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Egyes szám ára Ifi  tillér. 
Megjelenik minden vasárnap. 
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Hirdetési dijak előre fizetendők. 
Kéziratok nem adatnak vissza. 

Az őszi ülésszak. 
A minisztériumok irodáiban serényei) 

folyik  a munka. A tisztviselők: nyári 
szabadsága ezúttal szűkre vau szabva, 
lutenziv kodifikáeió  folyik,  amelynek 
eredménye törvényjavaslatok alakjában 
kertll majd az októberben összeülő Ház 
asztalára. 

Minden bír, ami erről a munkálko-
dásról a nyilvánosság elé körül, egy 
egy tőrdöfés  az ellenzék taktikájára. 
Minél nagyobb a hordereje a készülő 
törvényjavaslatoknak, minél átalakítóbb 
a határuk, annál kényelmetlenebbül kell 
magát éreznie az ellenzéknek arra a 
gondolati a, hogy mindazokból a javas-
latokból az ő hozzászólása nélkül, sőt 
az ő távollétébon lesz törvény, ha n>;yan 
addigra niztisuk meg nem változik. 

Egészen bizonyos, hogy az urak az 
ő passzív rezisztenciájuknak hatását 
máshogyan képzelték. Az ő végzetes 
tévedésük onnan ered, hogy támogatást 
véltek találni az ország közvéleményé 
ben. Valahogyan ugy gondolták, hogy 
az országot szembe tudják majd állítani 
a nélkülük dolgozó országgyűléssel. 
Abban a pillanatban, amikor passzivitá-
suknak ez a hatása elmaradt, az ellen-
zéki sztrájk üugyilkos taktikának bizo-
nyult. A végén pedig egyenesen nevet-
ségessé váltak, amikor egy szálloda 
kibérelt termében kezdték megvitatni a 
kormány törvényjavaslatait. 

Akármennyire berzenkednek is ma 
még ellene, közel vau már az az idő-
pont, amikor a kisebbségnok revízió 
alá kell vennie a taktikáját. Az absti-
nencia soká már fenn  nein tartható. 
Vájjon mi haszna van az országnak egy 
ellenzékből, amelyik a képviselőház 
tanácskozótermében nem jut szóhoz ? 
Teljes bizonyossággal és végleg le kell 
járnia magát egy kisebbségnek, amely 
felett  az események tovuhaladnak, a 
mely még attól a lehetőségtől is elütötte 
önmagát, hogy álláspontját az ország 
színe előtt kifejezhesse. 

Azt már a kisebbségnek eddigelé be 
kellett látnia, hogy parlamenti sztrájk-
jának taktikája az országos politika ala-
kulására egyáltaláJ nincs befolyással. 
Abban a fikcióban  már bizonyára sonki 
se hiszi még ó közülük aein, hogy a 
távollétükben hozott törvények teljes 
joghatálylyal ne bírnának. — Hiszen e 
törvények alapján institúciók léptok 
életbe, e törvények konzekvenciáit a 
legkülönbözőbb irányokban maga az 
ellenzék is levonta. Kietlen zsákutcába 

jutottak. Nincs más segítség számukra, 
mint az, Íja erős elhatározással vissza-
fordulnak. 

Ugy tudjuk, hogy az ellenzék tak-
tikájának ezt a teljes csődjét nemcsak 
ami oldalunkon látják. Egyre szapo-
rodnak a hangok a saját táborukban is, 
amelyek a képviselőházba való vissza-
térés mellett emelkednek. 

Hogy Audrássy Gyula erről a kér-
désről hogyan gondolkodik, azt pozitive 
nem tudjuk. De tudjuk azt, hogy ő pár-
tot készül alapitani. És sehogy se tud-
juk elképzelni, hogy valaki azért ala-
pítson pártot, hogy azután ne lépjen 
akcióba. Aki passzivitásban akar ma-
radni, az nem szervez pártot. Mert egy 
uj alakulás igazán nem nélkülözheti azt 
5" semmivel sem pótolható verbuváló 
erőt, mely a parlamenti szereplésben 
rejlik. Fel kell tehát tételeznünk, hogy 
az Audrássy Oyul > ellenzéki G7-es pártja, 
olt lesz majd ellenzék, ahol arra ter-
mészetes tere nyílik: a képviselőház 
tanácskozó termében. Mert kizártnak 
kell venni, hogy Audrássy az Országház-
kávéház törzsközönsége számara alaki 
tana pártot. 

