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Köriratok nem - 4 — 

A kisember jogvédelme. 
Jóformán  azt lehet mondani, hogy 

soha nem mutatkozott még a törvényho-
zásnak a kisemberek existenciáját érdeklő 
VéiAísek iránt pregnánsabban jóindulata 
Os jogvódclme, mint most, az általános 
polgári perrendtartás hatalmas törvényal-
kotóná l . A XX-ik század küszöbén és 
valószínűleg az egész századon át fog 
lengeni a szélesebb néptömeget, a min-
ién embert egyenlően boldogítani kívánó 

eszmeáramlat. Bizonnyal fel  lészen je-
gyezve, hogy ezen törekvések sorában a 
magyar törvényhozás polgári kódexe, me-
lyet a jogkereső közönség Plósz Sándor-
nak köszön, a kisemberek védelme terén 
nagy szeretetet és méltánylást tanúsít. 

De valóban szükség is volt már erre 
a törvényre. Hány írástudatlan, a törvé-
nyek rengetegeiben eligazodni nem tudó, 
a saját aláírásának jogi hatályát nem is-
merő földmivelö  embert forgatta  ki va-
gyonából a lelketlen kereskedelem, a lel-
ketlen ügynök. Aztán hánynak vagyona 
nagy részét emésztette fel  az oktalan pe-
reskedés s ennek nyomában micsoda ten-
ger keserűség nőtt abban az egyszerű 
magyar szívben, amely a természet által 
beléoltott igazságérzetre apellált, midőn 
torkát fojtogatta  a sommás eljárás kötele 
és a bírósági végrehajtó hivatalos eljá-
rása. Mennyi keserűség fakadt  fel  az urak 
ellen, akik anyagi romlását oly kérlelhe-
tetlenül okozták. És minden esetben a 
törvény ellen zudult a keserűség, mely 
az égrekiáltó igazságtalanság indítója. — 
Azért reszket minden parasztnak a keze, 
mikor uri ember aláírását kéri és nincsen 
az a jámbor népszámlálási lapocska, ame-
lyet ne azzal a gyanúval irna alá, a pa-
raszt, hogy talán erre az aláírására a há-
zacskája, a földje  is rá megy. 

Sokszor sajogjuk, hogy a földmivelö 
osztály nadrággyülölete rémséges és egyre 
fokozódik,  hogy az intelligencia egyre 
tért veszít a vezetésben és itt-ott az urak 
ellen való gyűlölet zendülésben, vagy 
paraszt bojkottban nyilvánul, alig téve-
dünk ha mindezeket a jelenségeket be 
tudjuk azoknak a vérlázító nagy igazság-
talanságoknak, melyeket a lelketlen keres-
kedelem és komisz pereskedés okozott. 
Amikor halljuk, hogy egy-egy kisgazdá 
nak udvarára annyi minden tajta mező 
gazdasági gépet szállítottak, hogy egy 
nagy birtokosnak is sok lett volna, mikor 
olvassuk, hogy egy gazda, aki néhány 
mázsa műtrágyát rendelt, vaggon számra 
kapott belőle és mivel azt átvenni vona-
kodott, a vasúti fekbéren  kívül egy hosszú 
eljárás összes perköltségeit fizette  és az 
értékét vesztett műtrágya mégis a kezén 
ragadt; vagy mikor olvassuk, hogy egy-
szerű paraszt embereknek százkoronás 
diszmüveket sóztak a nyakára és mivel 
azt átvenni vonakodtak, a megrendelő ív 
aláírásával bizonyították elleneik, hogy 
megrendelték a könyveket és kíméletlenül 

beszedték a könyv árát a perköltségekkel 
együtt. 

Ilyenek és ehhez hasonlók, a polgári 
törvénykönyv sokat emlegetett 31. és 
32-ik §-a szerint a jövőben meg nem tör 
ténhetnek. 

De az egész vonalon az uj polgári 
törvénykönyv a kisembernek érdekét óvja. 
így, a többek között, az is nagy köny-
nyebbségére lesz a szegény embernek, 
hogy a kétszáz koronán aluli váltóperek-
ben az ügyvédi képviselet kényszere nem 
lesz meg. A modern humanizmus szel-
teme lengi át ezt a törvényt és Plósz 
Sándort, aki egy emberéleten keresztül 
fáradozott  megalkotásán, milliók elisme-
rését és háláját érdemli meg. 

Amit a törvényhozás ilyen dicsérendő 
sikerrel indít, védvén, gyámolitván a pa-
rasztot, azt nem kis szeretettel cselekszi 
a földmivelésügyi  minisztérium, egy helyes 
és alkalmatos intézménye. Ez az intéz-
mény az ingyenesen működő országos 
Tudakozó Iroda, ahová ma már naponta 
százan fordulnak  levelekkel és személye-
sen, főleg  olyanok, akik eddig a nagy 
város forgatagában  tanácstalanul bandu-
koltak, napokat vesztettek végre is vak 
vezetvén a világtalant, dolga végezetlen 
mentek haza. Mióta az iroda fenn  áll, 
azóta Magyarország földmivelö  népe a 
maga élethivatása felöl,  tehát gazdasági 
téren a földmivelők  országos irodájától 
szakbeli tanácsot, útbaigazítást kap. Szer-
vezetével valóban közszükséget elégítet-
tek ki és csak az a kár, hogy valamennyi 
minisztériumban nincsen ilyen iroda fel 
állítva, ahol az ügyes-bajos ember a maga 
dolgáról, beadványáról tájékozást kap-
hatna. Némely vidéken parallel a tuda 
kozó irodával népvédő irodák működnek, 
szintén nagy sikerrel. Valamennyi a kis-
ember védelme jegyében, az emberszere-
tet törvényei szerint. Azért is van sikere 
és hatása és éppen e sikert és hatást 
szemlélve óhajtjuk, hogy hasonló intéz-
ménye legyen ami pátriánknak is. 

Törvényhatósági választások. 
Folyó bó 3-án zajlott le a vármegye vala 

mennyi válaBztószékhelyén a megüresedett 
törvényhatósági bizottsági tagok helyeinek be-
töltése. Az érdeklődés minden választókerület 
ben igen nagy volt, sok volt a reflektáns,  mi 
meg is látszik az eredményen, mert az 54 
választott tag közlll 2G mint egészen uj tör-
vényhatósági bizottsági tag választatott meg. 
A felfrissítés  azonban nem volt kárára a köz-
nek, mert a törvényhatóság a megválasztott 
uj tagokban igeu sok a vármegye iránt érdek-
lődő, jó erőt nyert, amint azt BZ alábbi név-
sor mutatja. Egy-két régi érdemes tag ugyan 
kimaradt ezúttal a bizottságból, többnek pedig, 
kiknek megválasztása igazán óhajtandó lett 
volna, nem sikerült bejutni. Így kisebbségben 
maradt Kállay Ubul Tusnádon, kinek pedig 
megválasztását a vármegye közönsége párt-
különbség nélkül elvárta éB örömmel látta 
volna, különösen Tusnád község részéről, mely-

nek és társközségeinek javára olysoknt tett, főleg 
mint főispán  Tusnádfilrdö  megváltása érdeké-
ben. Nem sikerült bejutni Dr. Gyórfly  Gyula 
karc/falvi  országgyűlési képviselőnek sem, 
ki Menaságon csekély 3 szavazattal kisebbség-
ben maradt. 

A választások részletes eredményét nz 
alábbiakban közöljük: 

I. Gyergyószentmiklóson Puskái Adolf  fő-
jegyző újra megválasztatott, Berecz Sándor és 
Szász Lajos helyeire pedig Madnrus Sándor 
és Szász István uj tagok választattak meg. 

