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Hirdetési dijak előre fizetendők. 
Kéziratok nem adatnak vissza. 

Csataldzsánál dörögnek az ágyuk. 
A magyar nép ugylátszik végtelenül 

nehezen tudja levonni az események 
tanulságát. Mohón, talán tuis go a;i mo-
hón olvassa az újságokat, szinte részle-
tesen ludja a'.:f,  hogy Dritupoly fölött 
hány bomba durrant el s Csataldzsánál 
hány lövész-árkot áttak, de a;t netn 
ludja, hogy azok akik az ágyukat irá-
nyítják a bolgár-török harc'éren, azelőtt 
itt a budapesti Duuaparton és más vá-
rosi piacokon szokták felhalmozni  az 
ágyulövegekhez hasonló kerti terméke-
ket s azok, akik most elkeseredetten 
ássák a iövészárkoka', ilyenkor már a 
magyar szántóföldeken  mélyítették az 
öntöző müvek vagyont termő árokjait. 
Most azonban szegény, de becsületes s 
a magyar kényelmet oly nagy mérték 
ben felhizlaló  bolgár kerteszeink nagy 
része abban a ker:ben munkálkodik a 
hol a vérrózsák teremnek s bármeny 
nyire várja is őket vissza a magyar 
fogyasztó  közönség, egyculőre számítani 
sem lehet arra, hogy a tavaszi ker'í 
munkákhoz hozzá lássanak, hogy meg-
esiuáiják a melegágyakat, hogy a meleg-
ágyak palántáit kiültessék. Még ha miu 
denek fölött  hatalmas A'ach s az ó tu 
liafa  árnyékában sü kérező prófétája 
Mohamed meg is könyörül a mi derék 
boigáraiukon s hamarosan létrehozz i 
azt a békét, ami titán az orosz éppen 
ugy vágyik, miut a uetuet, még akkor 
is a magyar kénvelemnek közb'Ciülesro 
érdemes kigunyolói: a bolgár kertészek 
aligha jönnek vissza május, juaiu- hó-
nap előtt. 

Mi a magunk részéről ezt igazán 
szívből siJjnáljuk. Lehet, hogy ugy né 
hauyaj hazaflatlansággal  fognak  vádolni 
amiatt, mert hisz 'ti a bolgár kertész 
pénzt ide mihozzánk nem igen hozott, 
de annál többot vitt el. A tejjel méz 
zel folyó  magyar Kanaán gy Umölcseinek 
egy igen tetemes részét Bulgária : se-
belte be Da emiatt nincs okunk siráu 
kőzni, mert hiszen a bulgárok megtele-
pedése valóságos aldas volt a szegény 
agyonsanyargatott fogyasztó  szempont-
jából, jóformán  csak azóta van a ma 
gyar piacokon elegendő zöldség, hüve 
lyes vetemény és más egyéb olyan do 
log, .amit egy kis szorgalommal a de 
rekát hajlítani nem tudó magyar gazda 
is produkálhatott volua, de sajnos nem 
igen fog  produkálni még azután sem. 
amikor látta azt, hogy a bolgár kertész 
a szorgalmával 4—500 koroua áru tej-
felt  tudott összegyűjteni, meg a legsi-

lányabb földnek  kalózt. ri holdjáról i.t. 
A csataldzsai ágyúdörgés bizony na-
gyon is gondolkodóba ejihetne bennün-
ket. A napilapok hactbjiiu nemrégiben 
egy •- :' f.;uy  kis hír húzódott m. e, hogy 
a kaposváriak elhatározták, miszerin" 
jövób n maguk fogunk  bogárkertész-
kedni. Szinte hihetetlennek tetszik előt-
tünk ez a hír, hogy éppen a legnyája-
sabb somogyi magyar hajlandó ezután 
kapát venni a kezébe. Vártuk, hogy 
ezután a híradás után az ország vala-
mennyi városa amelynek a határában 
eddig a bo gár kertese * csináltak egy 
üis valamire való horti-kulturat, távi-
ratilag fogja  üdvözülni a kaposváriakat. 
Nagyon szükség volna erre az országos 
felbuzdulásra,  mert bizony a háborús 
hirel* mól-i olva-ü e- a S i e t i k mel-
lett való szivböli lelkesedésnek szinte 
előre látjuk, nem az lesz a szomorú kö-
vetkezménye, hogy a bolg.-.rok ebben 
és a következő esztendőben kevesebb 
pénzt visznek ki az országból, hanem 
igenis az, hogy a magyar piacok tul 
nyomó nagyresze zö d g és más egyéb 
mezőn termő élelmiszer nélkül marad 
és a már is agyousaayargatott fogyasztó 
közönségnek r -sz lesz egy olyan rabló 
hadjáratban, amilyenhez képest a priz-
rendi esem uyeKet Kismiskáinak lehet 
nevezui. 

A fogyasztó  közönség nevében emel-
jük fel  tehát kérő szavunka , hogy azok, 
akik hivatottak arra s akiknek uiodju ;-
bau van, vonjak Io a bolgár és törők 
csele-paté tanulságait, tegyek lehetővé 
azt, hogy a bolgár kertészek ezentui 
nélkülözhetők legyenek ebben az or-
szagban. Őszintén megvalva mi nem 
sajnáljuk a bolgároktól a pé.izt. Jiit és 
olcsót adtak. Er o volua szükség a jö-
vőben is, do ezt csak ugy érhetjük ei, 
lia a magyar gazda vegre valahara hoz-
zálát a Kerlgazdatkodashoz. Ha ezutáu 
is heverészünk a régi megsz.kott ké-
nyelemmel, ha meg ma t'ebru ir közé-
pén se jut esz ebe a kertes sz mtólöld 
tulajdonosoknak az, hogy ilyenkor már 
n igyon tanácsos volna melegágyakat 
készíteni s jó konyhakelti vetőmagvak 
ról gondoskodni, njm is besz ive arról, 
hogy az öntöző müvek berendezése sem 
valami boszorkány mesterseg : akkor bi-
zony a bolgar-törüK haboiu után a ma 
gyar fogyasztó  közönségnek az a része 
fog  legjobban sirni, amelyik rá va i 
utalva arra, hogy a zöldségét es egy eb 
Kerti tormákét piacon vásárolja. Meg 
kell tehát ezt az országos sírást elözui 
Meg nincs kesó 

Désy vácijai. 
Kertelt, atnig lehetett. Amikor azu-

tán előállott a kényszerhelyzet, hogy 
ir.ésos beadványban terjessze elő azokat 
</. adatukat, melyekkel vádjait bizonyi-
tani kívánja a február  17 ikéu kitűzött 
főtárgyaláson,  alckor egyszerre kiderült, 
liogy a D 'áy ur vádjai milyen tariha 
tu'.l.tnul alaptalanok és h >gy meg Ma-
gyarországon i.i sz >katlau lelkiismeretes-
séggel hangoztatott ez az ur a minisz-
i ,-reluök ellen olyan vádakat, melyek-

'k az üres ragu'.innzó sziuezete kétség-
telenül áll az ember előtt, ha Désy 
Zoltánnak az Írásban összefoglalt  „bi-
zonyítékait" elolvassa. 

Ha a külvárosi kávéháznak mü-már-
Vi'.uyból v i l i asztalai mellett Plőcikó-
ríás pikkolót szürcsölgető nyárspolgárok 
traktálják egymást efféle  pletykákkal, 
ha, a dolog még menihető valahogy a 
plctykázók alacsony szellemi színvona-
lával. Da az mar megdöbbentő, mikor 
olyasvalaki áll a nyilvánosság elé efféle 
rágalmakkal, aki még nemrég Magyar-
ország egyik elsőrangú funkciónálisa 
vo t, s akinek meg kellett volna fon-
loluia, hogy az a mit ő mond, már csak 
a múltbeli pozíciójánál fogva  is ponde-
ral valamelyest. 

Szánalmas és nevetséges módon áll 
•nost Desy a közvélemény előtt az ő 
úgynevezett bizonyítékaival, amelyek 
liötöit a legsúlyosabb az, hogy a mi-
niszterelnök 12,<)U(I, mond, kiabáld és 
ordíts tizenkétezer koronáért adta el 
egy zalatnai házát, amely tizenkétezer 
Koronái testvérek között is megér. Ez 
volna Európa legnagyobb panamistája ? 
1-Urom milliós lopasrol mar egy szó sincs 
a Saskör szónokának a bizonyítékai 
között. Most már csak arról beszél ez 
az ur, hogy a miniszterelnök pénzt kül-
detett egyes főispánoknak  választási 
c 'lókra, Isten tudja hogyan, Isten tudja 
mennyit. De mert nem éppen valószínű, 
hogy az Úristen ó szén Fölsóge a Dósy 
Zol'an mellett teendő tanúságtétel cél-
jaiul megjelenjék a február  17 én tar-
tandó főtárgyaláson,  alapos okunk van 
főlicnni,  hogy Desy urat e tárgyaláson 
,bizonyítékok hiányaban" a rágalmazók 
jól megérdemelt sorsára fogja  juttatni 
a független  bíróság. 