Ha pedig abból indulunk ki, hogy 
Audrássy és párthívei kiveszik részüket 
a képviselőház őszi tárgyalásaiból, ak-
kor egyenesen képtelenségnek kelltar-
tunuuk, hogy az eilenzék másik része, 
a függetlenségi  része, a tanácskozások-
tól távol maradhasson. Nincs ellenzéki 
párt, a mely kibírná azt a hátrányt, 
hogy ő némaságra legyen kárhoztatva, 
mialatt egy másik ellenzék ostromolja a 
kormányt; beszédeket mond, a melyek 
erős nyomot hagynak az ellenzéki köz-
véleményben ; benn a parlamentben agi-
tál a maga politikája mellett és már a 
puszta jelenlétével is nap-nap után a 
másik kisebbségi párt taktikájáuak boly 
telensége mellett argumentál. Ebbe a 
függetlenségi  párt belepusztulna. De 
lehetetlen, hogy c ak meg is kísérelje. 
Ez a szándék a tagjai túlnyomó részének 
opponálására bizonyosan meghiusulna. 

A fordulatot  az őszig meg kell majd 
csinálni. Lehet, hogy Andrássy Gyula 
lesz a kezdeméinezője. Lehel, hogy 
más formát  találnak. A jelszó azoubau 
a túlsó táborban rövid idő múlva az lesz : 
vissza a képviselőházba. 

— A tiszadubi remete honmentő 
ideával magára maradt és kutbaesotta 
pártalakitás fantasztikus  terve. Nem 
sikerült — legalább egyelőre nem — 

reaktiváltatni Szterényit és társait, mert 
éppenséggel nom akaródzik a t. ellen-
zéki politikusoknak pertut inni a kis-
gazdapárttal. A tiszadobi frakció  nem 
veszi be a csizma szagát és viszont a 
sansculottoknak sem konveuiál a kék-
vér. így majd csak elszórakoznak egy-
más között az urak, amig elkövetkezik 
az Ő3z, amikor igazán tenni kell va-
lamit, legalább a látszat kedvéért is. 
Hiába erőlködik Andrássy gróf,  hogy 
észrevétesse magát tiszadobi magáuyá 
ban. Volna egy ideánk a nemes gróf 
számára : tegyen ugy, mint gróf  Tisza. 
Volt idő, tisztelt gróf  ur, mikor Önök 
voltak kormányon és Tisza gróf  húzó-
dott meg Geszten és várta az időt, mi-
kor újra szükség lesz rá. Tegyen igy, 
gróf  ur, de rendezkedjen be hosszabb 
időre. Mert előreláthatólag hosszabb 
időre lesz képes Önt és elvtársait nél-
külözni a magyar politika. 

Főispánunk üdvözlése. A na 
pókban volt egyik magyar gör. kath. 
papnak ünnepélyes beiktatása Csiklá-
zárfalváu.  A beiktatás alkalmából az 
ott jelenlevők következő táviratban üd-
vözölték főispánunkat: 

Méltóságos 
Gyulúkay  Sándor  íóispún  urnák 

Csíkszereda. 
Solnai János csiklázárfalvi  magyar 

görög katholikus lelkész beiktatása al-
kalmából fogadja  a jelenlévők hódola-
tának kifejezését.  Gergely esperes, Sán-
dor lelkész, Solnai lelkész. 

Borszéki építések lebontása. 
Két izben tettük hangos kritika tár-

gyává azt az építkezést, umelyet Bor-
székfllrdo  bérlője engedély nélkül az 
egész fürdőközönség  s érdekelt közbir-
tosság valóságos megbotránkozása köz-
ben folytatott.  Ma, a mikor újra vissza-
térünk e tárgyra, örömmel vonjuk vissza 
azokat a súlyos kritikákat, a inolyoket 
a közigazgatás erélytelensége miatt tet-
tünk. Mert ma örömmel látjuk, hogy a 
vármogye alispánja az engedély kiadása 
tárgyában hozott határozatával határo-
zottan és férfiasan  kelt a közérdek vé-
delmére. 