II. Csíkszereda városban ld. Dávid Ignácz 
helyett Ifj.  Itajnód József  uj tag választa-
tott meg. 

III. A gyergyús'entmiklósi járásban: 
1. Szárhegyen Oláh Gergely maradt a régi, 

Bnrtali.s Imre helyett pedig Oláh Albert uj tag 
választatott meg; 

•2. Diíróban Kotló János maradt a régi, 
Orosz András és B-ijkó Gyula helyett pedig 
Zathureczky Bálint és Józsa Sándor uj tagok 
választattak meg; 

3. Gyergyóremetén Kénosy Géza és György 
József  újra megválasztattak-, Puskás József 
helyett pedig Dr. Zakariás Antal uj tag vá 
lasztatott meg; 

4. Gyergyóujfaluban  Balog István és Bajkó 
Péter újra megválasztanak, Bányász Sándor 
és Dénes Ferencz helyett pedig Dr. Elekes 
Józsa Márton és Gáspár János uj tagok vá-
lasztattak meg; 

G. Tekerópatakon Szilveszter Albert helyébe 
Kovács Kálmán uj tag választatott meg; 

7. Gyergyócomafalván  Bartalis Imre és 
Kokaj Atajos újra megválasztattak; 

8. Gyergyóalfaluban  Kis Antal, Baricz Dé-
nes és Baricz Ferencz újra megválasztattak, 
néhai Lörincz Vilmos helyére pedig dr. Benke 
Antal uj tag választatott meg. 

IV. A felcsiki  járásban: 
1. Csikszentdomokoson Karda Mihály újra 

megválasztatott, Böjté Lajo9 helyett pedig Csá 
szár Donát uj tag választatott meg; 

2. Csikszenttaraáson néhai Bara Márton he 
lyere Balog Ignácz uj tag választatott meg; 

3 Kaiczfalván  Szopos Ferencz újra meg-
választatott, Mihály István helyett pedig Kiss 
Ernó uj tag választatott meg; 

4. Madarason Antal Gergely éB Antal Al-
bert újra megválasztattak; 

5. Csikrákoson Mánya Antal éB Léhner 
Márton újra megválasztattak; 

ti. Csiktaploczán dr. Csedő András ujrn 
megválasztatott; 

7. Szepvizen dr. Zakariás István és Miklós 
József  helyett dr. Márton László és Gagyi Ist-
ván uj tagok választattak meg; 

8. Várdotfalván  Gál József  és Csiszcr Pé-
ter újra megválasztattak; 

9. Csikszentmiklóson Szakács Balázs he-
lyett Lakatos Pál uj tag választatott meg; 

V. A kászonalcsiki járásban: 
1. Csikszentmártonon Bartalis Ágoston újra 

megválasztatott, Csiszér Károly helyett pedig 
Szabó István uj tag választatott meg; 

2. Menaságon Tompos Sándor helyett és 
néhai Benedek Gábor helyére Bakó Károly és 
Pál Gyula uj tagok választattak meg; 

3. Csikszentgyörgyön Tompos János njra 
megválasztatott. Darvas JánOB helyett pedig 
Élthes Károly uj tag választatott meg; 

4. Csikszentsimonon Reck Ferencz helyett 
Darvas Albert uj tag választatott meg; 

5. Tusnádon Incze LajoB és Orbán Dénes 
újra megválaszlattak, Ferenczy Béla belyett 
Barta György uj tag választatott meg, ki ré-
gebb több ízben volt tagja a törvényhatóság-
nak ; 

ü. Mindszenten Czjkó János helyett Pál IBI-
ván uj tag választatott meg; 

7. Csikszentkirályon néhai Demény Lajos 
helyére, továbbá dr. Zakariás Utván és dr. 
Balló István helyett dr. Sándor Gábor, Sándor 
István és Hosszú Ferencz uj tagok választat-
tak meg; 

8. Kászonujfaluban  Szaniszló Kálmán és 
Barta Ferencz újra megválasztattak; 

9. Kászonaltizen Bodó József  és Pataki An-
tal újra megválasztattak, Mészáros József  be-
lyett pedig Bajkó Ferencz uj tag választatott 
meg; 

VI. A gyergyótölgyesi járásban: 
A járásban csupán GyergyótölgyeB választ, 

hol dr. Sándor Gyula újra megválasztatott 

A. oeiksseredai Bűnpártoló egyesület hi-
vatalos közleményei. 

MEGHÍVÓ. 
A csíkszeredai szinpártoló egyesület 1910. 

évi december hó 18-án d. e. 10 órától kezdve 
a vármegyeház kisebb tanácskozási termében 
lenti tárgysorozattal 

évi rendóa közgyűlést 
tart, melyre a szinpártoló egyesület tagjait 
külön meghívók kibocsátása nélkül ez oton 
tisztelettel ineghivom. A közgyűlésen felszóla-
lási és szavazati joggal bírnak az alapító ta-
gok, továbbá a páholy és földszinti  ülőhelyek 
idény bérlői. 

A közgyűlés az alapszabályok értelmében 
a megjelentek számára való tekintet nélkül 
fog  megtartatni. 

Tárgysorozat: 
1. A szinügyi bizottság jelentése az 1909— 

1910. színházi évben kifejtett  működéséről; 
2. az 1909—10. színházi év zárszámadása; 
3. Költségvetés az 1910—11. színházi évre; 
4. Indítványok. 
Kelt Csíkszeredában, 1910. évi nov. 21-én. 

Fejér  Sándor 
alispán, 

a szInpártoló-egyesQlet elnOke. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Kinevezés. A király a földmivelésügyi 

miniszter előterjesztésére dr. Kovács József 
gazdasági akadémiai tanársegédet a X. fizetési 
osztályba Begédtanárrá nevezte ki. 

— A közigazgatasi bizottság ülése. 
A vármegye kögigazgatási bizottsága f.  hó 
12-én tartja rendes havi ülését a vármegyeház 
kisebb tanácskozási termében. 

— Kinevezés. A király Berze Árpád bras-
sói törvényszéki jegyzőt a csikszentmártoni 
kir. járásbírósághoz albiróvá nevezte ki. 

— Jobbai Nosl menyasszony. Havas 
Kálmán Bzabadkai újságíró eljegyezte a mult 
évekről közönségünk által előnyösen ismert 
primadonnánkat, Jobbai Nusit 
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UJ UZLÜ1! FÉRFI-, NŐI- ÉS (JYERMEKRUHA NA<£y ÁRUHÁZÁRA UJ UZLÜ1! 
mely Csíkszeredában az újonnan épült Grünwald Albert-féle  házban létezik. — Nagy választékban vannak férfi-  és Huöltönyök, felöltők,  gallérok és sport 
öltönyök stb. Oyennek felöltőkben  és kosztümökben óriási választék, női osztályunkban fekete  és szines felöltők,  raglánok, kimonok, leánygallérok stb. 
Modellekben mindig különlegesség. Az őszi és téli újdonságok megérkeztek. Óriási választék gyermek és flu  ruhákban. Elvünk I Pontos és szolid kiszolgálás. 

A nagyérdemű közönség szives pártfogását  kérve, maradunk kiváló tisztelettel: = 
A BUDAPESTI KÖZPONTI FÉRFI- NŐI- ÉS (SYERflEKRUNA NA<5Y ÁRUHÁZ CSÍKSZEREDÁBAN. s 
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— Kállay Ubnl állapota. Amint őszinte 
részvéttel értesülünk, választókerületünk or-
szággyűlési képviselője Kállay Ubul Budapes-
ten már öt hét óta nagy betegen fekszik.  A 
kerület érdekében több ügyben betegen uta-
zott fel  Budapestre, hol influenzát  kapott, mely 
ágyba döntötte. A betegségnek nem tulajdo-
nított nagyobb jelentőséget, később azonban 
oly erővel lépett fel,  hogy még mai napig is 
kényteleq ágyát őrizni. Felesége Budapestre 
utaaott. Értesülésünk szerint a beteg már job 
ban van s rövid idő alatt egészsége teljesen 
helyreáll. Ismerősei és barátai közül igen so-
kan felkeresték  kerületünkből is. 

— Lövess egy létünk megalakulása. A 
vármegyénkben alakuló félben  levő lövész-
egylet iránt oly nagyfokú  érdeklődés mutat-
kozik, hogy eddig csupán városunkban több 
mint száz tag jelentkezett belépésre. A közön 
ségnek e meleg érdeklődése folytán  az egye-
sület valószínűleg még e hónapban szabály-
szerűen megalakul. — E helyen is felhívjak  a 
minden nemes iránt lelkesedő közönségünket, 
hogy akik még nem írhatták alá a gylij tó-
iveket, aláírás végett a helybeli honvéd állo-
másparancsnoksághoz forduljanak,  akiknél pe-
dig még gyüjtőivek vannak, azokat lehetőleg 
folyó  hó 15 ig a bonvéd állomásparancsnok-
sághoz szolgáltassák be. 

