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Hirdetési dijak előre fizetendők. 
Kéziratok nem adatnak vissza. 

Görögtűz fényében. 
Az ellenzéken szörnyen nagyra van 

nak vele, hogy a választójogi reform-
javaslat okából néhány ember kiiép-t 
a nemzeti munkapá tból. Értjük, ha ez 
a tényt az ellenzék a maga előnyére 
igyekszi'í kiaknázui és ha nagy diadal-
lal olybá akarja feltűrne1  ni e kilepesa 
ket, mint a maga álá»pontjáiiak megerő-
södését. 

Auide a választók nem igy fogják 
fel  a helyzetet. Veszprémben nagy ová-
cióban részesítettek az obstrukciót pir-
horreszkáló dr. Óváry Ferenciét, aki a 
Justh-páitot faképnél  hagyta. Gyöngyös 
patajon pedig a munkapártból kilépett 
ifj.  Erdélyi Sándor elleu valóságos boj 
kott-mozgafmăt  indítottak a vá asztók, 
akik bi/.almatlansagukat fejezték  ki a 
képviselőknek, ellenben változatlan ra 
gaszkodásukról biztosították a kormányt. 
Temesváron pedig éles hangulat uyiiat 
ko/.ik meg Navay Lajos ellen, akivel 
szemben azt hangozt.itjak, hogy kilé-
pése által saját magaval került ellen 
télbe, mert hiszen a kormány javaslata 
mindenben megtelel N ivay ket év elő.t 
vallott választójogi felfogásának. 

A választók tehát u*y látja, a hely-
zetet, hogy rosszul cseleked • a/.o , 
akik kissé elhamarkodott ni". u 
ki, s ho^y ezzel a kilépéssel aa..r-
ták legfőképpen  elérni, ho . j görögiüz 
fényében  alijanak a közveiein -ny előtt, 
melytől szerem k a esudauozis efé.e 
felkiáltásait  hallani : 

— Ah milyen jellem I milyen hü ma 
gyar! micsoda bara-ja a népnek ! Meny-
nyi demokratikus es liberális erz.s l 

De tudji ég, a közvélemeny lu:y-
sem akar efféle  raj uigt) biinuatoi. •»-
nusilani, sőt n igyon ture- ja a ki . p -
sek* '. Iga>,a vau A válasz ojugi reform 
javasai t'ppen 'ggel nem k>.Ilid ti a 
inunk, p iri progr.imj ival. A v.tlas tojog 
demokratikus es liberális kiterjesztes • 
rol szolt ez a program, de azzal a kau 
tél ival mindig, hogy a m igyarsag s, up-
renaciaja luztositassek es hogy az lutel-
ligeuna kellő befolyása  továbbra is in _ 
óvassék. Ezek az alupgondo .hok k t 
segtelenül vegigvouu n ik a javaslaton 
és a nemzet elleu való biint * öve ne 
el az, aki ez alapgondolatok figyelembe 
velele nélkül akarna a reformot  un g-
valositani. 

Akik most léptek ki, Ismerték a ne.n-
zeti inunkapart programja . Tud'ák, tud-
niok kellett, hogy az abszo.u radika iz-

mus áláspoutját ez a párt nem fogja 
elfoglalni,  már csak a hazafias  megfon 
iolts ig okából sem. Kérdés tehát, miért 
nem leptek ki azok az urak már előbb? 
A felelet  egyszerű: csak most volt az 
időpont igazán alkalmas arra, hogy a 
kilépő bizonyos glóriától övezetten álljon 
a nyilvánosáig előtt, hogy csak görög 
iüz az, am< ly ezt a glóriát előidézi, s 
Hogy a va asztóknak nem imponál? Hja, 
hát ez a pech ! A kilepő urak kissé el-
számították magukat a vart hatás tekin 
tetébeu 1 

Elszámították magukat és elhamar-
kodtak a dolgot. Koncedálváu ugyanis, 
hogy a javaslat egyes részleteiben javi 
tásra szorul, miért nem várták be, hogy 
ezek a javítások megtörténjenek? Hiszen 
a minisztereluők készséggel kijelentette 
hogy kész elfogulható,  az alapelvekbe 
nem ütköző módosításoknak helyet adui, 
sőt p lrtközi konferenciára  hívta ine 
elleuzéket is, hogy ennek a felfogása 
is érvényesülhessen a lehetőséghez ké 
pest. 

Xos, a kilépésekre lett volna idő 
akkor is, ha azt látják az elégedetle-
nt k, hogy a kormány mereven eizárkó 
zik minden módosítás elől, míg ma még 
azt se tudhatják, hogy e módosítások 
milyen ui rvüek lesznek. 

A kilépők tűzijátéka hatástalanul puf-
fant  el. Hei taggal kevesebb v.:u a nagy 
munkupariban, ennyi az egész Azért a 
nem .. i muiiKap ir ni g mindig hatalmas, 
eroieijes, fe  i"i.euüi akcióképes többsé-
get jelent. Sót vegeredmenyében, — 
igaza vau BeOihy Pal képviselőházi al-
eiuók egy ebbeli nyilatkozatának — la-
lau csak előny, hogy a nagy tervből 
kiváltak a maikon teus elemek, mert 
ez c>ak a uiun tpari ezeatul való ua 
gyobn ho .logeui ásat bizto-liji. 

K ö z l g a / s a t a s a l l a m o s i t i s a 
aiiiin le j teu uiegüiiiato forrasbol  er-
kez üuk uiar a legközelebb ak u i is 
k rdese lesz a magyar közéletnek. A 
reges-regen huíodó. es valójában min 
denki anal varva var; aiiamo-iuá-é a 
vaia»zt'>jogi lórv.'iiy fogj  i meghozni. 
.Vlert addig, a.nig a u m z e t i s e g i 
v tr negyek') a magUv faj  aj ib d v i-
.,,-y. .1,1 nemz i .egi •< .i ma. isu megyei 
i-z Vls-elon vezetik a v Jasz.ast s avar 

megy -k ügy H, addu c ma h itu >.; ak.ir 
milyen törv uy , a ne izetisigi várme-
gy .ben a magyarságéi fog  nyo-nam, 
ai.eg a vArmegve kű/ponti válás mn mj 
eliijao, annak előadója,a küldő...s g I 

s annak tagjai a nemzetiségiekből ke-
rüluek ki, addig lilába lesz törvény-
nek akármilyen szigorú intezkedése, 
benne lesz jógtalauul abban a névjegy-
zékb u, minden oláh, minden tót, uiin-
d 'ii szász, mert niues magyar megyei 
tisz ikar, amely a magyar uemzeti ér-
dekeket medvédéiül! zze. Már pedig álla-
mosítás nélkül a nemzetiségi vármegyék 
sohasem foguak  magyar tisztviselőket 
kapni, azokat magyar területről kell 
oda helyezni. 

— Biráló valasztmány folyó  hó 
9 én tartotta uieg ülését a vármegye 
virilis névjegyzék végleges összeállí-
tása érdekében. Az időközben beadott 
felszólamlásokat  intézték el, amelynek 
eredménye az lett, hogy as 1913. évi 
névjegyzékbe felvétettek  Dr. Dobraán 
Miihaly Gyergyószentiuiklós, Smilovics 
Jakab, Smilovics Márton Gyimesközép-
lok, Uoldshlag Oziás Gyóholló, Oörög 
Joachim Uyoszeutmiklós és ifj.  Puskás 
Sámuel Gyóieuiete. A többi feiszóllalá-
sok elutasitattak. Eliez képest a név-
jegyzékben utolsó helyeken lévő tagok 
kimaradtak. 

-= B e r n á d i G y ö r g y . Marosvásár-
helyi főispán  installációja folyó  hó 11 én 
volt nagy ünnepségek között. Az er-
délyi varosok po'gannesteri mozgalmat 
indítottak, hogy az installáción mind-
auyiaii megjelenjenek, s csaknem kivé-
lel uelkül meg is jelentek. Varosunkat 
dr. Ujfalusy  Jenő polgármester képvi-
selte, a vármegye egyáltalán nem kép-
viseltette magat. Itt említjük meg azt 
is, hogy a szomszéd udvarhely varme-
gyében az Ugrón János főispán  instellá-
ci"ja folyó  ho 8-au volt meg. Ugy lát-
szik, hogy a varmegye vezetősége meg-
feledkezett  róllunk Csíkiakról, mert az 
iusiallaciós ünnepről meg csag nem is 
eriesitett minket. Igaza lehet. Miuek 
hívni a csíkiakat, amikor már régi szo-
kás szerint ugy sem mennek paradézni. 

— A Tisza—Széchenyi párbaj. 
Tisza Kivan grof,  a képviselőház el-
nöke kaidparbajt vivott Széchenyi Ala-
d ir gróf  somogymegyei nagybirtokossal. 
A párbaj igen súlyos feltetelek  mel ett 
folyt  le, ainenyibeo a szuras meg volt 
eiigi dve, egeszeu kicsiny nyakbaudázst 
alkalmaztak csak és nehéz kardokkal 
mérkőztek. A viaskodás alig egy per-
cig tiltott, mert az első összecsapásnál 
mar Tisza gróf  súlyos vágást mért a 
Széchenyi homlokára, a nehéz kard 
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csontig ható, mély vágást szántott Széc-
henyi jobb homlokán és onnan lecsúszva, 
végigszelte jobbvállát, ott is hosszabb, 
de már kevésbé mély sebet ejtve. 