Azok, a kik kiesinyeskedők és bizal-
matlanok voltak a közigazgatási eljá-
rásnak teljes korrektségében, ebből a 
határozatból láthatják, hogy a törvény 
megtartása iránti kötelességérzet sehol 
sem lehet szigorúbb, mint éppeu a mi 
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vármegyénkben. I'edig ez a határozat 
nem kis vagyoni érdeket érint. Egy két 
emeletes és tető alatt levő, 84. lak-
részei biró háznak a lebontása olyan 
kérdés, a melyet a birói székben ülő 
embernek meg kell gondolnia. De ha a 
törvény ereje ezt kívánja, akkor bár 
milyen súlyos is legyen az intézkedés, 
meg kell annak történnie, mert a tör-
vény imperativ rendelkezésével szem-
ben méltányossági tekinteteknek helye 
nincsen, A méltányosságot a közigaz 
gatási biró a törvény keretén belül gya-
korolja, a melylyel az ó igazság érzetét 
elégíti ki, ott azonban, ahol a törvény 
parancsolólag rendelkezik, megszűnnek 
ezek az érzel nek, nem jönnek tekintetbe 
az erre és arra való .tekintet" ek, hanem 
alkalmazást nyer a törvény szigorú 
szava. 

Mi elismerjük azt, hogy ez a hatá 
rozat az épitkezó vállalatnak mintegy 
200.0000 korona kárt jelent, de viszont 
megbotránkozunk azon a bornirtságon a 
melylyel engedély nélkül, tudatábau tör 
vényteleu eljárásoknak, ej,/ iljen épít-
kezést foganatositottak  ; avagy begbot-
ránkozunk azon a merészségen és ha-
talmi kéjelgésen, atnelylyel azt gondol-
ták magukban, hogy nekik mindent 
szabad, majd c k lesz valahogyan, a 
melylyel azt hí,.ék, hogy a közignga-
tási hatóságok is olyan testület, mint a 
fürdó  birtokosság a hol mégis addig ide, 
addig oda húzódik a dolog, a mig ki 
erőszakolják a maguk álláspontját. Hát 
akármint is gondolkoztak, ez egyszer 
lássák be, hogy a Borszék fürdőre  kö-
tött 50 éves szerződésnek vannak olyan 
pontjai is, a melyek megtartása felett 
a hatóság őrködik, a melyeket kiját-
szani nem lehet, s bár legyeu engedé-
keny a birtokosság a saját kárára az ó 
bérlőjével szemben, ez az engedékeny-
sége nem mehet tul a törvény ha-
tárain. 

Dr. Gaúl  Endre. 

Az alispán határozatát szószerint kö-
zöljük. 

Szám C855—913. 
ai. 

Kelebbezése Köllö János borszéki közbírtokos-
nak a gyergyútölgyesi főszolgabíró  1320—918. 
ki. 8z. alatt kiadott építkezési engedélye ellen. 

A Főszolgabíró  Urnák 
Overgyótölgy  ea. 

Főszolgabíró Urnák folyó  évi julius 5 tu 
1320 sz. a hozott azt a véghatározatát, mely-
lyel a borszéki fürdővállalat  részvénytársaság-
nak a 2551—912. ki. szám alatt kiadott épít-
kezési engedély módosítása iránt beadott ké-
rését visszautasítja, ellenben az építkezés foly-
tatását az 1—8 poutban körülírt feltételek 
mellett méltányosságból engedélyezi, Kőlló Já-
nos borszéki közbirtokosnak nyílt időben be-
adott Írásbeli felebbezése  következtében mai 
napon fe'ülvízsgálván.  a véghatározatot a ki-
adott építkezési engedély módosítása iránti 
kérés visszautasításául és a költségek meg-
állapítására vonatkozó rész érintetlen hagyása 
mellett 

reszben megváltoztatom, 
a borszéki fürdővállalat  részvénytársaság 

kérését elutasítom, az építkezés folytatását 
megtiltom és kötelezem a fürdővállalatot,  hogy 
a szabálytalanul jogerős engedély nélkül tel-
jesített építkezéseket 30 nap alatt bontsa le 
éa az előbbi állapotot állítsa vissza, mert ellen-
kező esetbeu az eltávolítás saját költségén 
hivatalból fog  végrehajtatni. 

