 

IC. 10.»., illetőleg az 11HJ8. évi XL1. l.-c. 19. 
<j-a érlclniéhen ezennel közhírré teszi, hogy a 
csíkszeredai királyi törvényszéknek 190!). évi 
11908. szánni végzése következtében dr Erös 
Vilmos csíkszeredai ügyvéd állal képviseli 
Agrár takarékpénztár részvénytársaság javára 
3lJ2 korona s jár. erejéig 1ÍHI9. évi december 
hó 20-án (nganalosiloll kielégítési végrehajtás 
utján leioglalt és 23Ö7 koronára becsüli követ-
kező ingóságok, ii. m.: ökrök, rozs, zab és 
házibulorok nyilvános árverésen eladatnak. 

Mely árverésnek a csikszcntinárloni királyi 
járásbíróság 1909-ik évi V. -192 2. szánni vég-
zése folytán  20.' kor. 7li íill. hátralékos tőkeköve-
telés s "bíróilag már megállapított költségek ere-
jéig, Csikszentgyörgyün végrehajtási szenve-
dők lakásán leendő megtartására folyó  1910. 
évi május hó II-Ik napjának délutáni 2 
órája határidőül kitüzelik és ahhoz a venni 
szándékozók ezennel oly megjegyzéssel hivat 
nak meg, hogy az érintell ingóságok az 1881. 
évi LX. t.-c. 107. és 108. $-ai értelmében kész-
pénzfizetés  niellell, a legtöbbel Ígérőnek, szük-
ség cselén becsáron alul is elíognak adatni. 

Amennyiben az elárverezendő ingóságokai 
mások is le- és felüll'oglallallák  és azokra ki-
elégítési jogol nyerlek volna, ezeu árverés az 
1908. évi XLI. l.-c. 20. S-a értelmében ezek ja-
vára is elrendeltetik. 

Kelt Csikszeiilniárlonon, 1910. évi április 
hó 29-én. 

Ambrus Lajos, 
kir. liir. végrehajtó. 

1910. vhtó. 
Árverési hirdetmény. 

Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi 
LX. tc. 102. §-a értelmében ezennel kOzhiné 
teszi, hogy a csíkszeredai kir. törvényszéknek 
1910. évi 2615., 3616. cs budapesti kir. tör-
vényszék 6060 1910. szániu végzése következ-
tében dr Krausz Béla budapesti Ügyvéd által 
képviselt Kállay Lajos budapesti cég javára 
4800 korona, 2000 és 3147 korona 81 fillér  s 
jár. erejéig 1910. évi január hó 20-án és 1910. 
március 10-én foganatosított  bizlositási végre-
hajtás utján lefoglal!  és 2780 koronára becsült 
kővetkező ingóságok, u. m.: 1 drb benzinmo-
tor, 1 drb cséplöszekrcny, 1 drb fürészasztal 
körfűrésszel,  1 drb körfűrész  a malomba fő-  és 
mellékszijak, 1 gépemelö és 1 öl tűzifa  fenyő 
nyilvános árverésen eladatnak. 

Mely árverésnek a csíkszeredai kir. járás-
bíróság 1910-ik évi V. 93/2. és 264. számú 
végzése folytán  4800 korona, 2000 korona és 
3147 korona 81 fillér  tőkekövetelés, ennek 
1907. évi december hó 1. napjától járó 6°/, 
kamatai, '/i* „ váltódij és eddig összesen 344 
korona 30 fillérben  bíróilag már megállapított 
költségek erejéig, végrehajtást szenvedett la-
kásán Csikszépvizen leendő megtartására 1910. 
május hó 21-lk napjának délelőtti 11 órája 
határidőül kitüzetik és ahhoz a venni szán-
dékozók ezennel oly megjegyzéssel hivat-
nak meg, hogy az érintell ingóságok az 
1881. évi LX. l.-c. 107. és 108. 8-ai értel-
mében készpénzfizetés  melleit, a legtöbbet ígé-
rőnek, szükség esetén becsáron alul is el fog-
nak adatni. 