Dgybeosztás Csikvármegye 
központi közigazgatásánál. 
Az 1913. évre. 

A vármegye alispánja most adta ki a vár-
megyéi) az 1913. évi ügybeosztá*át, a melyet 
a közönség érdekében köveikezükbea ismer-
tetjük. 

1. Alispán. 
Elnöki és személyi ügyek. Országos hat ír-

rendezés. Utiigyek. Viziügyek. Nemesség. Har-
hataloii. Erdeszeti ilgyek. Italmérés. Ellenőr-
zés ós a vármegyei álta'ános közigazgatási 
eljárás felügyelete.  Fegyelmi ügyek. Házassági 
ügyek. 

2. Főjegyző. 
Csíkszereda és Qyergyószentmiklós rend. 

tan. város, valamint a gyergyÓBzentiniklósi já-
rásból a törvényhatósági bizottsági ügyek. 
Ezenkívül ugy az ezen bizottsághoz tartozó 
mindazon általános ügyek, melyek szorosan 
sem a városok, sem a járások hasonló ügyei 
vei összefüggésben  nem állanak. A közigaz-
gatási bizottság plenumáboz tartozó összes 
közigazgatási ügyek. Községi és tiszti nyugdíj 
ügyek előadója és jegyzője. Inségi es tilánt-
rópiai ügyek. Irodai es levéltári felügyelet. 
Ezen kivül a V. C. szabályzat 78—82 §§-ai 
alapján a mutatkozó szükség szerint beosztandó 
egyeb ügyek. Jegyzője a törvényhatósági f ü -
leseknek és a gyámügyi felebbviteli  küldött, 
séguek. Iskolaszéki előadó és jegyző. 

3. ilásodfüjegyző. 
Felcsiki és csikszépvizi járásokból a törvény-

hatósági ügyek. A felcsiki  járási és Csíkszereda 
rend. tanácsú városból a másodfokú  elbírálást 
igénylő összes kihágási és alispáni hatáskörbe 
utalt közigazgatási ügyek. Sajtó rendészet. 
Gyülekezési jog Szociális ós anarchista .noz-
galmak. Csendőrségi ügyek. Városi rendőrségi 
ügyek. Tolonc-szegeny es mentési ügyek. Lő-
por és robbanó szerek. Kő/rendészet. F.zeu 
kivül a V. 0. szabályzat 78—83 §§-ni alapján, 
a mutatkozó szükség szerint beosztandó egyéb 
ügyek. Igazoló választmánynak előadója és 

jegyzője, állandó választmánynak jegyzője. Köz-
ponti választmányi ügyek előadója és jegyzője. 

4. Szász Gyula  I.  oszt. aljegyző. 
A kászonalcsiki járásból a törvényhatósági 

bizottsági ügyek és e járásból a másodfokú 
elbírálást igénylő übszbs kihágási és alispáni 
hatáskörbe utalt közigazgatási ü.:yek. Vadá-
szati ügyek. Anyakönyvi ügyek, nyomtatványok 
és nóvmagyarositási ügyek. Ezen kívül a V. L 
szabályzat 78—82 §§-ai alapján a mutatkozó 
szükség szerint beosztandó egyéb ügyek. Bí-
ráló választmánynak előadója és jegyzője. Jegy-
zője az erdészeti bizottságnak ós a fegyelmi 
választmánynak. 

Dr. Élthes  Gyula  I.  oszt. aljegyző. 
A gyergyótölgyesi járásból a törvényható-

sági bizottsági ügyek. Ugy e mint a gycrgyó-
szentmiklósi járásból a másodfokú  elbírálást 
igény.ő összes kihágási és alispáni hatáskörbe 
utalt közigazgatási ügyek. Ezenkívül a V. C. 
szabályzat 78—82. §§-ai alapján, valamint a 
mutatkozó szükség szerint beosztandó egyéb 
ügyek Községi Ugy és vagyonk"4eIósi vizsgá-
latai s egyéb az alispán részérő fentartott 
ügyekben az alókészitő munkálatok elvégzése 
és segédkezése. Jegyzője a közigazgatási bi-
zottságnak. A vármegyei hivatalos lap szer-
kesztése. 

6. Gyakornok. 
Qyergyószentmiklós rend. tanácsú városból 

a másodfokú  elbírálást igénylő összes kiliágási 
és alispáni hatáskörbe utalt közigazgatási 
ügyek. Tanítói tize! és ás kepe bchajiá-o* ügyek. 
Jegyzógyakotuokok, igazoiváuyos altisztek és 
cselédkönyvek nyilvántartásainak vezetess éa 
azzal kapcsolatos ügyek. Az összes katonai 
ügyek. Honosítási ügyek. Kivándorlási ügyek. 
Fordítási ügyek. Gazdasági és ipari munkás 
ügyek és közvetítések. Összes községi illető-
ségi ügyek Házalasi ügyek. Útlevél ügyek. 
Kendőri körözvények. Könyör adományok. Gaz-
dasági ós ipari muakás biztosítási és segélye-
zés; ügyek. Ezenkívül a V. Ü. szabályzat 
78—82 §§ ai alapján a mutatkozó szükség 
szerint beosztandó egyéb ügyek. Uiawló fel-
szolamlási bizottság előadója és jegyzője, a 
csikszépvizi ját isból az összes kihágási és 
alispáni hatáskörbe utalt közigazgatási ügyek. 

7. Tiszti  főügyész. 
Fegyelmi vélemények, szabályrendelet szö-

vegezés, gyámsági, gondnoksági és jogi vitás 

kérdésekben vélemény. Községi szabályrende-
letek felülbírálása.  Kincstári törvényhatósági 
és vármegyei perek vezetése és egyéb jogi 
véleményt igénylő ügyek. Törlési engedélyek. 
8. Gazdasági  felügyelő,  mint  vármegyei 

gazdasági  előadó. 
A törvényhatósági és közigazgatási bizott-

sághoz tartozó mezőgazdasági es egyéb a mező-
gazdasággal vonatkozásban levő ügyek. 

9 Főorvos. 
Kórházak vezetése. Összes fertőző  beteg-

ségek ellenőrzése, járási es városi egészség-
rendeszet ellenőrzése, babaügy, fürdő  ós ásvány 
vízügyei kapcsolatos kérdesek vezetése. Gyógy-
tár vizsgálat, egészség rendőri intézkedések és 
syabályok végrehajtása, prestitivió bullaszálli-
tas. Korház ügyek, s egyéb orvosi működési 
kört érintő ügyek. 

10. Számvevőség. 
Megyei költségvetés, vagyonleltár és zár-

számadás elkészítése, községi költségvetés, 
vagyonleltár és zárszámadas megvizsgálása 
pótadó mérvének megállapítása es engedélye-
zése. Közmunka kivetések megvizsgálása. Út-
adó, ebadó kivetés, nyilvántartás, behajtás es 
kiutalás. M 'gyei épületek javítása, árvapénz-
tári követelések nyilvántartása, tőke es kama-
tok behajtása. aJvai és gondnoki számadások 
atvizsgalasa. Tiszti és jegyzői nyugdíj járule-
kok kivetése, beszed**) es kiutalasa L'tiszam-
lak érvényesítése. Iskolai számadások átvizs-
gál ása, s egyéb számvevőségi működési körbe 
tartozó és számvevőségi veloményt igénylő 
ügyek. 

11. liir.  építészeti  hivatal. 
Törvényhatósági utak épitése, kezelési és 

fentartási  költség előirányzatának Összeállítása. 
A törvényhatósági utak építésére és fentartá-
sára vonatkozó műszaki műveletek és költség-
vetések elkészítése, s ezen munkálatok sza-
bályszerű biztosítása ós végrehajtása, a mű-
szaki vezetés, felügyelet  és ellenőrzés. A tör-
vényhatósági utbiztosok és utkaparók elhelye-
zése, munkák beosztása és ellenérzése. Megyei 
és községi külön megbízatások. Utügyekből 
folyó  közigazgatási bizottsági kerdósek s egyéb 
ezekkel kapcsolatos ügyekben elintézési terve-
zetek elkészítése. 

12. Törvényhatósági  állatorvos. 
Az összes állati fertőző  betegségek, elle-

nőrzése, vágóhidak, dógtorek, vásárterek feletti 

A „SZÉKELYSÉG" TÁRCÁJA, 
A v é s l e i a y f t e 

A vér leánya fiatal  volt, s*ép volt és üde 
volt. A nap pedig forrón  sütött és a meleg 
nyári délutánon egymás mellett, egymásba 
karolva ment a fia  és a vér leánya; mentek 
a selymes réten, átgázoltak a keskeny cser-
melyen, letaposták a nyiladozó, élni vágyó 
virágocskákat, letaposták a hemzsegő, virgonc 
bogárkát; mentek a sűrű, árnyas, csábosán 
hívogató erdó felé.  A fiúnak  bizsergett, saj-
gott, zsibbadozott minden ize, a leányban 
bezsgott a vér. M ntek egymáshoz forrva, 
egymást tüzelve, felingerelve  al  érintéstől, a 
közélettől és elkábulva a képzeit gyönyörök 
kéjelgéseitól; mentők önmagukkal küzktfdve, 
mentek lassan és mégis lihegve... 