— Városatya válasatások. Folyó hó 
5-én folyt  le a városi képviselőtestület man-
dátumokat vesztett tagjai helyeinek betöltése. 
A választás iránt n szokott közönyösség he-
lyett némi élénkség mutatkozott, ámbár ez 
sem mondható valami rendkívülinek, mivel a 
több mint -400 választópolgár közül mindössze 
121 szavazott le. Ez a 121 választópolgár dön-
tötte el a tizenkét rendes és három póttag 
sorsát és pedig akként, amint azt az előre 
kiosztott haditerv megállapította. Mind'nesetre 
csodálkozásunkat kell kifejeznünk  a felett, 
llogy most, mikor városunknak annyi fontos 
anyagi érdeket érintő Ugye van tárgyalás alatt, 
intelligens választópolgáraink teljesen távol 
tartják magukat a választásoktól, minek ter-
mészetes következménye, hogy a város kép-
viselőtestületében nem tudják elfoglalni  az 
őket megillető helyet, mi pedig a városi kép-
viselőtestület színvonalának emelésére szol-
gálna. A folyó  hó 5-én megtartott választáson 
képviselőtestületi tagoknak megválasztattak 
Qyalókay Sándor, Fejér Sándor, Szacsvay 
Imre, Dóczi János, Szopos Albert, Hajnód Lő-
rincz Ferencz, Filó Károly, Szopos József, 
Erős Antal, Pototzky Péter, Dávid Péter éB 
Hancz Antal, póttagoknuk pedig Hajnód János, 
Merza Rezsó és Pál Sándor. 

— Veszett kutyák garázdálkodása. A 
tél beköszöntével ismét a kóbor kutyák garáz-
dálkodásáról kell Írnunk. Emlékezetünkben van 
még, hogy a mult évben az egész vármegyé-
ben milyen sok veszettség éB garázdálkodás 
fordult  elő, melyet a közigazgatási hatóságok 
nem voltak képesek kellő nrélylyel meggátolni. 
Éppen ezért ideje korán felhívjuk  az illetékes 
közigazgatási hatóságokat az ebzárlat és más 
szükséges óvintézkedések sürgős elrendelésére, 
mert a helyzet ÍBmét tarthatatlan lett. Váro-
Bunkban és a szomBzéd községekben éjjel-
uappal hemzsegnek a kóbor kutyák az embe-
rek testi épségének és éleiének állandó ve-
szélyeztetésére. Folyó bó 3-án este G órakor 
városunk legforgalmasabb  helyén egy kóbor 
kutya ráugrott Hajnód Ignácz vároBi számve-
vőre, kinek fülét  megharapta. Hajnód Ignácz 
a legelső vonattal kénytelen volt a budapesti 
Pasteur intézetbe felutazni,  hogy az esetleges 
veszettség ellen orvosi segítséget bérjen. Folyó 
hó 5-én pedig Z9ögöd község között egy kutya 

Gál Kálmán zsögödi lakost marta meg, mely 
állítólag veszett volt. Ez a két eset eléggé 
bizonyítja, hogy mily veszedelmes a járó-
kelőknek helyzete ugy, hogy igazán csak egy 
orvosságot tudunk ellene, mit a mult évben 
Gyergyóremetén megcselekedtek, t. i. kiirtani 
mind a kutyákat. Közönségünk nevében szó-
lunk, midőn azonnali és erélyes intézkedést 
kérünk, mely véget vessen gyökeresen a ku-
tyák garázdálkodásának. 

— A helybeli Oltár-egyesület fellen-
dítése érdekében e hó 5-én d. u. 3 órakor a 
polgári leányiskolában népes értekezletet tar-
tottak, amelyen több üdvös eszme megbeszé-
lése után elhatározták, hogy az egyesület pár-
tolására lelbivják a város közönségét. — Az 
egyesület évi közgyűlését e hó lH-ára. vasár-
nap d. u 3 órakor tartja meg a polgári leány-
iskolában. Ezen a gyűlésen válasszák meg a 
tisztikart és a 30 tagból álló választmányt. 

— Hüvessestély. Érdekes Müvészestélyt 
rendez városunkban Emyei Hinléder Emil fő-
városi színész 1910. év december hó 10-én. 
Ezen családias jellegű fehér  eBt a „Vigadó" 
színháztermében lesz. Az előadásban részt-
vesznek : Vákár Vilmos budapesti színész. 
Szultán János és Bokross Irénke helybeli köz-
kedvelt műkedvelők. A műsor mulatságos ré-
szét a Cabaré foglalja  el, a melyben Emyei 
Hinléder Emil és Vákár Vilmos színművészek 
fognak  szerepelni. Ernyei mint humorista már 
Budapesten is közkedvelt és ismeretes, ameny-
nyiben több Cabaréban konferált.  Az előadás 
fehér  részei lesznek: „Kémes történei- c. 
vighistória és .Csavargó" c. városi életkép. 

belyárak teljesen a színház megszokott árai 
leBznek. Jegyek előre válthatók S z v o b o d a 
J ó z s e I ur könyv- és papirkereskedésében. A 
A műsor jósága és nivósága fényes  anyagi 
és erkölcsi sikert Ígérnek —• ezen rnUvész-
estélynek. 

Gyászrovat Váry László nyomdász, folyó 
hó 5 én, 40 éves korában Gyergyószentmikló-
son meghalt. 

— Gaál Sándor nyugalmazott nagykászonl 
kántor-tanító folyó  hó 7-én élete 50-ik évében 
elhunyt. Temetése folyó  hó 10-én délelőtt 9 
órakor lesz. 

— A kereskedelmi alkalmazottak 
menháza. A kereskedelmi alkalmazottak or-
Bzágos egyesületének emberbaráti szép műkö-
dését honorálta a pénzügyminiszter, a midőn 
megengedte, bogy az elaggott, vagy kereset-
képtelen kereskedelmi alkalmazottaknak eme-
lendő Menháza alaptőkéje gyarapítására jóté-
konyeélu sorsjátékot rendezzenek. A tevékeny-
egyesület sorsjegyei már városunkban is for-
galomban vannak s igen népszerűek. Áruk 1 
korona. A sorsjáték fóuyereménye  20,000 ko-
ronás fejedelmi  hajék ós kolliér csupa brilián-
sokból, a többi nagy nyereményeket a nyerők 
annál az ékszerésznél vagy bútorgyárban vá 
lógatják össze az érték minden levonasa nél-
kül, ahol óhajtják így tehát n vidéki ipar- és 
kereskedelem 50.000 korona árurendeléshez 
jut a Borajáték révén, s a boldog nyerő azt 
választja ki, ami neki tetszik és amire szük-
sége van. Igen ügy es újítás ez és a Borsjegyek 
kellendŐBégét felettte  biztosítja. Dicsérjük ke-
reskedő ifjainkat,  hogy a saját kari érdekeikéit 
oly buzgóságot fejtenek  ki. 

— A ssinpartoló-egyesület közgyű-
lése. A szinpártoló-egyesület f.  hó 18-án köz-
gyűlést tart, melynek lapuuk más helyén ol-
vasható meghívójára felhívjuk  az érdeklődök fi-
gyelmét. 

— UJ postáközlekedes. A Csikvármegye 
Gyergyócsomafalva  községben december hó 
11-tól kezdve uj postahivatal lép életbe Az 

uj postahivatal teljes fel-  és leadó szolgálatot 
teljesít és a pontatakarékpénztár közvetítő hi-
vatala gyanánt is fog  működni. Az uj posta-
hivatal összeköttetését a Gyergyóujfalu  és 
Gyergyószentmiklós pályaudvar között közle-
kedő egy fogatú  kocsi küldönc postajárat ut-
ján nyeri. Az ui postahivatal forgalomkörébe 
Gyergyócsomafalva  község osztatott be. 