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

Kell Csíkszeredában, 1910. évi április hó 
23. napján. 

Molnár Sándor, 
kir. I>ir. végrehajtó. 

A n. é. közönség figyelmébe. 
AjánlMi a Ml karaik MjMen Mgfatolft 

temetkezési raktáromat. 
Koporsó, szemfödél  és koszorúk 

dus választékban, valamint 
tyENYASSZONyi BÚTOROK. 

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

megjelenünk. Kiváló tisztelettel: 
BARDÓCZ, CSIKCSATÓSZE6. 

Kóródy Mihály, 
elütik. 

Árverési hirdetmény. 
Csobotíalva közbirtokossága részéről 

közhírré tétetik, hogy nevezett közbirto-
kosság tulajdonát képező és a község kö-
zelében fekvő  „Közebü'tk" nevű erdórész 
18-25 k. h. területén levő és 3320 mJ-re 
becsült lucfenyő  haszonfa  16335 (Tizen-
hatezerháromszázharmincöt) korona kiki-
áltási ár mellett Csobotfalva  községházá-
nál 1910. évi május hó 12-én délután 
2 órakor tartandó zárt írásbeli ajánlattal 
egybekötött nyilt szóbeli árverésen el fog 
adatni. 

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

Az egy koronás bélyeggel ellátott zárt 
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 magút 
azoknak aláveti. 

Utóajánlatok nem fogadtatnak  el. 
Az árverési feltételek  és a becslésre 

vonatkozó adatok Csobotfalva  község bi-
rájánál megtekinthetők. 2-2 

Csobotfalva,  1910. március 9. 
Pálffy  András, Csiszér Pál, 

jegyzi.  cliiOk. 

T Ö R L E Y 
PEZSGŐ. 
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Csikcsekefalván  a Fő ut mentén 
E6Y  ÉPÜLETES BELTELEK 

szabadkézből eladó. Bővebbet a kiadóhivatalba. 
2 - 3 
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H Kertészeti újdonságok! jjjj 
Van szerencsém a virűgkedvelő 
közönséggel tudatni, hogy 
mintegy 2000 darab nemesi-
tett rózsafa  eladó. Továbbá 
mindenféle  cserép-növények, 
parkírozáshoz való szönyeg-
növények, virág- és zöldség-
palántok. Elvállalok diszpar-
kirozást, csokor- és koszorú-
kötéseket szolid árak mellett 
a legizlésesebb kivitelben. — 

Szives pártfogást  kér 
HELVIG G. JÁNOS KERTÉSZETE 
Csíkszeredában, a vasút illomátnil. ^ 

® 8 

® 8 

J á n o s y J á n o s gyergyóujfalvi 
kézmű- és vegyesáru üzletében 

E6Y  FIATAL SE6ÉD 
jó bizonyítványokkal  azonnal f e l v i t e t i k . 

2-2 

r̂ fSluilpJfFitq 

Kiadó l a k á s ! X ' r S 
konyha, egy üveges verenda, egy 
nyitott verendáből álló lakás, tel-
jesen külön udvarral kiadó folyó 
évi augusztus hó l-re. Bővebbet 
RUDICS ISTVÁN ÉPÍTÉSZNÉL 
C S I K S Z E U K D Á B A N . 

2-2 

ÜZLET MECNYITÁS! 
Van szerencsénk a helyi és vidéki nagy közönség szives tudomására 
hozni, hogy Csíkszeredában, Szabó Ferenc és Társa cég alatt 

kocsigyártó, nyerges, kárpitos és szijgyártó-üzletet 
nyitottunk, a Csíkszeredai Takarékpénztárral szemben, ahol elvállalunk 
a fent  emiitett szakmába vágó bármely munka kivitelét pontosan és 
a legjutányosabb árak mellett. Elvállalunk mindenféle  paplan varrá-

sokat. Becses pártfogásukat  kérve, maradunk kiváló tisztelettel 

SZABÓ F E R E N C Z ÉS TÁRSA 
C s l k e z e r e t l â , A p a f a  "Tv/Ti T-i á l y - n t c a . 1 B . e z á m . 