Akkor tapsoljon azután Désy Zoltán 
vadjainak a szövetkezeit elhnzek, mely 
oriasi gyönyörűséggel és lelkesedéssel 
volt eltelve, amikor az ex államtitkár 
ur az ő maga tikkadt hangján belő-
allvitotte a magyar közvéleménybe az 
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ő meggondolatlan üres váiijuit. Azono 
sitja e magit az elleuzék most is Désy-
vel, amikor majd kitűnik, hogy a bizo-
nyítékai a nullával egyenértékűek ? as 
azonosítja majd vele akkor is magát, 
ha majd a bíróság elitéli ? Akár teszi, 
akár nem, az bizonyos, hogy az ítélet, 
amely majd Désy Zoltánt fogja  sújtani, 
egyúttal elitélése lesz az egész ellen-
zéknek, mely harcában a legpiszkosabb 
fegyverektől  se riad vissza. Most Désy 
ur azt mondja, hogy hiszen a főtárgya-
láson majd előáll ó még több bizouyi 
tékkal is Tisztában vagyunk vele, hogy 
Désy ur már régen előállott volna bi 
zonyitékaival, ha a/.ok volnának, Feb-
ruár 17 ikét se kell bevárni. Ma is tisz 
tán megállapítható, hogy az elefáut, 
melyet Désy Zoltán egy szúnyogból fujt 
óriássá, nyomorult módon vegezte be 
földi  pályafutását. 

-- A szekely körvasút Csíkszereda — 
székelyudvarhelyi szakaszának kiépítésé ügyé-
ben folyó  hó 12-én, szerdán délután Csiksze 
redából Brassón ál deputáció indul Budapestre. 
A deputáció Csíkvármegye és Udvarhelyvár-
megye együttes küldöttsége lesz, s azt üyaló-
kay Sándor főispán  ur fótija  vezetni. A vár-
megye alispánja felhívást  bocsátott ki amely-
ben a törvényhatóság, tagjait csatlakozásra 
hívja fel.  Lukács László miniszterelnök, Beöjthy 
kereskedelemügyi miniszter és Teleszky pénz 
ügyminiszter fulyó  hó 14-én fogadják  a kül-
döttséget. 

— Jackovics József,  az uj magyar gör. 
kuth. püspök meghízottja az elmúlt l.ét folya-
mán látogatást tett Gyalókay Sándor főispán 
és Fejér Sándor alispánnál, a kiktől támoga-
tásukat kérte. Jackovics igen szinpatikus meg-
jelenésű föltétlen  magyar érzelmű pap, a k: 
valószínűleg a székelyföldi  vikárius lesz. — 
Ezen kőrútjában Gergely Viktor installációján 
vett részt, s egyúttal bejárta uz uj egyhaz-
megyebeli plébániát. 

Főispán és a „Székelység" 
Ezzel a címmel a „Csíki Hírlap" idei 

5 ik száma cikket közöl ifj.  Pál Gábor 
aláírással. És mintha valami szenzációs 
leleplezést közölne, igyekezik az abban 
elmondottaknak nagyobb fontosságot  tu-

A „SZÉKELYSÉG" TÁRCÁJA. 
Ünnep. 

Irta: Mitrai  l'trtnc  Béla. 
— Ne szomorkodjék mán a tanitó ur! Gyüj-

jék el inkább mihozzánk. Gyüjjék mán nó I 
Hamar. A kocsi vár odaki. 

Hogy nem unja meg azt a sok betűt. Írást. 
Hászen igaz, mindönki a maga dógát érti Abba 
járatos. Mán azonban én nehezen is tudnék 
eligazodni ennyi temérdek irás között. 

Röttentóeu romi a szemet. Megvakulhat 
tőle az embör. 

Az a történetes könyv is, akit a tanitó ur 
tegnap — ba jól emlékszem — igen, tegnap, 
hogy kúdött a Jóska gyerek tű, mán csak ne 
haragudjék a tanitó ur, azér adtam mán vissza 
— mogmondom csakúgy, ahogy van, — az 
én szöinöiunek mán nagyon kicsike. Apró na-
gyon, tudja. 

Öregebb betűhű — ha vóna... 
Hanem abba igaza van, tudja, érdömös 

óvasni az ilyen könyvfeléket. 
Ugy este az ember, miko mán lecsönde-

sedik, tudja mindőn, nem mondom én magam 
is szeretök óvasni. Hanem menjünk most 
mán... 

Kilépünk. János gazda elöl. Hátul az ülé-
sen helyet csinál. 

Szürke, komor felhók  állnak nz égen. 
— Nagyhét van. Ilyenkor az idő is szo-

morkodik — mondja János gazda, aztau közé 
legyint a lovaknak. 

lajdonitani. Leleplezést akar csinálni egy 
olyan egyszerű téuyböl, a melyet éppen 
természetességénél fogva  mindenki tu 
dott. Azt hitte ugy látszik ifj.  Pál Gábor 
ur, hogy nagy lesz a meglepetés. S a 
végén kisült, hogy mindenki azon cso-
dálkozik, hogy mi van abban csodál-
kozni való. Szóval ez a manóver is csak 
egy inas bee maradt. 

Minthogy azonban a tény megírásá-
nál hol ide, hol oda vagdalkozik, hát 
nem mulaszthatjuk el, hogy arra a meg-
jegyzéseinket meg ne tegyük. — És mint-
hogy ennek a kérdésnek előráncigálá 
sával azt akarja mondani, hogy a „Csíki 
Hirlap"egyedülvaló tiszteletreméltó újság 
a vármegyében,s a „Székelység" csak 
szolgalelkü érdek ujsig, hát foglalko-
zunk egy kissé a dologgal. Nekünk nem 
kellemetlen. Nem dicsekedtünk azzal, 
hogy hogyan volt, mint volt eddig, de 
ha már valaki piszkálni akar, akkor 
elmondjuk mégis azt, a mit különben 
sohasem mondottunk volna el. Jó I Ha 
már a „Csíki Hírlap" szerint a közér 
dek ugy kívánja, lássuk az éremnek 
mind a két oldalát. 

Elsősorban is igaz az, hogy Gyalókay 
Sándor főispán  ur a járási fószoigabirák-
uak kiadta a „Ctiki Hírlap" ban leközö't 
kérelmét. És megvagyunk győződve ar-
ról, hogy abban az elhatározásában nem 
kért tanácsot ifj.  Pál Gábor úrtól, ueiu 
is fog  kérni és neki felelősséggel  sem 
tartozik azért. Ha valaki ebben a vár-
megyében pártember, al. kor a főispán 
bizonyára az, s hogy azt a lapot, a me-
lyik az ő pártjának érdekeit is szolgálja, 
erkölcsileg támogatja, ez természetes, 
ez a legkevesebb a mit egy főispán 
ilyen esetben tenni sjokott és a mit 
tenui kötelessége is volt. Soha senki 
nek eszébe ínég ebben az országban 
nem jutott az, hogy a vármegye fóis 
pánjától azt várja és kívánja, hogy az 
ellentétes párt érdekeit szolgáló lapo-
kat dédelgesse és támogassa, 3 a ki 
olyau naiv, hogy még ilyent is elkép 
zelltet, az a közérdek képviseletéről 
moudjon le, mert az soha sem fogja 

Hát bizony itt unalmas magának. 
Ertöm én azt. De hát tudja, senkinek sincB 

űgy. ahogy épen akarná, lin is tudja, szeret-
tem vóna felihü  e' kis krumplifódet  fogni.  A 
szögéuy embörnek mije... É kis krumplija, ku-
koricája. No meg búzája, araitü mán a köuyér 
kitelik tudja, ögyéb ugy se köil. Csak azt adja 
meg a jó Isten. I)e megkéstem. Lömaradtam 
tudja, mer mán vótak előttem, akik fofogták. 
No azonban majd néköm is ád az Isten. 

— Ad. Aki az égben vau, az senkiről sem 
feledkezik. 

Csendesen, lépésben ballogtuuk. A faluból 
hosszú rajokban jöttek kifelé  — a tanyák felé. 
Asszonyok, sokan feketében.  Bordó, kék ken-
dékkel fejükön  a leányok. A kendő alul ki-
látszik leeresztett, szalagba font  hajuk. Az 
asszonyoknál plüss- vagy elefántcsontkötésü 
imakönyvek. Sokan szótalan, magukba mé-
lyedve jönnek. A kezük össze van kulcsolva. 

Az idő, amint a felhők  közül is iátszik, 
délfelé  járhat. De ma nem harangoznak. 

Amott emberek. Csendesen beszélgetnek. 
Tiszta, Unreplő ruha miudeniken. Néha fölte-
kint egyikük-másikuk, miuU vizsgálni akarná 
a borongós égboltozatot. 

Valamelyiknek éppen a földeken  pihen a 
szeme, amik itt sz ut mentén feküszuek. 