— Halálozás. Kiss Mózes m. kir. honvéd-
százados, mint részvéttel értesülünk, mult hó 
21-én meghalt Budapesten egy szanatóriumban. 
Derék ember, talpig férfi  volt, a hajthatatlan, 
a meg nem alkuvó Bzékely igazi tipusa. Vá-
rosunkban hosszabb ideig volt állomáson és 
általános szeretetnek örvendett. Erős magya-
ros érzület és benső vallásos meggyőződés 
voltak jellemvonásai. 

— Megnyílt a jégpálya. Falragaszok 
hirdetik, hogy az uj jégpálya közvetlenül a 
régi mellett megnyílt és átadatott a közönség 
nek. Az ünnepélyes megnyitás f.  hó 4-én dél-
után volt, Káduly B Árpád zenekarának köz-
reműködése mellett. A tobogánsport egy kevés 
időre háttérbe szorult, mert közönségünk ez 
idén nagyobb előszeretettel karolta fel  a jég-
pályát, mely méreteiben megnagyobbodott s 
tükör simaságával közönségünknek nagy örö-
mére szolgál. — Beiratkozni lehet dr. Dávid 
Lászlónál a vagy ajégpálya pavillonában kifüg-
gesztett iven. 

- Székely-féle  javaslat és a jogi vizs-
gák. Minthogy a Székely-féle  javaslatból pár 
hónap múlva törvény lesz, mindazok, akik a 
törvény életbeléptéig doktorátust nem szerez-
nek, csak két évvel később lehetnek önálló 
ügyvédek. A kik azt akarják, hogy az uj tör-
vény reájuk ki ne hasson és igy kél évet nyer-
jenek, Forduljanak a dr. Dobó jogi szeminári-
umhoz (Kolozsvár, Bolyai ti. 3.), melynek se-
gítségével hal hét alalt lelehetnek egy szigor-
latot. Ez annál is inkább tanácsos, mert a be-
állolt egyetemi rendszerváltozások következté-
ben a szigorlatok anyaga aránytalanul megna-
gyobbodott. Az intézel kikölcsönzi tankönyve-
ket helyeltesitö, az összes szigorlati kérdésé-
két felölelő  jegyzeteit, melyekből otthon elké-
szüli jelöltekel rövid rekapitulálö kurzus során 
készili elő. A »Jogi vizsgák lelétele« cz. most 
megjeleni könyvet díjmentesen megkudi. 4—15 

— Nöi ruha szabaszati tanfolyam 
Brassóban. A t. hölgyközönség becses tudo-
mására hozom, hogy Brassóban, Kapu-ulca 
16. sz. alatt levó divatszalonomat folyó  év 
szeptember hó 29-étől Hirsoher utoa 2 sz 
ala (I. emelet) helyeztem át, s a mai kor 
igényeinek megfelelően  rendeztem be. — Egy 
úttal az érdekló.lők szives im'omására hozom, 
hogy folyó  év október 15-étól kezdódólug 
női ruha szabászat! tanfolyamot  nyitok, 
hol a jelentkezők mérsékelt díjazás mellett a 
női ruha szabászatban, valamint a munka kö-
rüli kivitelben is beható Bzakszerü oktatást 
nyernek. — A nagyméltóságú in. kir. keres 
kedelemügyi miniszter ur által engedélyezett 
s az 1909. évben Budapesteu. a m. kir. tecli 
nologián megtartott női ruha szabászati tan-
folyamot  kiválló sikerrel végeztem, s a folyó 
évben Brassóban is a magas kormány megbí-
zásából egy sikeres tanfolyamot  vezettem. A 
szabászati tanfolyam  kezdete folyó  év október 
15-én. Kiváló tisztelettel Házy Ignáo női 
szabó, szabászati szakoktató. 10—10 

Országos állat- és k i rakodóvásár 
Kozmáson. A m. kir. kereskedelemügyi mi-

niszter 84021. számú leiratával Kozmás köz-
ség kérelmére megengedte, hogy olt a f.  évi 
augusztus bó 19, 20. és 21-ére esett, de el-
maradt országos vásár helyett f.  évi december 
hó 15, 16. és 17-én pót állat- és kirakodóvá-
sár tartassék. Csikszentgyörgyön az orezágos 
vásár f.  hó 17, 18. és 19-én tartatik meg. 

— Elszámolás. A csíkszeredai önkéntes 
tüzoltó-egyesulet által 1910. november hó 26-án 
rendezett Katalin-estély összes bevétele volt 
878 kor. 67 fill.  Kiadas 337 kor. 40 fill.  Tiszta 
jövedelem 541 kor. 27 fill. 

Az estélyen felülfizettek:  Gyalókay Sándor 
főispin  50 kor., Mikó Bálint v. b. t. t. 40 kor., 
dr. Fejér Antal 30 kor., Kállay Ubul, Incze 
Domokos, dr. Ujfalusi  Jenő, dr. Fodor Antal, 
dr. Györgypál Domokos 20—20 kor. Neihold 
Dezső, Kozma István, Orbán János, Fejér és 
Grünwald, Zimmermann Adolf  és Magyar H. 
10—10 kor. Pototzky Márton, Kovács Árpád 
8--8 kor. Cseh István 6 K f,  Veress Árpád, 
Fekele Vilmos, dr. Péterfy  Áron Nyárádsze-
reda, Niszel Jakabné, Veisz Manó, Merza Re-
zső, N. N. 5—5 kor. Dr. Csedö András, Jeney 
László 4—4 kor. Ilj. Dávid Ignácz, Nóvák Já-
nos, dr. Zakariás István, Józsa Géza, Leib 
Márton, Kolonics Antal, Krausz lgnacz, Balogh 
Géza 3—3 kor. Fried Sámuel 4 kor. Özv. 
Szőcs Mártonné, özv. dr. Molnár Lászlóné, 
Bíró József,  Sprencz Hugó, dr. Márton László, 
Sándor József,  Tamás József,  Karda Gyula. 
Aczél Ödön, Miske László, dr. Nagy Imre, 
Révysz, Allmann, Bazsó hadnagy, Jakab Fe-
rencz, Fejér Miklós, Dájbukát Antal, Zakariás 
Izsák, Polotzki özv. Orbán Jánosné, Szentes 
Gergely, Paó László, özv. Romfeldné,  Făndrich 
Zoltánné, Kovács Jenő, Szabó Miklós, Máté 
József,  N. N., N. N., id. Hajnod József,  Vé-
csey Gábor, Veress Elek, Hamari György, N. 
N. 2—2 kor. Jakab Ödön, Paál István, Bieder-
mann Viktor, Fein Menyhért, Csutak Bálint 
Csikszentgyörgy, Fried Hermann, Rancz Ignác, 
Janovics József,  Epstein N., Filló Károly, Vá-
kár Lajos, N. N. Smilovics Jakab, Székely 
Ödön 1-50—1-50 kor. Dr. Dávid László, László 
Lörinczné, Kégli Ferencz, Magyar N., Gracsa 
Imre, Moldován Péter, Váczi József,  dr. Fejér 
István, Bede József,  Szebeni Menyhért, Zaka-
riás, Zakariás, Zakariás Gerő, Domokos István, 
özv. Szoposné, özv. Gondos Karolina, Rosen-
feld,  Hajnód Sándor, özv. Karácsonyné, Köllő 
István, Barcsay Dénes, Tóth Pál István, András 
József,  Borbély Sándor, Szopos Domokos, Dó-
czi Károly, Dobránczkyné, Rancz Lőrincz, Ilyés 
János, Antal Áron, Nagy Ödön, ifr.  Szopos 
Domokos, Márton Ignácz. Beke Mihály, Rancz 
János, Dávid Elek, Hajnód Ferencz, Orbán Ti-
vadar, N. N., Tamás József,  Ándré Gyula, Imre 
Árpád, Gábosi Mihály, Apponyi Károly, Beke 
Árpád, Gáspár József,  Beke Ágoston, dr. Imecs 
János, Takács Károly, Berkovies Samu, Kovács 
György, Fodor, Hajnód József,  Farkas Imre, 
Beír Ferencz, László József,  Bács Károly, N. 
N., Boros Mór, Fodor I. Jenő, Ilyés István 
1 — 1 kor. Rudics István 60 f,  Nagy Sándor, 
Vitos József,  Magyari Imre, Szabó Lajos 50—50 
f,  N. N., Rancz Balázsné, N. N., N. N. 40—40 
f,  Szopos Erzsike 45 f,  Szopos Albert 120 f, 
Dávid János 120 f.  Összesen 524 kor. 15 f. 
Fogadják a nemes adakozók a tűzoltó-egylet 
nevében hálás köszönetemet. Kozma István 
főparancsnok. 