Az erdőnél voltak már, a jő, öreg, türelmes, 
szerelmes erdőnél; az erdőuél voltak már, a 
sejtelmes, illatos, hangulatos erdőnél. A ma-
darak kedvesen csicseregtek, nászdj'.t énekel-
tek ifjú,  bohó, boldog párnak, a puha gyep 
széttárta keblét, hogy magába fogadja  őket 
és a lombok gyengéden legyezgették, takar 
gatták, elaltatták... 

A vér leánya azzal a nagyszerű elhatáro-
zással kereste fel  az erdőt; hogy átengedje 
magát a liu öleléseinek és hogy megismerje 
az élet legnagyobb boldogságát, amelyről oly 
Bokszor dobogott szívecakéje, amelyről oly 
sok szépet zsongott vére, az ő lázougó, ha-
ragos vörös, követelődző vére, aminek leánya 
volt ő, a vér leánya. Elhatározta, hogy most 
valóra fogja  váltani szép álmait, amelyek a 
langyos tavaszi éjjeleken aludni nem hagyták, 
amikor a párnába temette kócos fejecskéjét 

ós fogaival  hasogatta a párnát, mert a vér 
hasogatta, lázas, tűzben égő testét. Megismer-
heti a legszebbet és élvezheti a legjobbat, 
amit nyújthat az élet és amitől mégis mostohán 
tiltja el az élet. 

Jött az erdőbe, mint a szentélybe, az Ur 
szine elé, hogy hódoljon neki magasztos ma-
laszttal a lét szikrájával. Kívánkozott a ter-
mészet csábitó karjaiba, hogy ott felmutassa 
áldozatát, a mit hoz az anyatermészetnek, hoz 
hatalmas zsarnokának, akinek a leánya volt 
ő a vér leánya. 

A fiu  is kijött az erdőbe, mert vonzotta 
őt a leány, inert hajszolta őt is a lélek, mert 
neki is volt vére, ha nem is oly sok, oly erő-
szakos és vörös vére, mint a leánynak, a vér 
leányának. Kijött az erdőbe a fiatal  szép, üde 
leánnyal, mert érezte annak melegét, tüzét a 
vér leánya vérét, arait még nem ismert csak 
sejtett, illatosnak és édesnek. Jött az erdőbe 
és reszketett az ismeretlenség bájától, félve 
vágyakozva, áhítozott utána és a gondolatok 
is megrázkódtatták egész testét, amelyet tüzelt 
a vér h ánya közelléte, vérének őrült kerin-
gése, lüktetése. 

— Tied vagyok 1... — mondotta a leány 
ós hófehér  karjával átfogta  a fiu  nyakát, ajkát 
odaszorította annak ajkához, hogy átjárja vé-
rének miud n deleje. Mind a ketten vonag-
lottak, mert a véranya fojtogatta  őket. 

— Enyém vagy'.. — mondotta a fiu  és 
fogai  vacogtak, reszketett nagyon, pedig me-
lege volt, majd fellángolt  és magához szorí-
totta a leányt, szorították egymást erősen, 
mintha egy testté, lélekké akartak volna lenni. 

Nem szóltak többet, mert torkuk száraz 
volt és a madarak olyan szerelmoseu daloltak 
ós a fak,  bokrok, olyan sejtelmesen susogtak 

valami felemelő  kéjérzetről, arait magába rejt 
a meztelen természet, a fiu  meg a leány. — 
Szorították egymást; görcsösen markoltak 
egymás testébe a húsba, amiből vau az em-
ber, a nyers hu*ba, amiből voltak mind a 
ketten, a fiu  meg a leány. És dideregtek és 
melegük volt és halogatták és alig várták, 
hogy megnyíljon a paradicsom kapuja, hogy 
mehessenek a rózsaszínű illatba, a sűrű, csi-
korgó párákba : bele az érzékiség útvesztőjébe. 

A vér leánya vajúdott, kínosan nyöször-
gött, közel volt az őrülethez, mert unszolta a 
véranya már és ott volt a küszöb előtt, amelyet 
át kell lépnie, a küszöb előtt, amelyen őrjöngő, 
alaktalan érzéki figurák  veszett táncot jártak, 
a küszöb előtt, ahol megvakult, ahol megsi-
ketült, mert nem lehet látni, nom lehet hul-
laui, csak sejteni lehet, isteui sejtés, arai niucs 
is, csak az izgatott képzelet adja, mert igy 
teremtődött, hamis hazudozással. 

— Nem birora t o v á b b — zokogott a vér 
leánya, amint érezte, hogy izmai mindjárt 
szétpattannak és hogy göics rángatja minden 
porcát, araitól mindjárt elernyed, szétmálik, 
vagy megvadul és harapni fogja  annak testét, 
a friss  emberhúst és szívni fogja  annak vérét, 
a friss  embervért, ó a vér leánya. 

— Nem bírom további... — sóhajt fel  a 
fiu  láztól kicserepesedett ajakkal, eltompult 
agyvelővel, amelyen gonosz szörny ü lidérc Ült, 
nyomja minden agysejtjét, egyetlen tudat él 
benne, ösztönszerű félelem,  az a tüzes láng-
oszlop, mely égeti, emészti mindkettőjük lel-
két, testét, uj szikrácskát lobbanthat. 

Most már nem is szorították egymást, ha-
nem tépték, szaggatták, marcangolták egymást, 
mert a véranya háborgott, feldühödt  a vértől 
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iutézkedósek. Állat kivitel és behozatal enge-
délyezés. Ragadós betegsegek nyilvántartása. 
Allategészségi és állattenyésztési javaslatok. 
A megyében tapasztalt hiányok megszüntetése 
iránti intézkddések. Szabályrendeletek állat-
egészségügyi és állattenyésztési ügyekben. 
Ragadós betegségek helyszíni vizsgálata. Szak-
vélemények felülvizsgálása.  Községi állatte-
nyésztési szabályrendeletek átvizsgálása. S 
egyéb allatorvosi működési körbe vonatkozó 
kérdésekben elintézési tervezetek elkészítése. 

13. Levéltárnok. 
Az Összes anyakönyvi bejegyzések s azok-

ból folyó,  vagy azokkal kapcsolatos int' Ae-
dések. Vizikönyvi bejegyzések és azokkal kap-
csolatos kezelési teendők. Levéltári kölcsön-
köuyv vezetése. Vármegyei könyvtár nyilván-
tartásának vezetése, könyvtár kezelés és azzal 
kapcsolatos teendők elvégzése a kirendelendő 
kezelő személyzeti tag segítsége mellett. 

14. A V. Ü. szabályzat 50 § ában irt segéd-
főnöki  teendők végzésével Balázs Dénes ki-
adót bizom meg, aki a neki alárendelt kezelő 
személyzet hivatali működéséért és az erre 
bízott teendők pontos teljesítéséért felelői. 

15. A szolgaszemélyzettel szemben a köz-
vetlen felügyeletet  és intézkedés jogát Péter 
István várnagy gyakorolja, ki ezek teendői 
pontos teljesíteséért, valamint az ezekre vonat-
kozólag kiadott intézkedések pontos foganato-
sításáért felelőséggel  tartozik. 

Ezen ügybeosztás érvénye a mai naptól 
kezdődik. 

Csíkszereda, 1913. évi január hó 1 én. 
Fejér  Sándor, 

alispán. 

Baromfitenyésztésünk. 
Valahányszor külföldi  lapokban olvasom, 

mennyire keresi a fogyasztóközönség  a barom 
fiárut,  mindig öröm fog  el, mert azt látom be-
lőle, hogy a magyar gazdaközönség nem ssak 
bátran kiterjesztheti muukáját erre a termelési 
ágra is, de nem is tud annyit előállítani, a 
mennyit a külföldön  el ne lehotne adui. A nyu-
gati uagy gyárvárosok rengeteg mennyiségeket 
fogyasztanak  ezekből a cikkekből, de koráut-

és a vér csak ugy vér az emberben, miut vér 
az állatban. 

— Most 1... — sikoltott a leáuy és ránga-
tódzott teste a földön. 

— Nem!... — bődült fel  a fiu,  mert élt 
benne az egyetlen tudat, az ösztönszerű féle-
lem és ettől még nem tudott megszabadulni, 
noha vére volt, ha nem is olyan sok, ha nem 
is olyan erőszakos és vörös vére mint a vér 
leányának. 

A szörnyűdére pedig jobban ós jobban ne-
hezedett agyvelejére, jobban és jobbau facsarta 
agysejtjeit, mire megroppant valami, az ész-
szerű, egyetlen élő tudat, az ösztönszerű fé-
lelem és a vér feltódult,  most már mind fej 
a fejébe,  csak most, mert neki nem volt olyan 
vörös bőre, mint a leánynak. 

— Most!... — lihegte a fiu  elfúló  hangon 
ós magához vonta a leányt. — A leány pedig 
kábult volt és tehetetlen, mert izmai elernyed 
tek, mert a vér kifáradt,  elerőtlenedett, meg-
elégedett, mert megkapta amit kívánt, ha nem 
is oly természetesen, mint azt a természet 
rendelte. 