Néha mi'g-megállnak egy kicsit. 
A sógort bevárják. Mar uiucs messze. Ott 

gyün a Szt. Jánosnál. 
Jauos gazga is hallgat. Szép csöndbe az 

ostort is leereszti. 

megtalálni a helyet, az időt és az al-
kalmat arra, hogy mikor lehet és kell 
a közérdekért sikra szállani. Ugy fog 
járni, mint Don Quixotte lovag, ki ön-
maga előtt u legnagyobb hős, valóság-
ban azonban az iskolás gyermekek vic-
ces figurája  lett. 

Egyszóval Gyalókay Sándor főispán 
ur azért, hogy a „Székelység érdeké-
ben a támogatást kérő megkeresést ki-
adta, bizonyára vállalja is a felelősséget, 
természetesen az előtt, a kinek érette 
felelősséggel  tartozik. A közvélemény 
pedig annak helyes vagy helytelensé-
gét ugy bírálhatja meg, a niiut kinek-
kinek az eszejárasi megengedi és nem 
fogja  ellia'ározásaiban zaenirozni az, 
hogy a mit tesz az valakinek tetszik-e, 
avagy nem, mert hisz akkor ebben a 
megyében még nagyon keveset tehetett 
volna, akadván mindig ember arra a 
ki a „közérdek" nevébeu gáncsoskodjék. 

Most pedig lássuk tovább. Lássuk a 
„Székelység" et. Ifj.  Pál Gábor ur mind-
járt a második sorban ritkított betűkkel 
azt irja „kormányt szolgáló" lap. Már 
tudniillik a „Székelység". Itt kezdődik 
a hiba. Hisz akkor mi is azt irhatnók 
a „Csíki Hírlap"-rój, hogy az „ellenzé-
ket szolgáló lap". És ezel a két égnek 
meredő kiáltással egymással kvittek le-
hetnénk. Nem, mi igazságtalanok nem 
vagyunk, mi ilyet nem írunk, mi elis-
merjük, hogy a „Csíki Hírlap" a köz-
érdeket szolgálja, természetesen azok-
nak az uraknak a gusztussá és tudása 
szerint, a kik abba írnak, de a köz-
érdek mellett a politikában az ellen-
zéki érdekeket támogatja, tehát a köz-
érdekkel kapcsolatban az „ellenzék ér-
dekeit Is szolgáló lap". Éi azt hisszük, 
hogy ennyi igazságos bírálatot mi is 
elvárhattunk volna ifj.  Pál Gábor úrtól. 
Mert hisz a „Székelység'  nem ezzel a 
kormánnyal  együtt  született,  az az 
ellenzéki  (koalíciós)  kormány  alatt  is 
meg volt,  akkor  is ugyanazt  a hat-
vanhetes politikát  követte  a mit most, 
dacára  annak, hogy a kormány  nem 
volt  hatvanhetes,  szerkesztője ugyanaz 

A tanyák messze elszórtan láthatók. 
Amazok túl vannak a vizeken. Tavasszal 

mikor a fagy  engedni kezd, egész kis tenger 
képződik itt. llyeukor János guzda tanyájára 
is, csak nagy kerülővel lehet jutni. 

Azért Is jött most ő kocsival. 
Az Alföldön  messze látni.. 
Már milyen régen jövünk, a faluból  a to-

rony uiegis ide látszik. Egyszer csak bekanya-
rulunk. 

Mindjárt elérjük a János gazda tanyáját. 
A kutyák hangos csaholásba fognak. 
— Csiba to — mondja János gazda. Itthon 

vagyunk. 

Elbeszélgettünk. Mert hát ma nem borozás 
végett jöttünk. 

Ma nem. 
Átnéztem a szomszédba is. 
A szomszédba tanítványom van. 
Most azonban csendes itt is a báz. 
Beteg van. A kis gyerek anyja beteg. Hal-

lom, uj veudégjök érkezett az ünnepre. Apró, 
pici piros szájú kis vendég. 

Nem akarok bemenni, de a gazda betes-
sékel. 

0 iszen mán iskolába való. Tessék tanitó 
ur I Kerüjjön bejjebb I No 1... Isten hozta I 

Bementem. 
ültben sírt éppen a kis baba. A konyhából 

a többi gyerekek kíváncsian dugták he a fe-
jüket. 
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volt, a ki most, s ugyan abban a vár-
megyében ugyanabból a péu,iból tartotta 
fenn  magát, a miből most, tudniillik 
szerkesztőjének a saját pénzéből. Ugy 
tünteti fel  a dolgot a „Csiki Hírlap", 
mintha a „Székelység" bői valamely 
nagy anyagi haszon volna. Szó sincs 
róla. Panamázni nem panamázunk, sen 
kinek a bibijét arra, hogy fizessen,  ki 
nem használjuk, csak annyi pénzünk 
van, a mi a közönség és a hatvauhetes 
párt támogatása folytán  befolyik,  ez pe 
dig a lapnak előállítási költségeire elég 
nem lévén, annak felelős  szerkesztője 
minden félév  végén kinyírj i a tárcáját 
és kifizeti  a deficiet.  Nem alakult rész 
vénytársaság annak fentartására,  ninc-
hozzá tőke, minden (élév végén a mi 
bejött azt a Vá'cár Lajos féle  nyomda 
elszámolja, s küldi a számla k i v o n a t , 
hogy bevétel ennyi, kiad <s ennyi, fede-
zetlen összeg ennyi, kérem annak há-
rom nap alatt a kiegyenlítését. Minthogy 
pedig a lap kizárol igosau a felelős  szer-
kesztőé, őt terheli a deficit,  fizet,  mort 
hanem a következő újságot a Vak ár 
Lajos nyomdája nem nyomja ki. És 
hogy ez igy van, igen kapóra jőn na 
künk az a számla, a mit az eluiuit fél 
évről kaptunk, s a melyet állításaink 
igazolásara szószerint ide közöltünk. 

A számlát három nap alatt kifizette 
a felelős  szerkesztő a saját péuzéből. 
Nem jutott eszébd kikürtölnie azt, hog> 
mi a közérdek, nem panaszkodott azért, 
hogy egf'-sz  esztendőn keresztül a di 
csóségen kivül egyetlen fillért  írásaiért 
nem lát, s az esztendő végén még ráfize) 
1000 koronát. És legfőképpen  nem mon 
dotta azt, hogy minden inas vármegyei 
lap csak magán érdekeket szolgál, egye 
dül igaz és üdvözitő csak a „Székely-
ség". Nem, de most elmondja ezeket 
a tényeket, hogy tudják meg azok, a 
kiket érdekel, hogy milyen nagy haszon 
nal jár az újság írás. És ha emellett a 
tényállás meílett, a mely hat éven ke-
resztül a felelős  szerkesztőnek a dicső-
ségen kivüt körülbelül 6000 koronájába 
került, a felelős  szerkesztő elmegy a fő 

Kérem annak bárom nap alatti kiegyenlítését. 

V á k á r Xj a j c e k ő n y - v n y c m d á j a , C s l k e z e r e l a . 

Tek 
SZÁMLA 

Dr. G a a l E n d r e úr 
mint a .Székelység" felelős  szerkesztője részére 

Csíkszereda. 

Év, hó Nap M e g n e v e z é s K { K f 

1912 Máj. 3 Elszámolásból 65 50 
1912. szept. 

Irodai felszerelés  (lap részére) . . . 9 65 
1912. szept. 2 100 ilrb. névjegy „ . . . 2 40 

100 drt). kovert 2 
400 drb. liirlitpjegy 8 

1912. Aug. 
Készpénz hirlapjegyre . . 10 

1912. Aug. 4 Székelység 501) példány 31. szám . . . 40 

„ . 11 » » 500 32- „ . 40 
» . 18 . 500 . 33 40 

„ 27 . 500 „ 34. „ . . . 40 
Fizetve dr. Gaal F.mlre nr által . . . 200 

1912 SiSJt. 2 600 drli. Székelység 35. szám . . 40 
» * 8 500 „ „ , 86. „ . . . . 40 

, . 15 500 „ „ „ 3 7 40 
» n 22 500 , , . 38. 40 

„ 29 500 . „ . 39. „ . . 40 
1912. Okt. 0 500 „ . „ 40. . . 40 — 

„ „ 13 500 „ „ „ 41. , 40 — 

. n 20 500 . „ „ 42. . 40 — 

w 27 500 . „ . 4 3 40 — 

1912. Nov. 3 Fizetve dr. Gaal Endre ur által . . . 100 
500 drb. Székelység 44. szám . . . . 40 — 

„ „ 10 500 . . „ 45. . . . . . 40 — 

• » 17 500 „ „ „ 4«. 40 — 

24 500 „ „ . 4 7 40 — 

n w 27 Győnös*) által 50 — 

. • 29 „ Készpénz 30 — 

1912. Dec. 1 500 drb. Székelység 48. szám . . . . 40 — 

„ . 3 Készpénz Üyönös által 50 — 

8 500 drb. Sz-íkelység 49. szám . . . . 40 — 

15 500 , . „ 5 0 . 40 — 

n n 23 500 „ , . 51. . . . . . 40 — 

n 27 Készpénz Győnös által 90 — 

520 _ 937 TT Le a fizetésért  . . . 520 — 

Maradt 417 55 
1912. Dec. 30 500 drb. Székelység 51. száma . . . 40 — 

Hiány maradt . . . 457 55 

*) Oj*öqös Gyulu a Székelység kiadója, u kihez a fizetések  befolynak. 