Szerkesztői üzenetek. 
P. .4. Azt hisszük, hogy ez volt az utóbbi. 

Helyszűke miatt lassan haladunk előre. Kará-
csonyra szívesen látjuk. 

A „CSÍKI LAPOK" TARCZAJA. 

Gyérgyói atyafiak. 
- Irta: PORTIK ANDOR. — 

(Folytatás.) 
A nyolcat már elütötte, a templomból ki-

jöttek, de Boriskanén nem érkezett haza. Ott-
hon a gazduram elindulásra készen, bemegy 
a belső házba s a nagy ágy alól kihúzza a 
zöld pénzes ládát. Óvatosan kiveszi belőle a 
szükséges Írásokat s előbb vissza teszi a he-
lyére a ládát, aztán az irományokat begön-
gyüli zsebkendőjébe s elrejti kebelében, a szi-
ve táján, bogy el ne veszítse. Elmegy a külső 
házba, a sarokból előveszi köcsös végű somfa 
pálcáját és Isten nevében el akar indulni, de 
hirtelen visszafordul,  öreg ember nem vén 
ember; eszébe jutott a bajsza, a tükör elé 
megy, nézi, Igazgatja magát jobbról is, balról 
is, miközben belép Boriskanén, imakönyv és 
olvasó a -kezében. Hát kied es tán guzsajasba 
megy, hogy szépítgeti magát, ejsse jobb vóna, 
ha magad forgódnál  nó, mán ott látám Péter 
sógorókat a „község háza táján" - szól In-
gerkedve a gazdasszony. 

A gazduram el is indul szép csendesen, 
nom nagyon előlteti meg magát a forgódás-
ban, inkább az ty csizmáját nézi, mint csillog 
a nap fényében.  De éppen jó, mert Boriska-
némnek eszébe jutott valami s most rémülten 
kiált ai ura után: — Áljonsza meg kied, el-

felejték  mondani valamit nó. — A gazduram 
megáll, de bajszát pödörve türelmetlenül ki-
ált vissza: — Jé a varasbéka, kiednek menye 
baja van; nó forgódjon  hát kied, dejszen tud 
kormányozni. - Jé varasbéka, hogy pattog a 
nyelve, mint Mintyó kezében az ostor; ejisze 
Adámbá tauitá meg kiedet, mig a templomba 
vótam — mondja Boriskanén tüzesen s azzal 
kihoz a házból egy kendőbe göngyölt üveget, 
odaadja az urának s megsúgja fontossággal, 
nehogy valaki meghallja: — Hojzálsza fiam 
egy cseppecske ispirt, nem kínálhassuk meg 
az atyafiakat  hideg vízzel, kapnak a menye 
kell a mi áldott tartományunkba. Aztán még 
halkabban Búgja: — Hogyha immár Péter só-
gorék bejövének a házba, hát kied ejisze fel 
kéne Bzólajon, hogy Selláj Estvánt, azt a ré-
Bzeges mónárt el kéne csapni; magad es lá-
tod fiam,  bogy mán két ádott hete nem hoz 
egy hitván krajcárt se a házhoz. Úgyis van a 
famíliának  egy közös fürészmalina,  amelyikbe 
ez a Selláj Esván a mónár. 

A gazda e szavakra tétovázva biccent fe-
jével, mintha nem is hallott volna, hogy mit 
mondott neki Boriskaném, de azért helyben-
hagyjá B aztán elindul. Boriskaném pedig a 
dolga után lát, sóhajtva mondogaţja: Én Is-
tenem, drága Teremtőm, segéjj meg műnköt 
es, de agygyál a Bsegény népnek eB kenyeret 
áldást, hogy élhessenek ők es. 

Boriskaném türelmetlenül megy a autóház-
ból a nagy házba, türelmetlenül néz a tornác-
ról a kis palló felé,  várja az urát s az atya-
fiakat.  Már meg van terítve az asztal, a tyuk-
leves ott párolog az asztal közepén; nagy-
gonddal készíti a gazdasszony, bizonyára jó 
leBZ. Még a macska is ott setvenykedik az 
asztal körül, ó is az ebédet várja, azaz inkább 
a hulladékot. Mikor Boriskaném javában só-
hajtozik. hangos beszélgetés hallszik az utca 
felől;  kinéz az ajtón s látja, hogy éppeu most 
jönnek át a pallón, elől Péter sógor, utána 
Ferencbá, azután a gazda ; topog kemény lép-
teik alatt a gerenda-

Belépnek az udvari a, Borisk inéui kinyitja 
a tornácz ajtaját s barátságos arccal köszönti 
a Bzembejövőket: — Dicsértessék a Jézus 
szenn neve, csakhogy megadá, bogy egésségbe 
láthatom kieteket, hát az otthonvalók hogy él-
hetnek nó'/ 

— Hála légyeu a mindenhatónak, élhetünk 
minnyájan, — feleié  Péter sógor szárazon, sza-
vát későbbre tartogatván. 

Bemennek a házba, megállnak a szoba kö-
zepén, leveszik kalapjokat s Péter sógor, aki 
hatalmas napsütötte alak, nagy tekintélye van 
a famíliában,  mig vizsgálódva néz körül, las-
san megfontolva  mondja el köszöntését: 

— Dicsértessék a Jézus szenn neve; ál-
dás, békeség lakojzék ez házban; aggyon ő 
szenn Fensége erőt, egésBéget, bódogságot a 

gazdának, gazdasszonynak, hogy még sokáig 
dicsérhessék az ó szenn nevét; tarcsa meg 
cselédjeiket, barmaikat, gyarapiccsa meg mar-
háikat, — s még mit es mondjak nó Ferenc 
bá. — Hát, hogy az Isten éltessen műnket es 
nó kietekkel egyetemben. 

(Folyt. kOv.) 

J ö v e l ! 
Szótalan felhők,  elhaló nóták 
Szállnak sietve, nyomtalanul, 
Kóválygó, gyászos, csúf  madaraknak 
Sötét csapatja károg vadul. 
Kísért a kétség. Szirtes az ut, 
Lebegő árnyú éjjeli rém. 
Hová vezetsz hát, merre visz utad 
Titkos kalandu Csodaszirén? 

Valami szélit. Valami éget. 
Lázitó ajkad vértflze  szít. 
Gyémántszemednek csába világlik. 
Lágy suhogásod lanyha Zenith. 
Dacos hajad meg feketén  omlik 
Végig igéző alakodon, 
jviig én lihegve vágyom utánnad. 
Megyek utánnad buslakodón. 

Szótalan felhők,  elhaló nóták 
Szállnak sietve, nyomtalanul... 
Én már ugy megyek, reszket a térdem 
Mint mikor gyermek jámi tanul. 
Kárognak csúnyán a vadmadarak. 
Láz, kinok karja egyre ölel. 
Éjjeli rém vagy csak csalfa  Szirén 
Megváltó nappal végre jövel I 

végre jövel I —r. 



49. wám. C S Í K I L A P O K 94k oMal. 
Sz. 11865—1910. tkkvi. 

Hirdetmény. 
Csiktaplocza község telekkönyve birtoksza-

bályozás következtében az 1869. évi 2579. szá-
mú szabályrendelethez képest átalakittatik és 
ezzel egyidejűleg mindazon ingatlanokra nézve, 
melyekre az IW6: XXIV., az 1889: XXXVIII 
és az 1891: XVL l.-cilckek a tényleges birto-
kos tulajdonjogának bejegyzését rendelik, az 
1892: XXIX. L-cikkben szabályozott eljárás, 
a leiekjegyzőkönyvi bejegyzések belyebbitté-
sével kapcsolatosan foganatostttatik. 