Utasítom a gyergyútölgyesi járás főszolga-
bíróját, bogy az építkezéseket haladéktalanul 
szüntesse be és az engedélynélküli épitkezés 
által elkövetet hihágás miatt, a vállalat ellen, 
inditsa meg a rendőri büntető eljárást. 

Jelen határozat ellen a kézbesítéstől szá-
mított 15 nap alatt agyergyótölgyesi íószolga-
biróságnál beadandó további felebbezésnek  van 
helye, a b itározatnak az épitkezés beszünte-
tésére vonatkozó részi: azouban csak birtokon 
kivi» felebbezbető. 

Indokolás. 
Maga az elsőfokú  hatóság is tényként meg-

állapította : bogy a borszéki fürdó  vállalat a 
2551—912. ki sz. a kiadott építkezési enge-
délytől eltérően építkezett, hogy ezen eltérés, 
illetve módosítás a vármegyei építkezési sza-
bályrendeletbe ütközik, annak 50 S-a alapján 
sem engedélyezhető, hogy a szabályrendelet 

19 §. 3. pontjának azon rendelkezése, hogy 
favázas  téglafal  csak földszintes  épületeknél, 
vagy ha az emeletes épületekre kivánna al-
kalmaztni, csak a legfelső  emeletre engedé-
lyezhető, legalább tégla hoszvastagságban, — be 
nem tartatott, mert a több emeletnyi épület 
földszintje  is favázakkal  emeltetett. 

Kzen tényállás alapján az elsőfokú  batóság 
1320—913. ki. sz. alatt, az 1—8 pontokban 
felsorolt  feltételek  mellett, csupáu méltányos-
ságból adta ki lén-egesen módosított enge-
délyét 

Minthogy azonban nagyarányú középitke-
zésről van szó, mely Borszék-fürdő  legszebb 
és legértékesebb épülete lenne, viszont ezen 
utólag engedélyezett módosítások és eltérések 
egyenesen a vármegyei szabályrendelet impe-
rativ, határozott és világos rendelkzéseibe üt-
köznek, nem áll módomban méltányosságot gya-
korolni annál kevésbbé, mert a vállalat ily 
nagy arányú építkezésnél még jóhiszeműség-
gel sem védekezhetik, az épület kiválóan köz-
érdekű volta pedig a szabályrendelet szigorú 
betartását parancsolja, aminthogy a hatóság-
nak ellenőrzését és felügyeleti  jogát gyako-
rolni hivatalból is és felebbezés  esetén még 
fokozottabb  mértékben, gyakorolni kötelessége. 

Miről a üyergyótölgyesi járás főszolgabíró-
ját az 1975—913. ki. sz. a. felterjesztett  ügy-
iratok visszaadása mellett, további szabályszerű 
eljás végett értesítem. 

Csíkszereda, 1913. évi augusztus hó 17-én. 
Fejer Sándor, 

alispán. 

Törvényhatósági közgyűlés. 
Vármegyénk törvényhatósága folyó  hű BO-áu 

rendes közgyűlést tart. Az erre vonatkozó tárgy-
sorozatot az alábbiakban közöljük : 

1. Kihirdetett törvények bemutatása. 
2. Hordójelző hivatal felállitásához  való hozzá-

járulás. 
3. Szabályrendelet tervezet a mezei egerek ii-

tusáról. 
4. A megyei faiskola-foliigyelő  vándortanító 

állásának njjászervezése. 
5. Szász Lajos főjegyző  szolgálati pótlék iránti 

kérése. 
G. Dr. Sipos Lázár segélyezése. 
7. Szabó András járási dijnok szabadságolása. 

A ..SZÉKELYSÉG" TÁRCÁJA. 
Egy madár jött hozzám 

Irta. K jr vin Ottó. 
A lámpát bámultam és arra gondoltam, 

bogy most megnézem, ki sápadtabb, én*e vag} 
a lámpa, de amíg a kis tükrömért a zsebembe 
nyúltam, már elfelejtettem,  hogy mit akartam 
és csak nagyou egyedül éreztem magam. K-t 
nagyon fájt,  hogy a lámpát kell néznem, meg 
az is, bogy csak a lámpa néz engem vissza. 