Tisztelettel: 
V a k a r L a j o s . 

A szobában, hogy kívülünk is van valaki, a 
kicsike hangjai árulták csak el. 

Az ágyról, bol a beteg feküdt,  köuuyü, de 
sürü, átlátszatlan terítő hajolt a földre,  ugy 
hogy azért a betegnek szabad 8 elég levegője 
legyen. A gyerekek, künn a konyhában, pit-
varban, hogy a lárma, zaj is miuél messzebb 
húzódjék I Aszóba tiszta, barátságos. Akik 
jönnek lassan beszél mindenik s távozáskor 
kíméletesen csukjak az ajtót. Néma délutáui 
cseud. Még bogarak sem zümmögnek a leve-
gőben, mert korán vau; csupán az óra siet s 
mutatja a baladó időt.... 

A gazda nem szól... Éu is gondolkodom... 
Ünnep van... 

Vezeklés. 
Szilveszter este volt. Ilyenkor raidóu a 

családok szivét melengeti valamelyes boldog, 
ünnepélyes érzés, az agglegények fűtetlen  szo-
bájában kellemetlen gondolatai vannak és sub-
jectivitások és megbocsáthatók ilyenkor. 

Végigjártam az utcát, azt a kegyetlen vi-
déki sáros utcát, mintha nekem is menökém 
lenne valamelyik jókedvű familiához.  De az 
agglegényé ilyenkor a füstös  kávéház, mely-
nek mutatós, festett  jószága egyforma  konven-
cionális mosollyal fogad  minden rendű embert. 
En is tartozom neki néháuy bauális bókkal, 
mely lehet sivárság is, gorombaság is, azon-
ban ezen a szilveszter eetón menedékhelyem 
volt ez az agglegény tanya. Beszéltem hát 
Ülve, fázva,  elkeseredve. 

Az egyik márvány a?ztálnál három fiatal 
ember ült és meglehetős lármásak voltak. 
Egyik már öklével csapkodta az asztalt, amit 
a másik kettő szinte restelt és figyelmeztették  -

— Jani I légy csöndben. 
A pityókos ember w-m törődött a leintés 

sel. Szeme olyan tűzben égett, hogy sziute 
kiabált róla a delírium, össze-vissza beszelt, 
sőt néha szitkozódott. 

A pincért szólítottam. 
— Kik ezek? 
— Ez a kettő szabólegény, a részeg: ko-

vács. 
— Es miért engednek ide ilyen alakokat? 
— Tűrnünk kell. Itt áztak el, le kell tehát 

vonni a kouzequenciát — mondta Józsi pin-
céri hidegvérrel. 

— Hát valami gyöngéd tuszkolás nem volna 
jó hatású ? 

— Olaj a tűzre. Már a felesége  itt járt a 
kovácsnak, de azóta duhajkodik csak igazán 
Szegény asszony ! Szitkozódott, siránkozott, 
rimánkodott, mindez borsó volt a falra. 

Részvéttel gondoltam az asszonyra, a pin-
cér meg folytatta: 

— Pedig ez a durva ember igazán enged-
hetett volna a könnyeknek. A máiszterné szép 
fekete  szemekkel, sápadt vértelen arcával olyan 
szenvedő volt. És a kovács, üti, tessék elhinni 
üti. A durva öklözés nyomát most is viselte. 
Szerencsére itt nem merte bántalmazni, mert 
ezt el nem néztem volna. Mikor a négy éhező 
gyermekét emlegette, akik elől ez a véres 

szemű bestia elissza a kenyérnek valót, szinte 
elfeledtem,  hogy üzletember vagyok ós majd-
nem kidobtam ezt a sehonnait. Még a kis fiát 
is elhozta az asszony, hogy meggyőzze a gon-
datlan apát, odamutatta a nyári ruha alól ki-
meredt, ványa tagokat, a fagyszitta  könyököt. 

A pincér olyan színesen beszélte el, mintha 
állandóan csupa riportokat ima az élet rejtel-
meiből. A ráragadt stílus, vagy a valóság 
izgatta elbeszélésében, még filozofálásra  is 
ragadta Józsit. 

— Végre is éu üzletember vagyok. A ke-
nyeret, ezt a keserű nehéz kenyeret keli meg-
keresnem és igy tétován kellett néznem ezt 
a bestiát, meg aztán ilyenekből él a kávés, 
nem a pikolókból. Ez a kovács mesésen tud 
költeni. Pedig az asszony megérdemelné, hogy 
feltve  őrizzék. 

— Talán nem szereti ez az ember a fele-
ségét ? 

— Az bizonyos. A kék folt  tanúsítja a 
gyöugédtelenség e bizonyítékát. Micsoda gyil-
kos szemet vetett a feleségére,  mikor az nem 
akarta, hogy a kis fiát,  aki nem több G esz-
tendősnél, leitassa. 

— Hogy hagyta itt a rabiátus embert? 
— Mig én az egyik vendéget kiszolgáltam, 

kirusţdosta fiastól  és kibuktak a hóra. 
Kelállottam. A megtaposott igazság ébredt-e 

fel  bennem, vagy a goudvineles engem ren-
delt-e ki megtorló feladatra  Ereztem e perc-
ben, hogy a vér a fejembe  száll, előttem a 
fuü)  ege ló tekintetű ember, aki bestia, nom 
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ispánjához, hogy támogatását kérje a 
pártja érdekeit is támogató lapnak a 
fennállása  érdekében, hoLjy legalább a 
nyomdai költségek megtérüljenek, kér 
dem, mi vau gáncsolni való y Ha van 
egy ember a „Csiki Hírlap" nál, avagy 
bármelyik lopnál, aki ilyen áldozatokat 
hozott a sajtltjából anélkül, hogy azt 
eldicsekedte volna, levesszük a kala 
púnkat előtte, elismerjük róla, hogy a 
közérdeknek Önzetlen harcossá. 

Minden akció reakciót R2Í1I. Ne bá-
n i t vólna a „Csiki Hírlap" a hirdetése-
kért irodáról irodára, hagyta volna a 
közönséget a saját elhatározása szerint 
lapot rendelni és hirdetni, nem !eth volna 
meg a reakció. De feltételez  a „Csiki 
Hir'ap" roiun:i is annyi életrevali ságot, 
hogy ha mar ő csörte'i a fegyvereit,  t:;i 
sem liagyuk a hüvelyben a mieinket. 
A mig a „Csiki Hirlap" meg nem indult, 
addig a „Csiki Lapokénak es „Székely 
Bég" nek soha sem volt ilyen affairja, 
de a „Csiki Hirlap" azt hi te, hogy egy-
szerre e' fog  seperni mindent, a mi 
neki nem tetszik. Ő kezdette, ha a l.ui-
tábbat találna hu^ni, köszönj J magának 

Azután nincs is miért olyan nagyon 
panaszkodjon a Csiki Hirlap nyomdája. 
A mi a hivatalos tám jgatást illeti, föl-
tétlenül kap annyi hivat > os t..;nogatas;, 
mint a szerencsetlen Vnkár L IJOS nyom 
dája, a melyet minden áron kivégezni 
szeretnének. 

Ifj.  Pál Gábor ur elfeledkezett  arról, 
hogy a hirdetések érdekében fogott 
tollat a kezébe, s a cikke végén sze-
relne sér:egetní, természetesen burkol-
tan, hogy senki magára ne vehetse. 
Azt Írja, hogy „föispánsága  óta ('nár 
t. i. Gyal'kay föispánsága  óta) egyre 
másra bujkálnak eloazob tjaban azo í, 
kik politikai szolgálataik fejeben  juta! 
utazásaikat kérik és nyerik, s aztán 
mindenre ajánlkoznak és hiszuálta'uak". 
Meglátszik ifj.  Pál Oábor uron, hogy ö 
nem járt még a Gyatókay Sándor tóis 
pán ur előszobájában, meglátszik, 
hogy az a frázis  a mit itt kivágott, i-
csak valamelyik kellemetlen éjszaká-

nak lázálma, mert .1 Gyalókay Sándot 
főispán  ur előszobájában és iródájában 
nap nap után pártkülömbnég azok járkál 
nak,a kiknek kérni valójuk van igen tekin 
télyes állam uraktól a legszegényebb 
emberig, s bizony onnan kevesen jöttek 
még olyanok ki, a kiknek ügyében se-
gítségül ne sietett volna az, a kit ö 
megsérteni akar. Szerencsére azonban 
vannak igen sokan, akik egészen más-
képpel látják és másképpen tudjak 
megbírálni ezt a dolgot, s igy ez a nagy 
kijelentés is csak olyan marad, mint a 
Don Quixoto lovag harca a szélmalom 
ellen. 