A leány hagyta magát vonni, mert neki 
adta magát a kielégített gyönyör bénulásának. 

Most öszegomolyodtak zavaros tarka for-
mátlansággá. A fiu  reszketett, szemei kidül-
ledtek. 

A vér leánya ereiben ekkor újra megva-
dult a vér és nagy rohanással keringett, zú-
gott, sÍ8tergett. A vér leánya kiszakította 
magát a rángatódzó karok feszes  ölelései 
közül: 

— Utálatos!... 
A vér leánya felugrott  és szűzies tisztasá-

gával érintetlenül bukott bele a jó öreg, tü-
relmes, szerelmes erdő rejtek sűrűjébe... 

sem kapnak eleget, azért azután messze ten-
gerentúli gyarmatokból igyekeznek tojást és 
baromfiárut  kapni. 

Magyarország baromfikereskedelme  nem áll 
ugyan az utolsó helyen a nemzetközi verseny-
ben, de sajnálattal kellett tapasztalnom, hogy 
a magyar baromtiáru nem foglalja  el azt a 
helyet, melyet szeretnénk és érdekünkben volna, 
hogy elfoglaljon.  A nyáron számos külföldi  für-
dőhelyet jártam be a hottelekben mindenütt 
masyar baromfipecsenyét  kerestem és nem tud-
tak sehol adni. Természetesen ez rosszul esett 
nekem, mert azt vártam, hogy a hoteltulajdo-
nosok elismeréssel fognak  szólni a magyar 
baromfiról  s legfeljebb  azon fognak  panasz-
kodni, hogy nem kapnak eleget. ElHyett azt 
kellett hallanom, hogy régebben tartottak usyan 
magyarországi baromfit,  de mivel nem felelt 
meg a vendégek Ízlésének és igényének, most 
máshonnan szerzik be szükségletüket. Azt mond-
ják, hogy a magyar baromfi  kicsiny ós sovány, 
mert a magyarok nem hizlalnak. 

Ezekből láthatja a tenyésztő és különösen 
a gazdaközönség, hogy azok azok elvek, a 
melyeket immár évek óta hirdetünk a hazai 
baromfiállomány  feljavítása  és jobb tenyész-
tési eljárások tárgyában, n'>m légből kapottak, 
nem íróasztalnál keletkeztek ötletszerűen, ha-
nem a való élet követelményei alapján a ke-
reslet igényeiből lettek levonva. A külföldi 
fogyasztó  nagy testű, finom  hizlalt árut kere3, 
nem pedig kicsinyét és még hozzá soványát. 
Lehet, hogy a parlagi magyar tyúk minden 
uemesitési eljárás nélkül is megfelel  a mi sa-
ját külön Ízlésünknek, de világforgalmat  ilyen 
áruval nem lehet elérni. Hiszen az könnyen 
elgondolható, hogy a gazdag külföldi  fogyasztó 
szívesebben eszi a bő husu, finom  ízletességre 
kihizlalt pecsenyét, mint az olyan csiikét, a 
melyen csak csontot és bőrt talál. De meg a 
munkás is a Nyugat nagy gyárvárosaiban, ha 
már jól megfizeti  baromfipecsenyéjét,  akkor 
nagy darab Ízléses hust akar. De más ország 

1 termelési példája is erre utal minket. A fran-
ciák és belgák mesterei a hizlalásnak s ha 
összehasonlítjuk a francia  fajtákat  a mi parlagi 
tyúkjainkkal, látni fogjuk,  hogy előbbiek leg-

1 alább is kétszer akkorák. Az angolok kiállítá-
saikon a legnagyobb és legszebben kikészített 
pecsenye árunak adják a legelső dijakat s elő-
fordul,  hogy egy jól kihizlalt fiatal  kakas 11 
fontot  is elhúz, leölt állapotban. Ez igy van 
s nem is fog  megváltozni, bármennyire állítja 
is a mi gazdaközönségünk, hogy az orping-
tonok és egyéb külföldi  fajták  nem érnek auy 
nyit, mint a mi közönséges parlagi csenevész 
tyukunk. Tartsuk meg a hazai rög és szülött-
jét, de javítsuk meg ugy tojás, mint húster-
melésben, erre pedig csak nagytestű és bótojó 
külföldi  fajtát  használhatunk, mert a tisztavér-
beni javítást ambicionálhatja ugyan az intel-
ligens tenyésztő, d a kisgazda-közönségnek 
azt a javítási módot jólélekkel ajánlani nem 
lehet. 

Külföldön  szerzett tapasztalataimra hivat-
kozva az iutelligens gazdaközönséghez fordu-
lok támogatásért a népnevelés e nehez muu-
kájában. A nép körében élő intelligencia a ter-
mészetes vezető, akiknek példáján épüi, vagy 
hanyatlik a falvak  küzködó lakossága. A ma-
gyar nép a mult száz idok küzdelmeiben meg-
állotta a helyét, a jövőt is megfogja  hóiiitaui, 
ha megtanítjuk dolgozni, munkálkodni. Ez a 
mi kötelességünk, ez a magyar intelligeucia 
kötelessége, lakjék bár a legeldugottabb falu-
ban, vagy a legfényesebb  városi palotában* 
Ne mondja seuki, hogy a baromfi  tenyésztés 
fellendítése  nem fontos  kérdés, sőt ez áll 
legelső termelési ágak között, amelyeket né-
pünk körében ki kell építeni, mert ez hono-
rálja legjobban a tudást, munkát és szorgal-
mat, minthogy pedig általánosan haszuált élel-
miszereket produkál, határtalan az expanzió-
képessége minósegileg és mennyiségileg és e 
fejlődésnek  beláthatatlan mezeje nyílik ineg 

előtte. Amidőn tehát szives együttműködésre 
kérem fel  főleg  intelligenciánkat, teszem ezt 
kölönösen hazafiságból,  hogy a baromfitermé-
kekért a külföldi  piacokon kiadott rengeteg 
sok millió a magyar gazdát boldogítsa, hanem 
huraanismusból, mert a baromfi  tenyésztés nem 
igényel nagy befektetést  és igy a legszegé-
nyebb emberek űzhetik, amint űzik is. De kü-
lönösen appellálok a lelkes magyar úriasszo-
nyok jószivéhez, akiknek mindég volt érzékük 
a nép jóléte és boldogulása iránt. 

HÍREK. 
— Az udvarhelyi főispán  beiktatása. 

Udvarhely közönsége impozáns fénynyel  ós me-
leg lelkesedéssel iktatta be Ugrón János fő-
ispánt hivatalába. A főispán  a várostól 10 kiló-
méterre levő birtokáról kilencz órára érkezett 
Székelyudvarhelyre és miutegy négyszáz fel-
lobogózott székely szekér és számos kocsi 
közönsége kisérte útjában. A város végén fel-
állított díszkapunál a képviselőtestület ólén 
Gothard János polgármester üdvözölte. A me-
nethez csatlakoztak a testületileg megjelent 
cehek is zászlójuk alatt. A hosszú menetet 
székely .lovaskürtösök vezették és jó órába 
lelt, míg a város szélétől a megyeházig a 
lobogódiszt öltött város főutcáján  végig mentek. 
A közgyűlés tizenegy órára volt kitűzve. A 
termet ekkorra a küldöttségek és törvényha-
tósági tagok, akiknek sorában ott voltak Dániel 
Gábor báró és Heltai Ferencz Udvarhely-
megyei képviselők is, zsúfolásig  megtöltötték. 
A karzaton diszes hölgyközöuség foglalt  helyet. 
Tizenegy órakor Sebesy János alispán dr. 
Dániel Gábor báró vezetésével küldöttséget 
menesztett a főispánért,  kit megérkezésekor 
nagy lelkesedessel fogadtak.  Az alispán föl-
kéresere a főispán  letette az esküt és megtar-
totta székfoglalóját,  melyben békés és ered-
mény dus munkát helyezett kilátásba. A költői 
gondolatokban gazdag, meleghangú beszéd mély 
benyomást tett a hallgatóságra. Délben a fő-
ispán négyszáz teritékes bankettet adott. 

Áthelyezes. Binder Ottó m. kir. hon-
véd főhadnagy  a brassói 24. honvéd gyalog-
ezredtől az eszéki 28. honvéd gyalogezredhez 
helyeztetett át. 

— Magyarország közös címerének hasz-
nálatát a magy. kir. belügymiuszter a Lloyd 
Hitelvédő Egyesületnek, Budapest, Andrássy-ut 
24., engedélyezte. 

— Kinevezesek a honvédség körében. 
1013. január 1 ével a brassói 24. honvédgya-
logezrednél Pap Bela és a munkácsi 11. hon-
véd gyalogezredtől Szemere László tartalékos 
tis/tj löltek tartalékos luduagyokká kinevez-
tettek. 

— Halalozás. Szopos Elek kereskedő f. 
év és hó 10-éu meghalt. 

— Megbízás. A m. kir. földmivelésügyi 
miniszter az 1912 évi XXIII. t. c. értelmeben 
szervezett Csík vármegyei ra. kir. gazdasági 
felügyelőség  vezetésével Gegesi Kiss Ernőt, 
helyetteséül Moori Konig Gyulát bízta meg. 