Ugyanitt egy teljesen szakképzett segéd azonnal felvétetik. 

•ne; 
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r MÉLYEN LESZÁLLÍTOTT ARAK! 
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NE MULASSZA EL SENKI 
megtekinteni dúsan felszerelt 

N Ő I P I V A T Á R U ÉS K A L A P - Ü Z L E T Ü N K E T . 
Hol mindenféle  díszes és díszítetlen nöi-, lányka- és gyerek-
kalapokat, nap- és esöernyőket, harisnyákat, sálakat, arcfátylokot, 
selyem blouznak valókat, nyakkendőket, cipőket, női gallérokat, 
nyak rüssöküt, oldalfüzöket,  kalaptúket, nielltúket, virágokat, lol-
lakot, mindenféle  diszselymeket stb., mesés olcsón sőt vételárban 
szerezheti be. Atalakitásokal és javításokat szinlén valameddig 
üzletünket átadjuk olcsón eszközlünk. — Szives látogatást kérve, 

vagyunk kiváló tisztelettel 11-12 

Özvegy Nagyné és Biró Árpád, Csíkszeredában. 
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Mindenféle  kalapok vételárban! J 1 

I I H B B I Ü3 E 

Czell Frigyes és Fiai 
bortermelők és bornagykereskedök 

M E D G Y E S . 
Legjobb beszerzési forrás 

VALÓDI ERDÉLYI TERMÉSZETADTA 

TISZTA HEGYI BOROKBAN, 
Hordókban és palackokban. 

Kitűnő saját termésű és vörös borok. 

Boda József orgona és hármonium épito 
c s i z t a f l o c A 

Van szerencsém a főtisztelendő  papság és a m. t. 
egyháztanács szíves tudomására hozni, miszerint 

OWiONA ÉS HARMÓNIUM 
ÉTITŐ MŰHELYEMET 

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

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

BOR! BOR! BOR! 
Bíitor v a g y o k ny. igen tisztelt fogyasztó  és 
rnételadó k ö z ö n s é g s z i v e s figyelmét  feltiivni 

N A 6 Y B O R - P I N C É M R E 
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  asztal i bort adhatok az 
1909. évi termésből 50 literen felüli  vételnél literenkint 44 fillérért. 
1908. „ „ „ 48 

Egész hordó vételnél külön árajánlat. 
Kisebb mennyiségben 64 fillértől  feljebb. 

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

Özv. Karda Lajosné, Csíkszeredában. 
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ÉRTESÍTÉS! 
Van szerencséin a nagyérdemű közönség becses figyelmét  felhívni, 
miszerint u Rákóczi-utca 352 sz. alatti saját házamban levó 

N Y E R G E S ÉS KÁRPITOS ÜZLETEMBEN 
minden e szakmába vágó munkák elkészítését a legnagyobb készség-
gel vállalom és ezt csinos kivitelben olcsó árak melleit pontosan elké-
szítem. Raktáron tartok a inni korunk megfelelő,  mindenféle  nagyságú 

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

KÉSZ URI KOCSIKAT ÉS URI SZÁNKÓKAT. 
Végül 11 nagyérdemű közönség szives figyelmét  felhívom  azon körül-
ményre, hogy a kocsik, valamint minden e szakba vágó munkák 
javítását elvállalom. — Magumut a nagyérdemű közönség jóindu-

latú pártfogásába  ajánlva, maradtam kiváló tisztelettel: 

Bájer Ferencz, nyerges és kárpitos 
Csíkszeredában. Rákóczi-utca 352. szám. 

Kitűnő minőségű és legmagasabb szilárdságú Portland-Cementet ajánl olcsó áron a 

P 0 R T L A N P - C E M E N T - á y Á R B R A S S Ó B A N . 
Csíkszeredában kapható: -A_lTo©rt B a l á t z s é s P i a urak kereskedésében. 

Nyoaatou UiTotwU JAuef  kOnyroyoadijibu, Caikueredibtn, 1810 