Dr. Gaal Endre 
a „Sttiettyaég"  felelős  azerkeuelSje. 

k virilisek névjegyzéke. 
Minthogy a vármegye legtöbb adót fizető 

ta;:jai n ' • | z ' i:c. ;i Inpokb111 történt meg'j-de-
n s után egy ízben megsemmisíttetett és az 
kéfröbb  la, a beadott feíebbezések  következté-
ban, többféle  váltó/.' >t «/enwdett, c- «Ic mo.<t 
van alkalmuuk az igazoló választmány által 
helyes n ŝ szabályszerűen összeáUitoit és a 
biraló v.-l: xtmúny által kiigazított névjegyzé-
k t'eg-;3Z terjedelmében közreadni. 

E szerint tehát a vármegye legtöbb adót 
fizetői  1913. évre, a fizetett  adó magassága 
szrrint, a következők lettek: 

l. Márton Lnjo; id. Gyergyószentmiklós 
904^ K 52 f,  2. Smilovits Zélig Gyergvóholló 
5684 K 84 f,  3. G-ddchlag Osias GVoríyóboUó 
5129 K 57 t'. 4 Smilovits Jakab Gyirnnsözép-
lok 3805 K Gl f.  5. Smilovits Márton Gyimes-
küz.'.p'ok 3805 K 61 f,  0. Mélik István Remete 
3447 iv 17 f,  7. I)jbái Antii Gyimesközéplok 
1903 K. 05 f.  8 Mi-rza Vilmos Gyergyószent 
mik lós 1082 K 30 f  9. G alokay Sándor Csík-
szereda 1547 K 20 í. 10. I)r. Uifa'u  i Jenő 
Csik /ort'da 1315 K 38 f,  11. 8zae=v:>y Imre 
Csíkszereda 1291 K 44 f,  12 C eh István 
Csíkszereda 1190 K 87 f.  13. Bogdán látván 
Gyer̂ y j^zmtmikló 1157 K 03 f.  14. Vakar P 
Arthur Gyergyószentmiklós 1103 K 90 f,  15. 
Dr. B ázs Elek Gyergvószetttmiklós 1096 K 
40 f.  10. Lázár Miklós Csiktaplocza 1048 K 32 
f.  17 B-ez> A utal Csksz ;reda 1030 K 10 f, 
18. Dr. Fejér Mibály Gyergyó.w:-:nmikiós 1034 
Iv 60 f.  19. Máuya Kristóf  Csikrákos 905 K 
58 f,  20. Csiky D-nes Gyergyószeutmiklós 950 
Iv 02 f  21. Dr. Szathraári István Ditró 943 K 
80 f,  22. Dr. T »uber József  Csíkszereda 935 
K 84 f,  23. Vábár László Gyergyószentmikiós 

ijed meg a vértói, reám néz halál megvető sze-
mével, amellyel kipécéze vad szenvedélyének 
ökleinek kielégítését. 

— A különös helyzet belőlem, az aggle-
géuy csöndes vérli alakjából is hőst formált 
é3 aztán összenéztünk. A részeg emberek bal-
sorsa segített, ő volt a beszámithatatlaualb. 
a gyöngéd és a cselekedetet már utóbb meg 
is bántam, a tehetetlen embert, ki kell jelen 
tenem minden retorikai szépítgetés nélkül ki 
dobtam az utcára. 

Nem tudom, de a társadalom bevett jog-
rendjének a korcsmai kiegyenlítése nem ho 
zott lelkemre enyhítést. Azóta egy emlék kí-
noz, egy megfagyott  halottad látok, akinek 
fagyott  ökle, mintha fenyegeti!.-,  hogy leüt. 
Hallom az asszony jajveszékelését, a didergő 
porontyokat, látom azt a kegyetlen képet: a 
temetést. 

Es én futok,  mig kimerülök, összeroska-
dok. Be akarom fedni  a szememet és én látok. 
Szomorú halottat, szomorú családot látok. 

Pedig talán oka som vagyok, hogy meg-
fagyott  a hóban... Ö akarta az életemet, kest 
rántott rám és igy dadog bennem a védelem : 
a magam életét féltettem. 

Szivemet mardosó kin facsarja.  A megrug-
dalt asszony sírása, azé az asszonyé, aki igy 
siratja a korhely urát: 

— Kdén, drága uram 1 
... Asszony: Mily talányos, különös lelked! 

van neked ! Minden keservedet feledni  tudod 
zsarnokodnak egy két pillantására, őrjöngtél, 
amíg éit, mert kegyetlen volt, most azért őr-
jöngsz, mert a hideg halott csöndes, immár 
nem bestia. 

A magam vádalá helyezése, védekezése, a 
királyi kegyelemig menő pör izgalma, ideg 
stjteimuek roncs volta nem foglalt  el oly benső 
lélekmegiudulással, mint mikor láttam azt a 
feketeruhás  asszonyt, veresre kitárt szemekkel, 
sápad arcán a démoni boszuállás vádjával, 
mikor a bíróság eiótt találkoztunk. 

Ku, a raogtiprott jogrend hivatott őre igye-
keztem jóvátenni hibámat és a kenyérkereső 
nélküli nőnek havi segélyre köteleztem ma-
gamat, amire az asszonynak egy kijelentése 
volt: 

— Vérdíj nem keli. Férjem gyilkosának 
aranja seu kellene, ha az Üdvösségemet vál-
tanám is meg vele. 

Sohasem felejtem  el, midőn a barinadbiró-
sági ítélet kihirdetése után elém borult az 
őrület fájdalmával  és igy szorította össze a 
szivemet: 

— Az u iraat add elő nekem, az unmat, 
akit felednem  n *m lobét. 

Ks én kitántorogva mentem, futottam,  csak 
feledni  nem voltam képes. Még évek múlva 
is, esz mibe van az asszony és Hugó Viktor 
ral mondom: „az égnél is van nagyobb lá-
toraány: az emberi lelek". 

925 K 84 f.  24. Lányi Nándor Csiktaplocza 
911 K 70 f,  25. Kopacz LUK ács Gyergyósze ,t-
miklós 909 K 70 f,  20. Dr. Zakariás Manó 
Csíkszereda 895 K 18 f,  27. ld. Gál József 
Csíkszereda 875 K 84 f,  28. Mikó Bálin Zsö-
gnd 873 K 25 f,  29. Dr. Szántó Samu Csík-
szereda 809 Iv, 30. Dr. Gál József  Csíkszereda 
800 K 98 f,  31. Szentes Gergely Csíkszereda 
857 K 40 f,  32. Ágoston Ágoston Csomafalva 
839 Iv 50 f,  33. Szebeoi Péter Szépviz 828 K 
55 f,  34. Takó János Ditró 817 K, 35. Dr. 
Veress Sándor Csíkszereda 815 K 40 f,  30. ifj. 
Todor Antal Gyorgyótölgyes 800 K 90 f,  37. 
Lázár János Gyergyósz-utmikiós 789 K 30 í', 
38. Dr. Dobiván Mihály Gyergyószentmiklós 
770 K 50 f.  39. Dr. Miklósi Viktor Gyergyó-
szentmiklós 765 K 98 f,  40. Dr. Csiky József 
Csíkszereda 753 K 20 í, 41. Korbuly Miklós 
Gyergyószentmiklós 753 K 10 f,  42 íviss Sán-
dor (]vera:yószentmiklós 752 Iv 85 f,  43. Bálint 
Lajos Várdotfalva  749 Iv 10 f,  44. Dr. Dara-
dics Félix Csíkszereda 749 Iv 90 f,  45. Dobál 
Gergely Gyirnesfelsőlok  735 Iv 43 f,  40 Dr. 
Fodor Antai Csíkszereda 734 Iv 32 f,  47. Pal S. 
Gyergyószentmiklós 720 Iv 58 f,  48. Orbáu 
János Csíkszereda 704 K 38 f.  49. Fejér János 
Szépviz 094 Iv 13 f.  50. Dr F"jár Antal Csik-

reda 680 Iv 20 f.  51. Dr. Bocskor Béla 
C.-ik-z» r 'I i (>84 K 80 f.  52 Dr. Szini János 
Szárhegy 082 Iv 52 f,  53. T. Nagy Imre Caik-
szereda 075 K 12 f,  54. Dr. Sándor Laszió 
Bádapest 000 Iv 90 f,  55. Zakariás István 
Gvim -sbükk 003 Iv 70 f,  50. Jánosi Márton 
Gveiwóujfalu  001 K 01 f,  57. Pototzky Pál 
Csíkszereda 057 Iv 20 f,  58. Jakabffi  B. Miklós 
Gyerayóalfalu  044 K 12 f,  59. Szobeni Geró 
Gyergyószentmiklós 042 Iv 08 f,  00. Ifj.  Gál 