— Tanügyi kinevezes. A vallás- és köz-
oktatásügyi miniszter Kölönte Bela gyergyó-
s.:entmiklosi állami főgimnáziumi  helyettes ta-
nárt a IX. fizetési  osztály 2. fokozatába  ren-
des tanárnak nevezte ki. 

— Elbocsajtas. Dóczi Bálint brassói 24. 
honvéd gyalogezredbeli tartalékos hadnagy a 
szolgálati, illetve védkötelezetség teljesítése 
után, tiszti rendfokozata  megtartása nélkül, 
sajat kérelmére a honvédség kötelékéből el-
bocsáttatott. 

— Kinevezos. Az igazságügyminiszter a 
fiatalkorúak  kolozsvári felügyelő  hatóságának 
tagjaivá dr. End.s Miklós kir. ítélőtáblai el-
nöki titkárt, az E. P. E. titkárát, dr. Endes 
Mikiosnét és özv. Gyárfás  Lászlónét az E. P. E. 
tagját az 1915 évi december 31-ik napjáig 
terjedő időtartamra kiuevezte. 

— Csikszereda és Gyergyószentmik-
lós államsegelyo. A belügyminiszter most 
utalta ki a városok tisztviselői fizetésének 
kiegészítésére szolgáló államsegélyeket, mely 
szerint Csíkszereda 13,000 Gyergyószentmikióa 
15,000 koronát kaptak. 
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— Az ügyvédvizsgaló bizottság tag-
jai Az igazságügyininiszter a marosvásárhelyi 
Ügyvédvizsgáló bizottság elnökévé Ternovszky 
Bela marosvásárhelyi ítélőtáblai eluököt, a bi-
zottság tagjaivá : Bocskor Autal Ítélőtáblai birót, 
Bodó Sándor főügyészt,  Császár Béla Ítélőtáb-
lai birót, Csipkés Árpád Ítélőtáblai birót, Fekete 
Imre Ítélőtáblai birot, Filinek Ferencz ítélőtáb-
lai birót, Goldner Károly Ítélőtáblai birót, Illyés 
Lórincz ítélőtáblai bírót, Gridi Papp Imre ítélő-
táblai birót, Jakab Rudolf  kúriai birói cimmel 
és jelleggel felruházott  Ítélőtáblai birót. Keczer 
Gyula ítélőtáblai birót, Konczvald Endre dr. 
ítélőtáblai elnöki titkárt, Nagy Elek Ítélőtáblai 
bírót, Posoni Gábor dr. ítélőtáblai tanácselnö-
köt, Simó Ba'ázs dr. Ítélőtáblai birót, Széplaki 
Ödön Ítélőtáblai bírót és elnökhelyettesekké a 
bírák közül Posoni Gábor dr. ítélőtáblái tanács-
elnököt és Jakab Rudolf  kúriai birói cimmel 
és jelleggel felruházott  ítélőtáblai birót, a ma-
rosvásárhelyi ügyvédi kamara által választott 
tagok közül pedig Csongvai Lajos és Csontos 
Olivér marosvásárhelyi ügyvédeket, továbbá 
a bizottság titkárává Konczvald Endre dr. 
Ítélőtáblai elnöki titkárt nevezte ki. 

— Kinevezesek. A vallás és közokta-
tásügyi miniszter Vértes L íjos ditrói igazgató 
tanítót, Bajkó Mór ditrói tanitót a IX. fizetési 
osztályba, Fodor György és Fózy József  ditrói 
segéd tanítókat állami polgári iskolai rendes 
tanítókká a X. fizetési  osztályba kinevezte. 

— Tűzoltó ostely. Bar Csíkszereda nem 
állott be a mulatságok nem tartásaban sztráj-
koló városok sorába, mindazonáltal ezideig 
mulatságról szó nem esett. Alig köszöntött be 
azonban a farsang,  az első s talán az utolsó 
hír megjött Karneval herceg beköszöntőjéről. 
Derék tűzoltóink azok, kik ez idén is megtart-
ják szokásos fényes  estélyüket, egyesületük 
anyagi támogat,isára. A nagyszabasu estély 
február  1-én lesz megtartva, nnlynek ötletes 
és gondos rendezésén már is nagyszamu ren-
dezőség fáradozik.  Enuek az eatélynek minden 
időben megvan a létjogosultsága, inert az élet 
és vagyonbiztonság megvédésére adott fillérek 
a lehető legjótékonyabb célra fordíttatnak.  Az 
utolsó rövid par év alatt rohamo-an fejlődött 
ki önkéntes tüzoltó-egyesűletüuk. E/. az egye-
düli egyesület, mely eietképesnek bizonyult es 
kifogástalanul  működik; kitüuó felszereléssel 
bír, sajat fúvós  zenekarral rendelkezik és c-̂ ak 
legutóbb is egy hatalmas, legújabb szerkezetű, 
muderu tüzfecskendővel  lett az egyesület gaz-
dagabb 1 Emellett tagjai képzett, lelkes embe-
rekből állanak, kik valójában megérdemlik a 
csíkszeredai közönség jóakaratú támogatását. 
Ezért hisszük, hogy tűzoltóink február  1-én 
tartandó balja a siker legteljesebb jegyében 
fog  lezajlani. 

— Kolozsvárott mogkezdik a növony-
tejgyártást. Rigler Gusztáv dr., egyetemi 
tanár növényi tejének értékesítésére részvény-
társaság alakult Kolozsvárott .Részvénytársa-
ság a dr. Rigler-féle  növényi tejre vonatkozó 
szabadalmak értékesítésére" cég alatt. A tár-
saság elnöke lett: L ndvay Emil udvari taná-
csos, alelnöke Weisz József  dr., igazgatóság; 
tagjai: Rigler Gusztáv dr., Hirsch Adoif,  Jelen 
Gyula dr., Tischler Mór. A felügyelő  bizottság 
elnöke Teleky László gróf  tagjai Jelen Árpád 
és Miklós Armând. A növényi tej gyártását 
Kolozsvárott 1913. év január 1-én kezdtek meg. 

— Az altisztek zsoldjának emelése 
Az uj véderőtörvény idevonatkozó rendelkezé-
seinek végrehajtása gyanánt az 1913. január 
első napjától kezdve a hadsereg köteléké-
ben önként visszamaradó szakaszvezetők és 
káplárok napi zsoldja 70 fillérről  80 fillérre, 
illetőleg (káplároknál) 40 fillérről  50 fillérre 
emelkedett 

— Erdősítési jutalmak kiosztása. A 
foldmivelésűgyi  miniszter a kopár területen 
az 1907 évben Önként teljesített erdősítésekért 
a mult év december havában ítélte oda a 
kitűzött jutalmakat, de ezúttal a vármegyei 
magánjavaknak pénzbeli jutalom u -m jutott, 
Jutalmul a magánjavak igazgatótanácsa a Gyer-
győtölgyes, Gyergyóbolló és B.'Ibor községek 
határában 243 kat. holdon létesített erdősíté-
sért egy hazai festőművész  által készített 
művészi kivitelű festményt  kapott. Most már' 
a csíki székely festőiskola  létesítése valóban 
hiányzik. 

— Medvovadászat. Vrencsán János a 
Lázáré szépviz-kosteleki lakos december 15-én 
Csikpálfalva  község második határrészében, a 
.Prics havas* nevű helyen egy óriási him 
medvét ejtett el. A mackó annyira kifejlett 
volt, hogy hasonló nagy állatot ritkán lehet 
látni. Bőrét a szerencsés vadász pénteken 
mutatta be az alispáni hivatalnak, mely a 
szokásos tizenhat korona dijat kiutalta. Vren-
csán a gyönyörű medvebőrt dr. Szlávy Tibor 
fói3páui  titkárnak szokatlan magas áron, 115 
koronáért adta el. 

ALKALMI BUTCRVÉTELT AJÁNL 
SZÉKELY ÉS RÉ11 

B Ü T O R S Y Á R A 
MAROSVÁSÁRHELY-BRASSÓ 

FŐTÉR 47. Kapu-u. 60. 
2 C o m p l e t t l i á . l ó s z o ' b a • b e r e n -

d e z é s e k t o i l e t t a l m á r 
4 0 0 : ^ O : R O I > T e l é í r t . 

Hiteikopes egyenesnek árfeleme 
les nélkül r e s z l e t f i z e t e s r e  is. 

Óriási valasztek amerikai 
iroda berendezesekben, 
vas- es rezbutorok, sző-
nyegei, függönyök  es 
t e i j e s m e n y a s s z o n y i 

KE LE EGYEKBEN. 
— Uj asvanyviz részvonyturspság. 

Karácsony előtti héten tartotta Brassó an a 
vendéglősök Ásványvíz Részvénytársasága ala-
kuló közgyűlését. Az uj részvénytársaság ásvány-
víz források  megszerzésére, esetleg bérbeve-
vésére alakult azzal a célzattal, hogy az így 
megszerzett ásványvízforrásokat  sajat keselé-
sébe veve, azok vizét forgalomba  hozza s ez 
áiial ugy a vendéglősöket és kávésokat, vala-
mint a fogyasztó  közönséget jól és tisztán, 
szakszerüleg kezelt, kiváló minőségű és olctó 
ásványvízhez juttassa. A társaság alaptőkéje 
50000 korona. 