E célból az átalakítási előmunkálat hitele-
síiésc és a helyszíni eljárás a nevezett köz-
stgben 1911. évi Janair 16-én fog  kezdődni. 

Ennélfogva  felhivatnak: 
1. az összes érdekeltek, hogy a hitelesítési 

tárgyaláson személyesen vagy meghatalmazott 
állal jelenjenek meg és az uj telekkönyvi ter-
vezet ellen netaláni észrevételeiket annál bizo-
tivossbbsn sdják elő, mert a régi telekkönyv 
végleges átakitása után s téves átvezetésből 
ttedhető kifogásokat  jóhiszemű harmadik sze-
mélyek irányában többé nem érvényesíthetik; 

i. mindazok, a kik a telekjegyzőkönyvek-
ben tlüiorduló bejegyzésekre nézve okadatolt 
előterjesztést kívánnak tenni, hogy a telek-
könyvi hatóság kiküldöttje előtt a kitűzött ha-
tárnapon kezdődő eljárás folyama  alatt jelen-
jenek meg és az előterjesztéseiket igazoló ok-
irataikat mutassák fel; 

3. mindazok, akik valamely ingatlanhoz tu-
lajdonjogot tartanak, de telekkönyvi bekebe-
lezésre alkalmas okirataik nincsenek, hogy az 
átírásra az 1886: XXIX. t.-cikk 15—18. és az 
1889: XXXIII. t.-cz. 5., 6., 7. és 9. §-ai értel-
mében szükséges adatokat megszerezni ipar-
kodjanak és azokkal igényeiket a kiküldött előtt 
szóval ismerje el és a tulajdonjog bekebelezé-
sére engedélyét nyilvánítsa, mert különben jo-
gaikat ezen az uton nem érvényesíthetik és a 
bélyeg- és illetékelengedési kedvezménytől is 
elesnek; és 

4. azok, kiknek javára tényleg -már meg-
szűnt követelésre vonatkozó zálogjog vagy 
megszűnt egyéb jog van nyilvánkönyvileg be-
jegyezve, úgyszintén az ily bejegyzésekkel ter-
helt ingatlanok tulajdonosai, hogy a bejegyzett 
jognak törlését kérelmezzék, illetve bogy tör-
lési engedély nyilvánítása végett a kiküldött 
előtt jelenjenek meg, mert ellenesetben a bé-
lyegmentesség kedvezményétől elesnek. 

Csíkszereda, 1910: november 14-én. 
A csíkszeredai kir. törvényszék, mint kelek-

könyvi hatóság. 
Oeezft  Béla, 

I—2 törvsz. bíró. 

947/lfllO,  Bzám. 
Árverési hirdetmény. 

Alulirt kiküldött bír. végrehajtó ezennel köz-
hírré teszi, hogy a csíkszeredai kir. járásbiróttág-
nak 1910. évi V. 824, 1161, 1143. sz. végzése 
folytán  Î nárd és Lábon pozsonyi, Fisnher és Reiss 
és Kanlfel  Sándor budapesti cégek végrehajtató 
részére 108 K, 78 K 84 f  és 168 K 20 f  köve-
telés s jár. erejéig elrendelt kielégítési végrehaj 
tss folytán  alperestől lefoglalt  és 2600 koronára 
becsült ingóságokra a csíkszeredai kir. járásbíróság 
1910. évi V. 824. számn végzésével a további 
eljárás elrendeltetvén, annak az alap- és teliilfog-
1 altatók követelése erejéig is, amennyiben azok ki-
elégítési jogot nyertek volna, Csíkszeredában végre-
hajtást ezenvedt lakásán leendő megtartása ha-
táridőül íOtO.  évi  december  hó 19-Ut  nap-
ján délelőtt 9 órája kitilzetik, a mikor a bíróilag 
lefoglalt  ingók éa pedig: szoba berendezések, lo-
vak és kocsi a legtöbbet Ígérőnek készpénzfizetés 
mellett, szükség esetén beesáion alul is el fognak 

788. szám-
iéin. vhtó. 

Árverési hirdetmény. 
Alulírott bírósági végrehajtő az 1681. évi 

LX. tc. 102. 9-a értelmében ezennel közhírré 
teszi, hogy a csíkszeredai kir. járásbíróságnak 
1910. évi V. 61. számú végzése következté-
ben Dr Pollacsek Károly ügyvéd által képvi-
selt Lállny Lajos budapesti Iakós javára 5659 
korona 22 fillér  s jár. erejéig foganatosított  ki-
elégítési végrehajtás utján le- és felülfoglalt 
és 2975 koronára becsült következő Ingóságok, 
u. m.: cséplőgépek nyilvános árverésen el-
adatnak. 

Mely árverésnek a csíkszeredai kir. járás-
bíróság fenti  számú végzése folytán  5659 kor. 
23 fillér  tőkekövetelés és kamatai, s a bí-
róilag már megállapított köluégek erejéig, 
végrehajtást nzenvedó lakásán Csikuenttaniá-
son l e e n d ő m e g t a r t á s á r a 1810. évi 
december hó e-lk napjának délelőtti 
11 órája h a t á r i d ő ü l k i t ü z e t i k és 
ahhoz a venni szándékozók ezennel oly meg-
jegyzéssel hivatnak meg. hogy az érintett In 
góságok nz 1881. évi LX tc. 107 és 108. § ai 
értelmében készpénzfizetés  mellett, a legtöbbet 
ígérőnek, szükség esetén becsáron alul is el 
fognuk  adatni. 

Amennyibeu nz elárverezendő ingóságokat 
ináfok  is le- és felülfoglaltatták  és azokra 
kielégítési jogot nyertek volna, ezen árverés 
az 1881. évi LX. tc. 120. §-a értelmében ezek-
javára is elrendeltetik. 

Kelt Csíkszeredában, 1010. évi november hó 
22-ik napján 

Keresztes Gyula, 

kir. blr, végrehajló. 

Szám: 456—1910. végrh. 

Árverési hirdetmény. 
Az 1881. évi LX. tc. 102. és 1908. évi 

XLI. tc. 19. §-sa értelmében ezennel közhírré 
teszem, hogy a kézdivásárhelyi kir. törvény-
szék 1910. évi 5346. számú végzése következ-
tében dr Szacsvay Gyula ügyvéd által képvi-
selt Szöcs Károly kézdivásárhelyi lakos javára 
1000 korona s jár. erejéig 1910. évi november 
hó 5-én foganatosított  kielégítési végrehajtás 
utján lefoglalt  és 1503 korona 12 fillérre  be-
csült bolti cikkek, fűszerek,  kalapok és felsze-
relvények nyilvános árverésen eladatnak. 

Ezen árverésnek a csikszentmártoni kir. 
járásbíróság 1910. évi V. 395/2. számú vég-
zése folytán  1000 korona töke követelés, ennek 
1910. évi szeptember hó 1-től járó 6'/, ka-
matai és eddig összesen 142 korona 56 fillér-
ben megállapított költségek erejéig Csikcseke-
falva  községben Miklós Károly lakásán (Fő-
utca) leendő eszközlésére 1910. évi december 
hó 17-lk napjának d. e. 8 órája határidőül 
kitüzetik. 

Ezen ingóságok az 1881. évi LX. tc. 107. 
és 108. §-ai értelmében készpénzfizetés  mel-
lett, a legtöbbet ígérőknek szűkség esetén becs-
áron alul is el fognak  adatni. 

Amennyiben az elárverezendő ingóságokat 
mások is le- és felülfoglaltatták  s azokra ki-
elégítési jogot nyertek volna, jelen árverést a 
hivatkozott tc. 102 §. értelmében azok javára 
is elrendelem. 

Csikszentmárton, 1910. évi november hó 
29-én. 

Ambrus Lajos, 
ktr. jb. végrehajtó. 