r nc Csíkszereda 635 Iv 20 f.  01. Krau>z 
Mihály Csiksz'»ntdomokos 034 K 79 f,  02. Dr. 
Szlávy Tibor Csíkszereda 028 Iv, 03. Aved 
János Gyergyóalfalu  017 K 38 f,  04. Dr. 
Tiltscher Ed • Gyergyószentmiklós 015 K 70 
f,  05. Roinft'ld  János Gyergyószentmiklós 014 
K 77 f,  00. Dr. László Dez.'ő Gyergyószent-
miklós 012 Iv 94 f,  07 Dr. C is'.ér M klós 
Csikszentinártou 012 Iv 00 f,  08 Jakab Gyula 
Lijosé Csiksz-íntmárton 611 Ív 08 f,  09. Dr. 
Kovács Gyárfás  Csíkszereda 010 Iv 92 f,  70. 
Szilágyi József  Gyergyószputmiklós 601 K 80 
f,  71. Dr. Csedő András Csíkszereda 590 K, 
72. Sándori Mihály Gyergyószentmiklós 591 Ív 
95 f.  73. I)r. Pál Gábor Csíkszereda 585 Iv 
92 f,  74. Eithes Zsigmond Csíkszereda 582 K 
22 f,  75. Bocsánczi János Gyergyószentmiklós 
581 Iv 90 f,  70. Dr. Vámos Nándor Gyergyó-
szentmikiós 575 Iv 84 f,  77. Fejér Miklós 
Szépviz 572 K 21 f.  78. Simon Márton Gyergyó-
békás 070 Iv 74 f,  79. Gábosi Dénes Csikszent-
mihály 80 Vákár Lajos Csíkszereda 509 K 00 
f,  81. Tóröí Ferenc Csomafalva  508 Iv 42 f. 
82. Lmdau Zsigmoud Csikszentsimon 555 K 
02 f,  83. Sándor Gergely Csikszeutimr.' 503 
Iv 57 f,  84. lij. Deák György Szépviz 550 K 
43 f,  85. Dr. Dobr bán Antal Gyergyószent-
miklós 544 Iv 40 f.  86. Jerzsák János Csík-
szereda 540 Iv, 87. Iucze Domokos C?ikszeut-
ü.yörgy 538 Iv 40 f,  88. Kladek István Ditró 
529 Ív 00 f,  89 Pál Gábor Várdotfalva  527 
K 00 f,  90. Dr. Gross Tivadar Gyergyószent-
miklós 527 Iv 00 f,  91. Ifj.  Marton Lajos 
Gyergyószentmiklós 520 K 82 f,  93. Nagy 
Janó- (balánka) Gvimesbükk 521 Iv 87 f,  94. 
Dr. Márton Vencel Gyergyószentmiklós 509 K 
00 f,  95. Antal Domokos Szépviz 500 K 99 f, 
96. Dr. Nagy Jenő C.sikszentmárton 498 K 76 
f,  97. Rács Béla Karc/falva  490 Iv 79 f,  98. 
Fej T  Sándor Csíkszereda 493 Ív 01 f,  99. 
Szahó György Gyergyószentmiklós 480 K 44 
f,  100. Görög Joackim Gyergyószentmiklós 484 
K 30 f,  101. Dr. Imecs János Csíkszereda 480 
Iv 64 f,  102. Kovács Lajos Csíkszereda 477 K 
00 f.  103 Czáka Béla Csíkszereda 470 K 57 
f,  104. Dr. Czikó István Gyergyószentmiklós 
46r» K 84 f,  105. Gözsi Árpád Csíkszereda 462 
Iv 82 f,  106. Kibiczei Ferenc Csíkszereda 459 
Iv. 107. Demény Fenenc Csíkszereda 459 K, 
108. Keresztes István Ditró 558 K 97 f,  109. 
Dr. Kovács Albert Csíkszereda 458 Iv 56 f, 
110. Dobreán Azoston Gyrrgyótölgjes 457 K 
76 f.  111. Dr Ady Endre Csikszentmái ton 451 
K 56 t, 112. Dr. Novak Albert Gyergyószent-
miklós 447 K 42 f.  113. Karácson János 
Gyergyószentmiklós 433 K 40 f,  114. Ifj.  Pus-
kás Sámuel Gyergyóremete 452 Iv 79 f,  115. 
Nóvák Bela Gyergyószentmiklós 433 K 40 f, 
110. Száva Kristóf  Madaras 431 K 98 f,  117. 
Trohán József  Csíkszereda 431 K 01 f. 

Üresedés esetén behívandó tagok: 1. Dr. 
Nagy B-ni Csíkszereda 420 K 64 f,  2. Id. Száva 
István Di ró 422 Iv 42 f.  3 Id. Dávid Unác 
Csíkszereda 410 K 74 f,  4. Helvig János Csík-
szereda 414 K 99 f,  5. Fridlauder Emil Gyimes-
középlok 414 K 10 f. 
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H Í R E K . 
— Rab Mátyás a leanyiskolaban. A 

csíkszeredai polgari-leányiskola vezetősége ax 
elmúlt hét szombaton az iskola növendékeivel 
előadatta Rajna és Czoboruak .Rab Mátyás" 
című daljátékát. Mindenesetre dicséretet érde 
mel az a szorgalom, a melylyel a daljátékot 
a rendezők betanították, s a melylyel a nö-
vendékek azt betanulták, de véleményünk sze-
rint tulment az iskola igazgatósága a tani tas 
rendjein akkor, amikor ily en faradságos  és 
nehez szerepekkel a szereplők idejét a rendes 
iskolai tárgyak tanulásától elvonta. Mi nem 
akarunk élesebb kritikát az ilyen uj szellemű 
nevelés fölött  gyakorolni, annyit azonban min 
denesetre megjegyzünk, hogy az ilyen nagy-
mérvű elfoglaíasa  a növendékeknek, minden 
egyéb károsbatáson kivül a rendes tananyag 
nagy kárára van. 

— Kinevezés. A m. kir. igazságügymi-
niszter Vaday László csik3zentmártoni kir. já-
rásbirósági telekkönyvi átalakító dijnokot a 
kőszegi kir. járásbírósághoz Írnokká nevezi* ki 

Polgármester választas. Mull héten tar-
tottak meg Marosvásárhelyen a polgármester 
választást. A törvény hatósági bizottság Ber-
nády utódjául Hofbau  *r Aurél h. polgármestert 
választotta meg, kinek személye garancia arra, 
hogy Marosvásárhely fejlődését  továbbra is kö-
rültekintő gondossággal fogja  vezetni. Rendőr-
kapitány dr. Csernáth Józsof  vármegyei al-
jegyző lett. 

— Halálozás. Özv. Gecző Jánosné folyó 
hó 8-án Budapesten meghalt A család a kö-
vetkező gyászjelentést adta ki: Csiktaploczai 
Györgypat Dotnokosné szül. csíkszeredai Gectö 
Ilona, ferje  dr. csiktaploczai Györgypál Domo-
kos es leányuk Mariaune, csíkszeredai Geczó 
Aladár es Telegdy Gezánó szül. csíkszeredai 
Gecző Anna, ferje  dr. Telegdy Géza mint az 
elhunyt gyermekei, illetve vejei és unokája a 
maguk és a többi rokon nevében mely fajda-
lommal tudatják, hogy forrón  szeretett, felejt 
hetetlen édesanyjuk, anyósuk és nagyanyj. 
özv. csíkszeredai Gecző Jánosné szül esi un 
Germanetz Mária folyó  hó 5 én délután fel  4 
órakor, rövid szenvedes után az Urban jobb-
létre szenderült. A drága halott hűit teteme 
folyó  bó 7-én délután 4 órakor fog  a kerepesi 
uti temető halottasházában a rom kath. egy 
ház szertartása szerint beszeuteltetni és ugyan 
azon temetőben örök nyugalomra helyeztetni. Az 
engesztelő szentmise áldozat folyó  hó 11 én, ked 
den délelőtt lOórakorfogaferencvárosipIébánia-
temlomban a Mindenhatónak bemutathatni. Buda 
pest, 1913. február  hó 5-en. Áldás, beko drága 
poraira 1 

— Lelkigyakorlatok. A helybeli róm. 
katb. főgimnáziumban  az idei lelkigyakorlatok 
folyó  évi március hó 5—9. napjain lesznek 
Weinmann Sándor főgiran.  tanár lelkiveze 
tésével. 

— Méhészeti kerületek uj beosztása. 
A m. kir. foldmivelésügyi  miniszter az eddigi 
kilenc méhészeti kerület helyett 16 kerületet 
szervezett ugyananyi méhészeti szaktanítóval. 
A Székelyföldet  ezúttal külön önálló kerületé 
alakítottak Marostorda, Udvarhely, Csik és Há-
romszék megyekkel. A kerületi szaktanító szék-
helyéül Sepsiszentgyörgy van kijelölve. A vár-
megyei mehészegyesület kéréssel fordult  a mi-
miniszteriumhoz, hogy a székelyföldi  méheszeti 
szaktanító székhelye Székelyudvarhelyre te-
tessék át. 