— Erdélyi jellegű magyarfajta  szar-
vasmarhák a koztenyeszetben. A föld 
mivelésŰgyi miniszter utasította az erdélyi var-
megyék gazdasagi telügyeiós^geit, hogy te-
nyészaJlatszüksógletük beszerzésénél különös 
figyelemmel  legyenek az „Erdélyi Jellegű Ma-
gyarfajta  Szarvasmarhát Tenyésztők Egyesü-
lete--nek törzskönyveiben bejegyzett tenyész-
állatokra és iiogy elsősorban az egyesületnel 
törzskönyveit tenyészállatokat osszanak ki köz 
lenyésztusi célokra. Az eladasra szánt szarvas-
marnák bejelentési határideje december 31-en 
járt le. Felszólította ezzel egyidejűleg a te-
nyésztők egyesülete Erdély állattenyésztő gaz-
daközöuséget, hogy tömeges beiepesükkel tá-
mogassak az egyesületet. A törzskönyvbe fel-
vett tehenek borjaiuak bejegyzéseert dijat nem 
szeduek. 

— Műsoros tancestély. A karcfalvi  ol-
vasókör 1913 évi jauuar hó 18-an ŝzombaton) 
sajat alapja javara, a kózaéghaza nagytermé-
ben zártkörű műsoros tanc-estelyt rendez a 
következő műsorral: 1. Ligeti csibészek Mor-
setol, Ferencz Lajos és Sarosi János. 2. Sza-
val Turi György. 3. Szerelmi vizsga Ludvigtól, 
János Mihály es neje. 4 Népdal duett, Ferencz 
Lajos és Turi György. 5. Magyar nemes Pető-
fitől,  Grosinger Módi. G. Kuty amosó Huteuy itől, 
Turi György. 7. Cigány humjreszk, Szabó 
István. 8. L) jsiat Kóser, dos ist tiéfe,  Fereucz 
Lajos. Belepó-jegy : Személyeukint 1 kor. 50 
fill.,  családjegy (3 szeiuelyig) 4 kor. Felülfize-
téseket köszönettel fogadunk  s hirlapilag nyug-
tázunk. Kezdete este fél  8 órakor. Jo zenéről 
és vendéglősről gondoskodva vau. 

Lap tulajdonos: dr Nagy Boni. 

Szám 1912. V. 834/2. 
ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. 

Alulírott Muitkásbiztositó Pénztár járulékainak 
felhajtásával  inegbizott végrehajtó az 1881. évi 
LX. tc. 102. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, 
hogy a Csíkszeredai Kerületi Munkásbiztositó Pénz-
tár javára 381 korona 84 fillér  a járulékai erejéig 
1912. évi december hó 17-éu togauatositott végre-
hajtás alkalmával lefoglalt  és 75)6 koronára becsült 
kereskedelmi faanyag  nyilvános árverésen eladatik. 

Mely árverésnek Gyiinesközéplok község hazá-
nál leendő megtartására 1913. évi január hó 
28 lk napjának délelőtti 10 órája határidőül 
kitiizetik és ahhoz venni szándékozók ezennel oly 
megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett in-
góságok az 1881. évi LX. tc. 107. és 108. §-ai 
értelmében készpénzfizetés  mellett a legtöbbet Ígé-
rőnek szükség esetén becsáron alul is el fognak 
adatni. 

Amennyiben az elárverezendő ingóságokat má-
sok le- és felülfoglaltatták  és azokra kielégítési 
jogot nyertek volna, ezen árverés az 1881. évi 
LX. tc. 120. §-a értelmében ezek javára is el-
rendeltetik. 

Csíkszereda, 1913. évi január hó 10-én. 
VITOS FERENCZ, 

k. végrehajtó. 

Szám 1912. V. 770—2. 
ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. 

Alulírott Munkásbiztositó Pénztár járulékainak 
felhajtásával  inegbizott végrehajtó az 1881. évi 
LX. tc. 102. g-a értelmében ezennel közhirré teszi, 
hogy a Csíkszeredai Kerületi Munkásbiztositó Pénz-
tár javára 1193 korona 85 fillér  s járulékai erejéig 
1912. évi december hó 2 án toganatositott végre-
hajtás alkalmával lefoglalt  és 3000 koronára becsült 
következő ingóságok u. m.: kereskedelmi fenyő-
göinbfa  nyilvános árverésen eladatnak. 

Mely árverésnek Gyergyótölgyes község házá-
zál leendő megtartására 1913. évi február  hó 5-ik 
napjának délelőtti 8 órája határidőül kitüzetik és 
ahhoz a venni szándékozók ezennel oly megjegy-
zéssel hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok 
az 1881. évi LX. tc. 107. és 108. §-ai értelmében 
készpénzfizetés  mellett a legtöbbet Ígérőnek szük-
ség esetén becsáron alul is el fognak  adatni. 

Amennyiben az elárverezendő ingóságokat má-
sok le- és felülinglaltatták  és azokra kielégítési 
jogot nyertek volna, ezen árverés az 1881. évi LX. 
tc. 120. §-a értelmében ezek javára is elrendeltetik. 

Csíkszereda, 1913. évi január hó 10-én. 
VITOS FERENC, 

k. végrehajtó. 

Szám 1912. V. 775—2. 
ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. 

Alulírott Munkásbiztositó Pénztár járulékainak 
telliajtásával megbízott végrehajtó az 1881. évi 
LX. tc. 102. §-a értelmében ezennel közhirré teszi, 
hogy a Csíkszeredai Kerületi Muukásbiztositó Pénz-
tár javára 636 korona 70 fillér  s járulékai erejéig 
1912. évi december hó 3-án foganatosított  végre-
hajtás alkalmával lefoglalt  és 1290 koronára be-
csült következő ingóságok u. m.: lovak és gazda-
sági felszerelések  nyilvános árverésen eladatnak. 

Mely árverésnek Békás község házánál leendő 
megtartására 1913. évi február  hó 7-ik napjának 
délelőtti 11 órája határidőül kitüzetik és ahhoz 
a venni szándékozók ezennel oly megjegyzéssel 
hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok az 1881. 
évi LX. tc. 107, 108. g-ai értelmében készpénzfi-
zetés mellett a legtöbbet igérőuek szükség esetén 
becsáron alul is el fognak  adatni. 

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

Csíkszereda, 1913. január hó 10-én. 
VITOS FERENC, 

k. végrehajtó. 
yval /̂ H 
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. szám. S Z É K E L Y S É G oldal. 

Erdoeladási hirdetmény. 
Alólirottak közhírré tesszük, liogy a 

kozmásí közhelyek arányosítása során 
1. a róm. kalh. egyház, 
2. a róm. kath. kántoi 
3. a róm. kalh. lelkészi hivatalnak 

jutott 6, 7, 18, 1. illetve 9 2 k. holdas, 
átlag 45 éves szép fiatal  bükkös erdő, 
melyen: 

ad 1. 389 m> hasáb 234 in' dorongfa 
ad 2. 534 m' hasáb 322 tns dorongfa  és 
ad 3. 1050 ni" hasáb 633 m' dorongfa 

van Kozmás községházánál 1913. évi 
január hú 30 án délelőtt  ö órakor  zárt 
Írásbeli ajánlaítal egybekötött nyilvános 
szóbeli árverésen fentebb  jelölt sorrend-
ben elfog  adatni. 

Kikiáltási ár: 
az 1. egyházi erdőre 1900 korona, 
2. a kántori erdőre 2609 korona és 
3. lelkészi erdőre 5131 korona 50 fill. 
Bánatpénz a kikiáltási ár 10°/°-a. 
Távirati vagy utóajánlatok nem fogad-

tatnak el s az erdő becséitéken alul nem 
fog  eladatni. 

Az árverési és szerződési feltételek, 
valamint a becslésre vonatkozó részletes 
adatok az egyházgondnoknál Kozmáson 
megtekinthetők. 

Csikkozmás, 1912. évi dec. 31-én. 
Kozma Antal, Barthos Mihály, 

e. gondnok. c. elnök. 
2—2 

Elvem nagy forgalom  és kevés haszon. 

Szám 1912. V 821/2. 
ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. 

Alulírott Munkásbiztositó Pénztár járulékai-
nak felhajtásával  megbízott végrehajtó az 1881 
évi LX. t.-c. 102. g-a értelmében ezennel köz-
hírré teszi, hogy a Csíkszeredai Kerületi Mun-
kásbiztositó Pénztár javára 54b korona 25 fii 
lér s járulékai erejéig 1912. évi december hó 
10-én foganatosított  végrehajtás alkalmával le-
foglalt  és 800 koronára bccsült következő ingó-
ságok u. m. szarvasmarhák nyilvános árverésen 
eladatnak. 

Mely árverésnek Szár h e g y község-
házánál leendő megtartására 1913. évi január 
hó 22-ik napjának délutáni 2 órája határ-
időül kitüzetik és ahhoz venni szándékozók 
ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy 
az érintett ingóságok az 1881. évi LX. t.-c 
107. és 108. § ai értelmében készpénzfizetés 
mellett a legtöbbet ígérőnek szükség esetén 
becsáron alul is el fognak  adatni. 