Felhívatnak mindazok, kik az elárverezendő in-
góságok vételárából a végrehajtató követelését meg-
előzi kielégítéshez jogot tartanak, amennyiben ré-
szükre a foglalás  korábban eszközöltetett volna és 
ez a végrehajtási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, 
hogy elsőbbségi jelentéseiket az árverés megkez-
déséig alulirt kiküldöttnél Írásban beadni, vagy 
pedig szóval bejelenteni el ne molaaszák, mert kü-
lönben csak a vételár fölöslegére  fognak  utaltatni. 

Csíkszeredai, 1910. ivi dec. hó 1-eó napján. \ 
Molnár Sándor, 
Ur. blr. végrehajtó. 

„Erdélyi bortermények 
közvetítési helye". 

.NagykűküUő vármegye szőlészeti bizott-
sága közvetíti ingyenesen valódi és hami-
sítatlan erdélyi boroknak vételét és eladá-
sa!. 'Mindenkor szívesen ad felvilágosítást 

borok készletéről, mennyiségéről, áráról 
stb. — Kívánatra mintabor is küldetik. 

Megrendelések, átiratok a NagykOkQllő 
vármegye szőlészeti bizottságához inté-
-endőkT 

Medgyes, 1910. november 16. 
NagykokflUö  várm. szőlészeti bizottsága: 

Thell s. k^ 
3-6 polgármester, elnök. 

Értesítési 
A legújabb Dr. Dralle-féle  alkalmi és 

karácsonyi parftlm  kazetták, manikűr kész-
letek, diszhajfésOk  és hajtűk megérkeztek, 
továbbá természetes hajból mindennemű 
divatos bajpótlék, mely viselésben felis-
merhetetlen, nagy választékban kapható 

SZABÓ LAJOSNÉ 
oOl fodrász-,  haj- és Illatszer-Üzletiben 

Csíkszeredában. i .3 

M e g h i v ó 
az Első Székely Háziipari Országos Szövetkezet 

rendkívüli közgyűlésére, 
mely Székelyudvarhelyt, 1910. évi de-
cember hó 18-án délután 3 órakor, a 
Kossuth-utca 40. szám alatt lesz megtartva. 

T á r g y : 
1. A lemondott igazgatóság, felügyelő 

bizottság és ügyvezető igazgató helyeinek 
választás utján való betöltése. 

2. Intézkedés a tagok által jegyzett 
üzletrészek beszedése, esetleg a szövet-
kezet feloszlatása  iránt. 

Székelyudvarhelyt, 1910. november 29. 
Az igazgatóság. 

Hat elemi osztályt végzett f i a 

TANULÓNAK 
vegyeskerestedésbe f e l v é t e t i k . 
Krausz lenönéi Csikszentakmokoson. 

M HŐI KALAP P IVATTEREM.M 
Ha szép és divatos női kalapot akar 

vásárolni, fáradjon  el Dávid lá tván 
ujounnn berendezett 

NÓI KALAP DÍSZTERMÉBE, 
mely Sepsiszentgyörgyön, a Csíki-
Qtoa sarkán (Béldy-féle  házban) van. 
Ott a legegyszerűbb és a legdíszesebb 
qj divatú női kalapokból nagy raktár áll 
rendelkezésre, ugy, hogy mindenki meg-
találja az Ízlésének és igenjeinek meg-
felelő  kalapot olcsó áron. 

Javításokat ös átalakításokat, 
valamint vidéki megrendeléseket 
elvállal, gyorsan és pontosan eszközöl. 

Raktáron vannak.' párisi modem ka-
lapok és fonnák,  kalaptük, hajtápok, 
gyégyszappanok, illatszerek, legfinomabb 
hölgyporok, úgyszintén kési gyermek-
roháoskak. 

Oyászkalapok elkészítése Q ^ » 69 
pero a la t t I f cS  eszközöltetnek. II 

A t. hölgyközönség szives pártfogását  | 
kéri tisztelettel 10-10 /1 

D Á V I D I S T V Á N . 4 á 

Eladó belső birtok. 
Csikszenttamás község közvetlen tőszom-
szédságában 17 hold tehermentes belső 
birtok szabad kézből eladó. Értekezhetni 
Bogády Lajos tulajdonossal Pe i jámoson . 
A Birtok fekvésénél  fogva  belsőnek, gyár-
telepnek vagy konyha kertészetre is igen 
alkalmas miután egy patak határolja, mely 

télben sem fagy  be. 1-3 

Értesítési 
Valódi „Pilseni ősforrás  Sör" poha-

ranként kimérve (naponként frissen  csa-
polva) Csíkszeredában csakis özvegy 
Nagy Istvánné „Zöldfa"  vendéglőjében 
kapható. 

Értesítem a t. közönséget, hogy a más 
üzletekben ily név alatt poharanként ki-
mért sör a fogyasztó  közönség félreveze-
tésére irányuló hamisítvány. 

Tisztelettel 
A pilseni polgári sörMzde 

1-3 erdélyrészi képviselősége. 

Csiktusnádon P á t r u b á n Anta lná l 
egy tiszta uj, j ó l b e r e n d e z e t t 

Ára 6000 korona. 3 10 

B e l f ö l d i , "  h a z a i u j 

biztosité részvénytársaság, 
mely az összes régi, uj és legújabb 

biztosítási ágazatokat 
közvetlenül s közvetve műveli, meg-
bízható, tevékeny, jó üzletszerző 

FŐÜQ^NÖKÖT KERES. 
Kimerítő írásbeli ajánlatok „Összes 
biztosítási ágazatok" alatt Eck-
steln Bernát hirdetési irodájába, 
Budapest, VII. ker., Erzsébet-
körűt 37. szám alá küldendők. 

2-

A legjobb és legbiztosabb tyukszemirtó 
„BABY", ára 50 fillér. 

Ha fezül  a haja vegye* „HAJOTÓT", 
mely a hajnak visszaadja az ífjnkeri 
eredeti színét — Kéz, hónalj és láb-
izzadás ellen egyedOII biztos szer a 

„ L I N G V O L E O N O " . 
Kaphatók: FEKETE VILMOS Illat-
szertárában, Csíkszeredában. 

ssgrartsléiikst 
6-52 

2 - 2 

E l a r i Á egy 5 szobás igen jó karban 
LiaUU levő kőház nagy belsővel és 

gazdasági épületekkel Csíkszeredában. 
Cím a kiadóhivatalban. i _T 
Sz. 2355/1910. ki. 

Árverési hirdetmény. 
Mely által alulirt városi tanács, mint ipar-

hatóság részéről közhírré tétetik, hogy a Csík-
szeredai takarékpénztár részvénytársaság pénz-
intézeténél névtelen elzálogosít 6k által a hoz-
zánk beadott legyzék szerint 1909. évi február 
24-én. augusztus 25-én, november hé 17-én, 
december 18-án és folyó  1910. évi január 6-én, 
március 1-én, március 12-én, április 16-án és 
julius hó 25-éo összesen 427 korona kölcsön-
tőke és járulékai erejéig elzálogosított és a 
lejárat után több hónap múlva ki nem váltott 
zálogtárgyakra nevezet szerint: 

2 drb ezüst zsebóra, 
3 drb ezüst Ara, 
18 drb alpakka kanál, 
1 drb levesmerő, 
ti drb villa, 
2 drb tálca, 
2 drb brilliáns gyürü, 
2 drb arany gyürü, 
1 drb arany óralánc, 
1 drb női arany óralánc, 
1 drb arany óralánc, 
1 drb arany éremlánc, 
1 drb arany óralánc. 
Mind összesen 41 drb és 427 koronára ér-

tékelt zálog ékszer tárgyakra a nyilvános ár-
verés az 1881. évi XIV. tc. 15. és következő 
szakaszai alapján folyó  1910. évi december 
hó 24-ik napjának délelőtti 10 órájára a pénz-
intézet hivatalos helyiségében kitüzetik s az 
árverés az iparhatósági kiküldött jelenlétében 
és felügyelete  alatt fog  megtartatni. 

Kikiáltási árul a zálogtárgyaknak az üzleti 
könyvbe jegyzett 457 korona becsár fogadta-
tott el, mely áron alól a zá'ogtárgyak csak 
akkor adbatók el, ba a kikiáltási ár mellett 
vevő nem jelentkezik. 