— A csíkszeredai halköltöház. A föld 
mivelósügyi miniszter értesítette a vármegye 
alispánját, hogy a csíkszeredai halásztársaság 
által a iu. kir. földmives-iskola  területén léte-
sített halköltóház építésére és az Ív ad ék nove ló 
tavakra vonatkozó felterjesztett  költségszám-
lákat tudomásul vette, a kert költségtöbbletet 
azonban kiutalni — a rendelkezésre álló hitel 
korlatolt voltára való tekiutettel — nem áll 
módjában. Értesítette továbbá a társaságot, 
hogy az 1000 korona segely elszámolásának 
tudomásul vétele mellett, a kölniház reszere 
szükséges 10000 darab szivárványos pisztrang-
kra megküldeset az országos halászati felügye 

lóség által ek'jegyzésbe vétette, mely azt mi-
előbb szallittatui lögja Szóval tavaszra a költő 
ház teljesen berendezve, átadható lesz rendel-
tetésének. 

— A földmives-iskola  ingatlanainak 
kisajatitása. A kereskedelemügyi m. kir. mi-
niszter ertesitette a vármegye közigazgatási 
bizottságát, hogy a vármegye alispánjának fel-
terjesztesere a csíkszeredai m. kir. földmives-
iskola céljaira szükséges ingatlanok megszer 
zésére, amire nezve a kisajátítási jogot előző-
leg már engedelyezte, — a kisajátitaai eljárást 

elrendelte és a bizottságot az eljárás mielőbbi 
keresztülvitelére utasította Hz az utolsó intéz-
kedés. melynek végrehajtása után az ifj  iskola 
még ez évben átadható lesz hivatásának 

— Hasassag. Csikszentmihályi Minier La-
jos szépvizi járási szolgabíró eljegyezte Za-
kariás Lenkét Szépvizen 

— Jóvahagyott alapszabályok. A bel 
ügyminiszter a csikszenttamási műkedvelői tár-
sulat alapszabályait jóváhagyta. 

ALKALMI BUTORVÉTELT AJÁNL 
SZÉKELY ÉS RÉ11 

BÚTORGYÁRA 
MAROSVÁSÁRHELY —BRASSÓ 

FŐTÉR 47. Kapu-u. 60. 
K o m p l e t t HálászcHoa. tesren-

d e z é s e k t o U e t t a l m á x 
4 0 0 rECORCOST-Á-ÉKT. 

Hite lképes egyenesnek árfeleme 
lés nélkül r é s z l e t f i z e t é s r e  is. 

Óriási valaszték amerikai 
i r o d a berendezésekben, 
vas- és rézbutorok, sző-
nyegek , f ü í í gönyök  és 
t e l j e s m e n y a s s z o n y i 

KELENGYÉKBEN 

Szám 12863/112. tlkvi. 
Árverési hirdetményi kivonat. 

A csíkszeredai kir. tszók, mint tlkvi ható-
an kózbirré t-szi, hogy dr. Kovács Gyárfás 

csíkszeredai ügyvédnek, ifj-  Dombi Sándor 
csikszentmihályi lakos elleni végrehajtási tigyé-
ben v"iivhajt:i'ó kértjére a végrehajtási ár-
verést art) korona 80 llllór töke s jár. erejéig 
a csíkszeredai kir. tszék területén levő Csik* 
szi'titmihály község határában fekvó  a szent-
mihályi 4SS0 eztjkben A f  1—7, 12, 14—IC, 
18-20 sorsz. 

346. hrsz. a. foglalt  kertre 
340. n n a n 57 korona 
372. „ . 
487 „ „ . 35 
titi'.l. hrsz a. foglalt  iugatianra 

„ „ 800 korona 

- Uj állás a vármegyenel. A belil;y 
miniszter a törvényhatóságnak azt a határo 
zatát, melylyel a X fizetési  osztályba rend 
szeresitve levó irodati.-zti állások egyikének a 
IX. fizetési  osztályba irodaigazgatói állássá 
leendő átszervez* sét kimondotta, — jóváhagyta. 
Az uj irodaigazgatót a főispán  legközelebb ki 
nevezi. 

— Halálozás. Bxlló Ferencz földbirtokos 
folyó  hó 5-én, 63 éves korában meghalt Csik-
szenlimrén. 

ERTESITES. Felhívom a fisryel-

varrógep vásárló közönségnek, hogy 
bárki mielőtt hutort és varrógépet vá-
sárolna ne mulassza el raktárom.»» meg-
tekiuteni, hol az összes rak áron levő 

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 kedvező 
fizetési  feltételek  mellett lesznek eláru-
sítva. Mimién tőlem vásárolt varrógépért 
6 es 10 evi jótállást vállalok. Vtuógé-
peket 27 forinttól,  gramafonokat  21) fo-
rinttól és kerékpárokat 5"» forinttól  f  -n-
nebb árusítom. Varrógépek, kerékpárok 
és gramafonoUioz  mindenféle  alkatrós/ck 
kaphatók. Javításokat n legju'ányosabb 
— arórt effköalök  jótállaa mellett. — 

T i s z t e l e t t o l : 

ACKERMANN IÓNÁCZ 
— Bútor- ús varrógép tugyroktárn. — 
Csíkszereda, Kossuth-utca!) szám. 

^Lukács Jullaka-Mlti i'órpalota.) 
Ha iiltsíi ts 111 altar ilsimlii tem priit 

Q OGOOOOCOŰOO 

K U i n é s l e g f i n o m a b b 
előállításához k ü l d u t a s i t á s t ingyen 
W A T T E R I C H A. B U D A P E S T 
VII. ker. Dohány-utca 7. szám. 

070. 
871. 
709. hrsz. a. foglalt  szántóra 

4í)20. „ „ n 
5442. „ „ „ 
5443. 19 n n 
5478. . „ 
6000. „ „ „ 
7420. . „ „ 
7422. , . , 

101(i2. „ „ „ kaszalóra 
10103. fi 
10104. „ 
0513/1. . 
6513/2. „ 
0514/3. „ 

17 
56 
90 
24 I 
20 
28 
15 „ 

204 korona 

20 
20 
20 

Laptulajdono3: dr Nagy Béni. 

Elvem nagy forgalom  és kevés haszon. 

ezennel megállapított kikiáltási árban elren-
delte azzal, hogy a szentmibátyi 4888. sztjkv-
ben 1 14., 15. alatt özv. Vajda Gyulánó és 
id. Dombi Sándornó javára bekebelezett élet-
fogytiglani  lakás, ruházat és élelemmel való 
ellátásból álló személyes szolgalom illetve ki-
kötmény jogot nem érinti, ha azonban a most 
emiitett szolgalmi jogsai terhelt iugatlanok a 
szolgalmi jog fenntartásával  oly áron neveze-
tesen a 12000 korona vételáron, mely a szol-
galom tlkvi bejegyzést mellőző tlkvi tételek 
f .-dezetére szükseges, nein volnának eladhatók 
az árv. a szolgalmi joggal terhelt ingatlanokra 
nézve hatálytalanná válik és az iugatlanok 
szolgalmi jog fentartása  nélkül az alább kitű-
zött határn: pon ujabban elárvereztetnek. 

Az árverésro  határnapul  1913. évi  ápri-
lis  hó 17.  nnpjnnak délelőtt  11 óráját  Csik-
>ze/i'mihály  község  házához tűzi. 

Árverezni szándékozók tartoznak minden 
»>gyos ingatlau kikiáltási árának 20°/o-át mint 
bánatpénzt az általa igért vételár 20°/o ig 
nyomban kiegesziteni mit ha meg nem tenne 
Ígérete figyelmen  kivül marad s a haladékta-
lanul folytatandó  árverésen részt nem vehet. 

Az ingatlan a kikiáltási ár s/$-ánál alacso-
nyabb áron el nem adható. 

Vevő köteles a vételárat 2 egyenlő rész-
lHtbeu éá pedig az elsőt az árverés napjától 
zámitando 15 nap alatt a másodikat ugyan-

azon naptól számítandó 30 nap alatt minden 
•'gyes vetelári részlet után az árverés napjától 
számítandó 5°/0 kamatokkal együtt a csíksze-
redai m. kir. adóhivatalnál, mint letét pénz-
tárnál lefizetni. 

Vevó köteles az ingatlant terhelő és az 
árverés napját követő.eg esedékes adókat ós 
átruházási illetőket viselni. 

A kir. tízek tlkvi hatóság. 
Csíkszereda, 1912. évi december hó 21-én. 

Görög s. k., 
ö. m. k. f.  kir. tszékí jegyző. 

A kiadmány hiteléül: 
Kozma, 

kir. telekkönyvvezető. 

Iiiförmációk,  inkassók, kétes követe-
lesek megváltása, tranzakciók, fize-
tésképtelen cégek szanálása, egyez-
ségek fmaucirozása,  moratoriumok 
kiesikögléee és megállapodások léte* 

sitése, a hitelezők meglátogatása 
kapcsán. 8—10 

i i- Lloji Hitelvedö Egyesület, 
Budapest, Andrássy-ut 24 sz. 