Amennyiben az elárverezendő ingóságokat 
mások le- és felülfoglaltatták  és azokra ki-
elégítési jogot nyertek ve.na, ezen árverés az 
1881. évi LX. t.-c. 120. §-a értelmében ezek 
javára is elrendeltetik. 

Csíkszereda, 1913. évi január hó 10-én. 
VITOS FERENCZ, 

k. vugrebajtó. 

Szám 1912. V. 835—2. 
ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. 

Alulírott Muukásbiztositó Pénztár járulekainak 
felhajtásával  megbízott végrehajtó az 1881. évi 
LX. tc. 102 §-a értelinébeu ezennel közhírré teszi, 
hogy a Csíkszeredai Kerületi Muukásbiztositó Pénz-
tár javára'2411 korona 12 iillér s járulékai erejéig 
1012. óvi december hó 17-éu foganatosított  végre-
hajtás alkalmával lefoglalt  ós 3H63 koronára be-
csült kereskedelmi faanyag  nyilvános árverésen 
eladatik. 

Mely árverésnek Gyimesközéplok község házá-
nál leendő megtartására 1913. évi január hó 28-ik 
napjának délelőtti 10 órája határidőül kitüzetik és 
ahhoz a venni szándékozók ezennel oly megjegy-
zéssel hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok 
az 1881. évi LX. tc. 107. és 108. g-ai értelmében 
készpénziizetés mellett a legtöbbet ígérőnek szük-
ség esetén hecsárou alul is el fognak  adatni. 

Amennyiben az elárverezendő ingóságokat má-
sok le- és lelülioglaltatták és azokra kielégítési 
jogot nyertek volna, ezen árverés az 1HH1. évi LX. 
tc. 120. g-a értelmében ezek javára is elrendeltetik. 

Csíkszereda, 1913. évi január hó 10-én. 
VITOS FERENC, 

k. végrehajtó. 

ÉRTESÍTÉS. :;;Í'R;: TJ^T 
varrógép vásárló közönségnek, hogy 
bárki mielőtt bútort és varrógépet vá-
sárolna no mulassza cl raktáromat meg-
tekinteni, hol «/. összes raktáron lövő 

bútorokat, úgymint: 
ebédlő-, háló-, szalon- és 
irodai berendezések, bőr-
garnitúrák, díványok és 
—:—• madrácok 
minden kivitelben és rendkívüli nagy 

választékban, valamint 

a legjobb gyártmányú 
varrógépek, kerékpárok, 
gramafonok  és lemezek 
melyek igen jutányos árban és ke ti vi-ző 
fizetési  feltételek  melle.t lesznek eláru-
sitva. Minden tőlem vá- árait varrógépért 
6 es 10 óvi jótállást vullalok. Varogé-
peket 27 forinttól,  grai. ufonokat  20 fo-
rinttól és kerékpárokat 55 forinttól  fen-
nebb árusítom. Varró; épek, kerékpárok 
és gramafonok  hoz mindenféle  alkatrészek 
kaphatók. Javításokat a legjutányosabb 
— arórt esskőzlök jótállás mellett. — 

T i s z t e l e t t ő l : 

A C K E R / ^ A N I H i ö N Á C Z 
— Bútor- és varrógép uogyraktára. — 
Csíkszereda, Kossulh-utca 9 szám. 

(Lukács Juliska-fél  • bérpalota.) 
Ha olcsón és júl akar vásúrái tegyen próbál 

Szám 763/1912. végrh. 
Árveresi hirdetmeny. 

Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi 
LX. t. c. 102. §-a érteimében ezenuel köz-
hírré teszi, hogy a csíkszeredai kir. járás-
bíróságnak 1912. évi V. 784 végzése kö-
vetkeztében dr. Nemes Zsigmond Ügyvéd által 
képviselt Eikán Gyula javára 550 koroua, s 
jar. erejéig foganatos..ou  kii légitési Végrehaj-
tás utján le- es l'elülfogialt  es 3000 koronara 
becsült következő iugó&a&ok u. in : hazi bu 
torok nyilvános árverésen eladatnak. 

Mely árverésnek a csíkszeredai kir. já-
rásbíróság fenti  számú végzése folytán  550 
koroua tőkekövetelés a bíróilag már megállapí-
tott költsegek erejéig, végrehajtást szenvedő» 
lakásán C s i k s z e r e d á b a n leeudó meg-
tartására 1913. ovi februar  ho 1. nap-
jának dolutani 4 Oraja határidőül i.i;ü-
zetik és ahhoz a venni szándékozók ezennel oly 
megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az erintett 
ingó.sagoti az 1881. évi LX. t.-c. 107. eá 108. 
§ ai értelmében ke.v.pénzfizetcs  mellett, a leg-
többet ígérőnek, szükség eseten becaáron alul 
is fognak  adatni. 

Amennyiben az elárverezendő ingóságokat 
miisok is le- és felUlfoglaltattak  és azokra ki-
elégítési jogot nyertek volna, ezen árverés az 
1881. évi LX. t.-c. 120. értelmében ezek 
javára is elrendeltetik. 

Kelt Csíkszereda, 1913. évi január hó 
2. napján. Keresztes Gyula, 

kir. bir. végrehajtó. 

Információk,  inkasaók, kétes követe-
lési.-* uic, v;l t .a, tranzakciók, lizc-
tó^kcpieltMi eé.;"ií azanUása, egyea-
aóguk íiuancirozú.ia, morntoriuinok 
kicazközlóao ós megállapodások 16te-
aitéae, a hitelezők meglátogat Aaa 

kapcsán. 4—10 

Lloyd Hitelvédö Eoesiilet, 
Buiiupoat, Andrássy-ut 24 ki. 

TtllíO! 177—45., 42 - 43., 119—11. SlTíSlClm: LMUS. 
Közbenjárok dijaztatnak. 

Szám : J394—1912. 
k i 

Pályázati hirdetmény. 
Csikvármegye szépvizi járásához tar-

tozó, lemondás folytén  Üresedésbe jött 
csikszcntmiUósi körjegyzői állásra pá-
lyázatot hirdetek, s felhívom  mindazo-
kat, kik ezen állást elnyerni óhajtják, 
hogy az 1900. évi XX. tc. §-ában elő-
irt minősítésüket továbbá eddigi alkal-

altatásukat igazoló okmányokkal fel-
szerelt pályázati kérvényeiket 1913. é v 
j a n u á r '2ö-ig hozzám annál is inkább 
adják be, mert később beérkezett kér-
vényeket figyelembe  venni nem fogom. 

A körjegyző javadalmazása követ-
kező : 

1. Törzsfizetés  1600 korona. 
2. Irodaszolga ós kllldöuc tartási 

tási általány 1UO korona. 
3. Iroda fűtési  és világítási általány 

103 korona. 
4. Csinos természetbeni lakás és 

végül 
5. A magánmunkálatokért megyei 

szabályrendeletben megállapított dijak. 
A választást 1913, január 30 án d. e. 

9 órakor fogoin  megtartaui a Caikszent-
miklósi körjegyzői irodában. 

Szépviz, 1912. december 30-án. 
Dr. Márton László 

2—3 fuKzolgabiró. 

Szám: 1952—912. 

Fenyőfa  eladási hirdetmény. 
Csikszentgyörgy község a községhá-

zánál 1913. e v i j a n u á r h ó 18-án 
d e l e l ö t t 9 o r a k o r kezdődő zárt írás-
beli ajánlatokkal egybekötött nyilvános 
szóbeli árverésen eladja a tulajdonát 
képező és Csikszentgyörgy község hatá-
rában fekvő  111. vágássorozat (Benesd— 
Ligyénd) nevű erdejében 1463—912. 
keb. számú határozattal kihasználásra 
engedélyezett és törzsenként kibólyeg-
zei.( lucfenyő  állományt. 

A lucfenyő  állomány, mely eladás 
tárgyát képezi törzsenkéuti felvétel  a!ap-

|jáu a következőnek van becsülve: 
A Benezsd Legyénd nevü III. vágás, 

sorozatban mintegy 19 3 k. hold terüle-
ten 209» drb. 20 — 72. átlag 40 cm. át. 
méröjü tövöu álló lucfenyőfa,  mely tör-
zsenként! bemérés szerint 2208. m" 
haszontát tartalmaz. 

Kikiáltási ára 18341 korona, az, az 
Tizennyolcezerliáromszáznegyvenegy ko-
rona. 

Ezen erdőrész a községíől 6-4 kiló-
iuéterrc a csikszentsimoni vasútállomás-
tól 14-9 klmterre fekszik,  melyből 1 1 9 
klmtr kőalapos ut. 

A kihasználás időtartama 1 (egy) év. 
Báuatpéuz a kikiáltási árnak legalább 

lO'/.-a. 
Árverési és szerződési feltételektől 

eltérö, vagy későn érkoző, utó- és távi-
rati ajánlaiok nem fogadtatnak  el. 

Eladás becsáron alul nem történik. 
Az árverési és szerződési feltételek 

Csikszeulgjörgy község elöljáróságánál 
és a csíkszeredai m. kir. járási erdő-
gondnokságnál a hivatalos órák alatt 
megtekinthetők. 

Csikszentgyörgyön, 1912. docember 
hó 22-én. 