Miről a csíkszeredai takarékpénztár r. t. 
mint a zálogüzlet tulajdonosa az árverés alá 
kerüld tárgyak bemutatott jegyzéke egy pél-
dányának másolatban való kiadása mellett 
azzal értesíttetik, hogy a jegyzék az árverés 
napját megelőzőleg legalább 15 napon át az 
iparhatóság hivatalos helyiségének valamint 
zálogüzlet helyiségének kapuján, qjtţjâu ki-
függesztve  tartandó. 

Csíkszereda, 1910. évi november hó 80-án. 
A városi tanáos. 

- A — A - \ 

KARÁCSONYI VÁSÁR!! 
G y e r m e k j á t é k o k , ajándéktárgyak, leg-
ifjabb  színházi blnzok és sálak leszállított 
ju tányos árban és nagyválasztékban kaphatók 

Merza Rezső divatiizletében, Csíkszeredában. 
Raktáron levő összes nöi cikkek leszállított áron II 

kegdivatosabb férfi-divatcikkek  nagyválasztékbao olcsdn kaphatók. 
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4-lk oldaL C S Í K I L A P O K 49. siám. 

I FŰRÉSZTELEP- ÉS GÉPTüLAJDONOSOK FIGYELMÉBE! 

• AUTOGÉN H E G E S Z T É S ÉS VÁ6ÁS CSÍKSZEREDÁBAN. 
Műhelyemet berendeztem a u t ó t e c h n i k a i és v i l á g í t á s i szerelések eszközlésére. — Forrasztok minden fémet  úgymint: 
ÖNTÖTT ÉS KOVÁCSOLT VASAT, ALUMÍNIUMOT ÉS REZET, KAZÁNREPEPÉSEKET, AUTOMOBIL ÉS GÉPALKATRÉSZEKET 
szóval az ipari és mezőgazdasági, úgyszintén háztartási gépek összes alkatrészeit. Készítek saját szerkezeti! UNIVERSAL világító gépeket. 
Kiváló tisztelettel: BERKOVICS SAMU, CSÍKSZEREDA, Apaffl  Mihály-utca 31. szám. 

Vidéki megrendelések gyorwn éa  pontosan esiköeöltetnek. 

(Hátbé József női divat-kalap-üzlete, Csíkszeredában (Grünwald-fíle ház). 
Van szerencséin a t. közönség szíves tudomására hozni, hogy az öszi és t6li 
idényre az uj áram szeptember hó elején megérkeztek. Dus válasz 
tékot tartok a legújabb párisi modelekból, szőrme és angol női sapkákból, 
egyszerű és diszkalapokból Úgymint diszitó selymekből, sima és vasalt bár-
sonyokból és auto-fátyol  újdonságokból. Struc és disz tollakból virágokból, 
kalaptlikból, selyem- és bársonyszallagokból meglepő újdonságok. Elvállalok 
mindennemű alakítást és díszítést vidékre is. — Kérve a nagyérdemű közön-
ség szives pártfogását,  maradok kész szolgálattal Mathe József,  Csíkszereda. 

Állandó raktér dlss- és gyéaskelupokból. 

ÉRTESÍTÉS! 
Van szerencsém a nagyérdemű közönség becses figyelmét  felhívni, 
miszerint a Rákóczi-utca 352. sz. alatti saját házamban levó 

NYERGES ÉS KÁRPITOS ÜZLETEMBEN 
minden e szakmába vágó munkák elkészítését a legnagyobb készség-
gel vállalom és ezt csinos kivitelbea olcsó árak mellett pontosan elké-
szítem. Kakiáron tartok a inai kornak megfelelő,  mindenféle  nagyságú 

RUGANYOS DIVÁNOKAT ÉS MATRACOKAT 
azért, hogy itt mindenki beszerezhesse szükségletét ép oly olcsó 
árban, mint bármely nagyobb városban. — Továbbá tudatom inét; a 
mélyen tisztelt közönséggel uzt is, liogy állandóim raktáron luftok 

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

latú pártfogásába  Hjáulvu, maradtam kiváló tisztelettel: 

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

Üzlet á t h e l y e z é s ! 
Van szerencsém a helyi és vidéki nagyközönség becses tudomására 
hozni, hogy 1910. november 20-tól, az Apafii  M.-utca 18. hsz. alól 
kocsigyártó, nyerges, kárpitos és szíjgyártó-üzletemet 

saját házamba (Mikó-utca 16. sz.) helyeztem át. Elvállalok a ient 
említett szakmába vágó bármely munka kivitelét pontosan és a leg-
jutányosabb árak mellett. — Elvállalok mindenféle  paplan varrásokat. 
A n. é. közönség szives pártfogását  kérve, maradok kiváló tisztelettel 

Szabó Ferencz, Csíkszereda 
~M"1 I c ó - u t c a , l e . e z á m . 

Ugyanitt egy teljesen szakképzett segéd azonnal felvétetik. 
3— 
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BBS! <11> \ll> <H> <ll' <U> <||. <11. «ll.su. vií, >11, ML, 

jjg Csikmegyei Székely Bank Részvénytársaság Csíkszeredában. 
Van szerencsénk Csíkszereda város és védéke közönségét tisztelettel érle 
site ni, liogy folyó  1910. évi április hó 20 ik napján megnyitottuk a 

Csikmegyei Székely Bank Részvénytársaságot. 
Üzleti helyiségünk a Lukács Juliska urnö házában (Kossuth-ulcai, a Kőhíd mellett. 
Elfogadunk  betéteket betéti könyvecskékre és folyószámlára,  legelő-

nyösebb kamatozás mellett. 
Kölcsönöket nduuk betáblázás és váltó fedezet  mellett. 
Leszámítolunk váltókat előnyös kamatfizetés  mellett. 
Lombard kölcsönöket nyujtunk az érték 80 százalékáig, a tózsdéu jegy-

zett mindennemű értékpapírokra, előnyős kamat mellett. 
Ért/kpapirokiit veszünk és eladunk. — Folyószámla hitelt nyujtunk. 
Sorsjegyek hutásainak nyilvántartását díjmentesen ellenőrizzük. 
Idegen péznek beváltási helye. 
Minden a bank és takarékpénztári szakmába vonatkozó fevilágostitást 

díjmentesen adunk. 
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Tisztelettel: 
AZ IGAZGATÓSÁG. 

PALLÓ, DESZKA, LÉC, (SYALULT PAPOZAT P E S Z K A 

É P t T L E T F 

CÁNDRA (HULLAPÉK L É O RÖNKVÉÓ 
S Z E 2 C É B - É S Ö L - S Z Á M E A , "V_A.I_ . -A. Í I N T 

F Ü R É S Z P O R 
minden mennyiségben állandóan kapható: 

Klein Sámuel esikszeredai gőzfürész  telepén. 
TELEFON 19. 

G í m b f a  t u l a j d o n o s o l s s z í v e s t u d o m á s á r a I I O Z O D D , 
14 h o g y m i n d e n s z o m b a t o n toárvágAs T r a n . 30 

őrangyal is ártatlanok őrangyala cz. 
Ima- és énekeskönyv 

uj kiadásban megjelent. — Kapható : 
Szvoboda József üzletében Csíkszereda. 

HIRDETÉSEK 
olcsó árszámitás mellett 
közöltetnek B felvétetnek 

A KIADÓHIVATALBAN. 

5 3 0 i ES SS i' EB 

Gzell Frigyes és Fiai 
bortermelők és bornagykereskedök 

MEDGYES. 
Legjobb beszerzési forrás 

VALÓDI ERDÉLYI TERMÉSZETADTA 

TISZTA HEGYI BOROKBAN. 
Hordókban és palackokban. 

Kitűnő saját termésű és vörös borok. 

EB |: EB í ES j ES E S 1 8 8 gf}  BB I 

Hosszurovó Cement Födélcserép 
majdnem határtalan tartósságu, Igen könnyű födöanyag,  olcsó áron kapható ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ m 

J^Hjwhw^j^sz. 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 . ^Hjrecheruteaja sz. 

NyOBltAtl Mwntwlll .lAxsr' kílíiYvnvnwUií h«r> r.qilrw-n.-lAliui, 1910 