Telefon  177 - 45., 42 - 43., S19-1L Sirgöictin: LMta. 
Közbenjárók dijaztatnak. 
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Szám : 759/1913. tlkvi. 2-3 

Hirdetmény. 
Csikdeloe község telekönyve birtokszabá-

lyozás következtében az 1862. évi 2579. számú 
szabályrendelethez képest átalakittatik és ez-
zel egyidejűleg mindazon ingatlanokra u.xve, 
melyekre az 1886. XXIX. az 1889. X XVII. 
és az 1891 : Xlll t. cikkek a tényleges birto 
kos tulajdonjogának bejegyzését rendelik, az 
1892: XXIX. t. cikkben szabályozott eljárás * 
telekjegyzőkönyvi bejegyzések helyesbítőével 
kapcsolatosan foganatosútatik. 

E célból az átalakítási előmunkálat hit • 
lesitése és a helyszíni eljárás a nevezytt köz-
ségben 1913. március 3-án fog  kezdődni. 

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

tárgyaláson személyesen vagy meghatalmazott 
által jelenjenek meg és az uj telekkönyvi ter-
vezet ellen netáni észrevételeikét annal bizo-
nyosabban adják elő, mvrta régi telekköny v 
vegleges átalakítása után a téves átv zetésböi 
eredhető kifogásokat  jóhiszemű harmadik sze 
mélyek irányában többé nem érvényesíthetik; 

2. mindazok, akik a telokjegyzőkönyvbjn 
előforduló  bejegyzésekr • nézve okadatolt eio 
terjesztést kívánnak tenni, hogy a telekkönyvi 
hatóság kiküldöttje előtt a kitűzött határnapon 
kezdődő eljárás folyama  alatt jelenjenek meg 
és az előterjesztéseiket igazoló okiratokat mu-
tassak fel; 

3. mindazok, akik valamely ingatlanhoz 
tulajdonjogot tartanak, dt telekkönyvi bekábe-
lezésre alkalmas okiratok nincsenek, hogy az 
átírásra az lH8ti: XXIX t. cikk lő 18 es az 
1889: XXXVIII, t, c 5, 0, 7 es 9 §-ai értel-
mében szükséges adatokat me^zerez'H ipar-
kodjanak es azokkal igényeiket a kiküld <t: 
előtt igazoljak, avagy oda hassanak, hogy az 
átruházó telekkönyvi tulajdonos az átruházás 
létrejöttét a kiküldött elölt szóval ismerje el 
és a tulajdonjog bekebelezésére engedélyit, 
nyiiváuitsa, niert különben «jogaika ezen az 
uion nem érvényesíthetik és a bélyeg es ide-
tekengedusi kedvezménytől is elesnek; és 

4. a/ok, kiknek javára tényleg már meg-
szűnt követelésre vonatkozó zálogjog vagy 
megszűnt egyéb jog van nyilván könyvileg bo- j 
jegyezve úgyszintén az ily b« jegyzésekkel ter-
űéit ingatlanok tulajdonosai, hogy a bejegyzett 
jogaik törlését kéreinuzzék, illetve, hogy tör-
lési engedely nyilvánítása végett a kiküldött 
előtt jelenjenek meg, mert elleneseiben a be-
I3 egmeutesség kedvezményétől elesnek. 

A kir. tezék mint telekkönyvi hatóság. 
Csíkszereda, 1913. évi január 20-án. 
Geczö Bela s k. 

kir. tszéki biró. 
A Kiadmány hiteléül: 

Kozma, 
kir. te1ekkönywezető. 

29 szám. 

Üzlet megnyitási jelentés 
Van :: • rene nk a n. é. közönséget ez u fou is értesíteni, hogy 
Csíkszeredán, Apaffy M hály-u. 4 sz. a. fióküzletet nyitottunk 
éa kérj 11! 

épaikatr 
evőinket, hogy erede i Singer varrógépekben, varró-

kben, ükben és varró^ópolajban beálló szükségletüket 
fenti  tialetüni.ben fedezni  szíveskedjenek. — Cégünket a n. é. 
k ü v ö n - » ' s z í v e s jóindulatába ajánlva, maradtunk teljes tiszteletlel: 

SINéER CO. VARRÓ6ÉP RÉSZVÉM/TÁRSASÁ6. 
Ezen cegfö'  ismerhatök 
fel  »zon üzletek, — 
ami-lj ckboa .SINOER" 
varróyp'ík árusittHtnak 
Gípeítik nem szoitilnak 
ojúiiiiitct, c-tik arra kell 
ügyelni, ho„y moyt'eii-'ö 
hi. li - a vi'náfoüassanak. 

BÚ" 

Fi gye lm er.tetű 6: Az összes 
más üzletek áltul „SINOEft" 
név nlutt forgalomba  hozott 
varrógépek ígyik régebbi szer-
kezetűek után készültek, ame-
lyek ujabb családi gépeink mö-
gött szerkezetben, szolgáltatási 
képességben és tartósságban >s 
ineszse elmaradunk. 24-52 

ia 
TUrviBftsii  teiBítit téli®. 

î<V , ă 

Óvakodjunk éitéktelen 
u:á.izutohtól ! 

Kinek drága az egészsége || 
és pénzét nem nk:irja hiábavaló dolgokra kidobi.i. az saját érdeké- |nj| 
ben cselekszik, ha legalább egyszer-kétszer kipróbálja a világhírű Igj 

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

Kapható 44 fill.  1.40 és 2.20 K eredeti üvegekben. j i 
Főeláru?itás: J s 

KELLER ISTVÁN gyógyszertárában II 
az „ATTILÁHOZ". «=] 

C s i k s z e n t m á r t o n b a n e s T u s n á d f ú r d ő n .  Sí 
C'suz, köszvény, r. ama, szaggatás, nyilalás, oldalszurás, keresztcsontfájás,  derékoldal- vagy ©1 

'J3 Ív... fájás,  izom , és iubántabnak, kar- és lábgyeugeség, merev végtagok és ujjak, görcsök, [S| 
továbbá hiilés, megfázás,  vagy léghuzamhói származó bajok azonnal enyhülnek az Oroszlán (3J 

jijj Menthol Sósborszesz használata által. Ha a fájó  testrész a dörzsölést uem tűri, ugy borogatást |rgj 
jSJ alkalmazunk. F '̂ l ijás, fejfájás,  lejszaggatás, hajhullás, idegesség, bágyadtság, kimerültség 1] 
jp| általános gyengeség eseteiben kiuescsel ér fel  a valódi Oroszlán Menthol Sósborszesz [[Íj 

1 orokfjij  is, rekedtség, gégehurut, influenza  nátha ha fellép,  ugz emlékezzék az Oroszlán. jjüj 
jjg Merthol Sósborszctw-.re. mely a legkitűnőbb és legelterjedtebb háziszer. Ezer és ezer más |b] 
gj esetekben is kitűnő sikerrel lesz az Oroszlán Menthol Sósborszesz használva. 
J'cj Minden egyes üveghez bö használati utasítás van mellékelve. Sok ezer hálaírat tanusko- JgJ 
g dik róla, hogy az Oroszlán Menthol Sósborszesz az emberiség jótevője. 
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1913. vgrh. 
ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. 

Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi 
LX. tc. 102. § a értelmében ezennel közhírré 
teszi, hogy a csíkszeredai kir. járásbíróságn :k 
1912. évi V. 1444 számú végzésé következ-
tében dr. Spieler J'nő budapesti ügyvéd által 
képviselt Porges és társa budapesti bej 
javara 320 korona üti fiiler  s jár.erejéj^ 1912. 
évi december hó 8-án foganatosított  kielégitesi 
végrehajtás utján lefoglalt  és 3924 koronára 
becsült következő ingóságok u. m.: bolti fel-
szerelés stb. nyilvános árverésen eladatnak. 

Mely árverésnek a c<iks.". redai kir. jarás-
biróság 1912. évi V. 1444. számú végzése foly-
tan 320 korona 50 fillér  tőkekövetelés, ennek 
1912. évi február  15. napjától járó ő°/u kama-
tai, '/«%• váltódij éa eddig összegen 54 korona 
20 tílleri eu birui'ag már megállapított költ-
ségek ert jéig, a végrehajtást szeu védett üzleté-
ben Csikkarcfalvan  leendő eszközi -s'-re 1913 
evi februar  ho 10. napjanak délelőtti ţ 
11 oraja óraja batáridőül kitiizeük es ahhoz a j 
venni szándékozók ezennel oly megjegyzéssel' I 
hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok a z j 
1881. évi LX. tc. 107. es 108. §-ai értelme-1| 
beu készpénzfizetés  mellett, a legtöbbet uéró-'I 
nek, szükség esetén becsáron alul is el fog-  | 
nak adatni. 

Amennjiben az elárverezendő ingóságokat j 
mások is le- és felülfoglaltattak  es azokra I 
kielenitési ju^ot nyertek volna, ezeu árverés 1 
az 1881. évi LX. tc. 120 § a értelmében ezek I 
javára is elrendeltetik. 

Kelt Csíkszeredában, 1912. évi ianuár 
hó Ili ik napján. Moln >r S ndor, 

kir. bir. végrehajtó. 

t ^ m s m m m m m m t P i ü : 
^ ^ j l m J N H I 1 A H A 

olesó árszámitás 
mellett közöltet-
nek s felvétetnek 

kiadóhivatalban. 
Nyomatott VAkár L. könyvnyomdájául, CrikuweiU, 