Puskás bajos s. k„ JWiklós János s. k., 
kö/s. jugyxő. köz*. bíró. 
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Szám 12950—912. tlkvi. 

Hirdetmény. 
Ciiktaploeza község telekkönyve tauositas 

kSvetkezteben átalakíttatott es ezzel egy idejű 
l«g azokra az ingatlanokra nézve, amelyekre 
az 1880. XXIX. az 1889. XXXVIII, es az 
1891. XVI. t.-e. a tényleges birtokos tulaj-
donjogának bejegyzesét rendelik, az 1892. evi 
XXIX. t.-c.-ben szabályozott eljárás a telek-
jegyzőkönyvi bejegyzések hely esbitesóvel kap-
csolatosan foganatosíttatott. 

Ez azzal a felhívással  tétetik közzé: 
1. hogy mindazok, kik az 1880. XXIX. t.-c. 

15. és 17. §§-ai alapjan ideértve a §-oknak az 
1889. XXXVIII, t.-c 5. és 6. §-aiban es az 
1891. XVI. t.-c. 15. §-a a. pontjában foglalt 
kiegészitéseit, is — valamint az 1889. XXXVIII, 
t.-e. 7. § a és az 1891. AVI. t.-c. 15. b) 
pciitj i alapján eszközölt bejegyzések, vagy az 
18óo. XXIX. t -c. 22. §. alapján történt törle-
sek érvenytelenseget kimutatjak, e végből tör-
lési keresetüket hat hó alatt, vagyis folyó  evi 
julius  ho 15 ik napjáig bezárólag e telek-
könyvi hatósághoz nyújtsák be, mert az ezen 
meg n»*m hosszabbítható záros hataridö elte.te 
után indított törlési kereset annak a harmadik 
szemelynek, a ki időközben nyilváukönyvi jo-
got szerzett hátrányára nem szolgálhat; 

2. hogy mindazok, a kik az 1880 XXIX. 
t.-c. 16. es 18. § ain.ik eseteiben ideértve az 
•tóbbi f-nak  az 1889. XXXVIII, t.-c. 5 és 0. 
f-aiban  foglalt  kiegesziteseit is — a tényleges 
birtokos tulajdonjogának bejegyzése ellenében 
ellentmondás al eini kivannak, írásbeli ellent-
mondásaikat hat hónap alatt, vagyis 1913. évi 
julius  ho 15-ik  napjaig bezárólag a telek-
könyvi hatósághoz nyújtsák, mert ezen meg 
nem hosszabbítható záros határidő eltelte utan 
ellentmondásuk többé figyelembe  vétetni nem 
fog; 

3. hogy mindazok, a kik a telekkönyv át-
alakítása tárgyában tett intézkedések által, 
nem különben azok, akik az 1. és 2. pontban 
körülirt. eseteken kivül 1892. XXIX. t.-c. sze-
rinti eljárás és az ennek folyamán  történt be-
jegyzések által előbb nyert nyilvánkönyvi jo 
gaikat bármely irányban sértve vélik, ideértve 
azokat is, akik a tulajdonjog arányának az 
1889. XXXVIII, t.-c. 10 §-a alapján történt 
bejegyzését sérelmesnek találjak — e tekin-
tetben felszólalásukat  tartalmazó kérvény üket 
a telekkönyvi hatósághoz hat hónap alatt, 
vagyis 1913. évi  julius  hó 15-ik  napjaig be-
zaroiag nyújtsak he, mert ezen meg nem hos-
szabbítható záros hataridö elmulta után az 
átalakításkor közbejött téves bevezetesbol szár-
mazó bárminemű igényeket jóhiszemű harma-
dik ««melyek iranyaban többe n«jm érvé-
nyesíthetik, az emiitett bejegyzéseket pedig 
csak a törvény rendes utján es csak az idő-
közben nyiíváckónyvi jogokat szerzett harma-
dik szemelyek jogainak sérelme nélkül támad-
hatják meg. 

Eg\úttal figyelmeztetnek 
kik hiteiesito • i/on*agnak 
ad»»* at hogy a mennyit* 
•mind rgyhZ't'U inasO.aioii 
ily r̂ifket  pótlólag hnnuji; 
a tlk»i hülónagnal atseh k. 

A kir. törvényszék, mint t kvi hatóság 
Csik>zer- da, 1912. evi auuu-'ztus hó l-.-n. 

D Mu/.suay sk , 
kir. iszéki ulbiro. 

A kiadmány hitel* ül: 
Kozma, 

kir. telek könyvvezető 3—3 

Dániel Józse f , gjjgS 
Gyergjoszeuimikiusou, unui ii u u i 
vállalatuk, maganosok, kozsegek, 
közbirtokosságok es más er ölési 
tesiületekuél bármely képességei-
nek megfelelő  irodai inunkat, vala-
mint UgjnüUüsküdést is szívesen 
készséggel e l v Ali ni. 5-5 

Kívánatra biztosítékot is nyújt. 

azok a felek  h 
1 • (let okiratokat 

/uklio/ 
C ilollak, va^j 

7.1 r- .1 [ .-ti i 

FE JŐS BIVAL ELADÓI 
öt éves. Naponta 5—6 liter 
tejről f e l e l ő s s é g  adatik. 

U t b a i g a z i t t a k i a d ó h i v a t a l . 

IISI.Wl!** •-'l 
păMmiwy— 

Üzlet megnyitási jelentés. 
Van szerencsénk a 11. A. közönséget ez u'oa 1« értesíteni, hogy 

Csíkszeredán, Apaffy M-haly-u 4 sz. a. fióküzletet nyitottunk 
és kérjük t. vevőinket, hogy eredeti Singor varrógépekben, varró-
gépalkatrészekben, ifl'ben  es v.irrog'po'ajban beálló szükségletükét 
tenti üzlettln ben tedezni sziveskedj-nek. — Cégűn :e' a n. é. 
közönség ẑiv e* jóindulatába ajaitlv.'i, maradtunk teljes tisztelettel: 

SIN6ER C0. VRRROdKP  R t S Z V Í Í V t y T Á R S f t S Á t í . 
Ezen eégról ismerhetők 
fel  azon üzletek, — 
amelyekben „SINGUR* 
varróc pek árusitmtnak 
Gépeink nem szorulnak 
ajanlatra. c<»k arra kell 
ügyelni, hogy megfelelő 
li . 11 v. .ir<;'<»H-itn.-ik. 

F i gyo 1 m ez t et G B: Az összes 
más üzletek altul „S1NGER" 
név alutt forgalomba  hozott 
varrógépek egyik régebbi szer-
kezetiek után készültek, ame-
lyek ujabb csuládi gépeink mö-
gött szerkezetben, szolgáltatási 
képes égben és tartosságbau is 
rneszso elmaradnak. 21) 52 

•aTiíiiír«iinwii I i n MiHTiWf'r  ••'•••• áu a ^ k w a a t — a m n 

' i f  AgiaTalBUBIalBiiel 

Sl ' iga TSrtmîeiteiOT'.uiw. Kinek drága az egészsége 

óvakodjunk értéktelen 
utánzatoktól ! 

és pénzét nem akarja hiábavaló dolgokra kidobni, az saját érdeké-
ben cselekszik, lm legalább egyszer-kétszer kipróbálja a világhírű 

Oroszlán Menthol S ó s b o r s z e s z t 
a háziszerek királyát. 

Kapható 44 fill.  1.40 és 2.20 K eredeti üvegekben. 
Főelárusitás: 

KELLER ISTVÁN gyógyszertárában 
az „ATTILÁHOZ". 

Csikszentmártonbaa es Tusnádfiirdőn. 
Cauz. köszvény, reuma, szaggatás, nyilalás, oldalszurás, keresztcsontfájás,  derékoldal- vagy 
hátfájás,  izom , és inbántalmak, kar- és lábgyengeség, merev végtagok és ujjak, görcsök, ftb  gyengeség, merev végtagok 

OrjJ továbbá liülés, megfázás,  vagy léghuzamból származó bajuk azonnal enyhülnek az Oroszlán 
Menthol Sósborszcsz használata által. Ha a fájó  testrész a dörzsölést nem türi. ugy borogatást 

raj alkalmazunk. Fogfájás,  fejfájás,  fejszaggatás,  hajhullás, idegesség, bágyadtság, kimerültség 
(Ül általános gyengeség eseteiben kincscsel ér fel  a valódi Oroszlán Menthol Sósborszesz 
(gj| Torokfájás,  rekedtség, gégehurut, influenza  nátha ha fellép,  ugz emlékezzék az Oroszlán 
fej  Merthol Sósborszeszre, mely a legkitűnőbb és legelterjedtebb háziszer. Ezer és ezer más 
[ül esetekben is kitűnő sikerrel lesz az Oroszlán Menthol Sósborszesz használva. 

É Miudeu egyes üveghez bő használati uta.sitás van mellékelve. Sok ezt»r hálairat tanúsko-
dik róla, hogy az Oroszlán Menthol Sósborszesz az emberiség jótevője. 
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oíeső árszámitás 
mellet t kiyi let-
nek s felvétetnek 

k a kiadóhivatalban. 

m 
te 

Nyomatott Vákir L. könyvnyomdájában, Cnikistmla. 