KI akartam oltani, bogy nagy sötétség le-
gyen és sírni tudjak, de megzörgött az abla-
kom és én odafordultam  a sötét, ködös, őszi 
este felé  és kicsitt megnyugtatott, hogy ebben 
a szomorú Időben még a társas embernek is 
azt kell .éreznie, hogy egyedülálló. 

Újra megzörgött az ablak és én kíváncsian 
kinyitottam, hogy megnézzem, az eső esik-e 
és akkor nekem rontott a köd, titkosan kö-
högtem egyet, kettőt és a szájain elé tartott 
ujjaimra egy vörös, vékony esik szaladt. Be-
csaptam az ablakot és megborzongtam, olyau 
furcsa  volt, a ködtől félni.  Meg akartam kér-
dezni a lámpától, hogy ő Is megremegett-e ? 
Tudni szerettem volna, hogy mindönki otthon 
van-e most és behunyja a szemét, hogy még 
jobban féljen  ? Hogy más is rátámaszkodik e 
az öklére és beleharap, hogy fájjon,  a busába V 
Teszi-e mas is ezt, ha rátör minden egyedüli-
ség, könny és köd? Kzt jó lett volna tudni. 

És kinyitottam a szememet, hogy megkér-

dezhessem a ]ám[> .inat, de ijedten néztem, 
mert a lámpa alatt, íróasztalomon egy madár, 
szürke és fázó  ült, és talán beteg is volt, mert 
nagyon csodásan nézett. 

Egy kicsit néztem és ő is visszanézett 
most már ketten néltek engem, ó és a lámpa, 
a lámpa sápadtan, a madár halálosan, én csak 
a madarat néztem, a szemem megtelt szomorú-
sággal és a szivem jósággal. 

Kezembe vettem a madarat és olyan vi-
gyázva fogtam,  ahogy még semmit a világon. 
A kályhához vittem, letettem a főidre,  ahol a 
sárga lángok játékot kezdtek vele én is oda 
ültem, peüig nem fáztam  és nem voltam 
lázas. 

Nagyou csendesen és nagyon szótalanul 
telt el pár perc, én arra gondoltam, vájjon 
hogy talált el hozzám ez a madár és miért 
jött hozzám és miért nem tévedtek még em-
berek is igy az én szobámba? A veréb talán 
azt gondolta, hogy íme, itt ül velem szembon 
egy fiatal  és márif  öregesen szomorú Hu, cso-
dálatosak ezek az emberek, van meleg szo-
bája, száraz és világos, nem kell a ködben 
ülnie siróan, mint nekem, teát is most ivott 
és mégis szomorú. 

Aztán mozogni kezdett, a fejét  emelgette, 
és próbálta a szárnyát, forgolódott,  a tüzet is 
nézte, de engem mindig tovább, lis akkor igy 
szóltam hozzá: 

— Téged hozz.mterelt a véletlen, a fázás 
és nyomorúság, hozzám, akinek a lelke fázik 

és egyedülálló, meg elhagyott. Bevettelek, pe-
dig máskor talán téged is, mintáz embereket 
mindig kiűztelek volna meghalni és nem gon-
doltam volna arra, hogy uj ablaknyitáskor uj 
köhögés jött volna és uj közeledése a halál-
nak. Máskor téged, mint az embereket, ki-
teltelek volna az őszbe, hogy tudjam, van 
még más halódó is és hogy átkoznak engem. 
Kzt tettem volna, mert ilyenek után sírni is 
tudok, de ma, nem tudom miért, téged a me-
leghez hoztalak, mert ilyen szomorúan, mint 
te, nálam is szomorúbban, nem nézett még 
rám senki se. Kivánesi vagyok, holnap itt 
hagysz e engem ; és azt hiszem, itt fogsz  hagyni, 
hisz én visszahoztalak élni, én Is elhagytam 
azokat, akik szerették volna, ba élek. Ugy-e 
már nem-reszketsz és éledsz, nézd, én még 
reszketek és engem megnyugtatni nem embe-
rek fognak  Látod, én ezért vagyok szomorú 
és ezért nem sajnálom a koldust, aki a sarkon 
áll és alig öltözötten kell ülnie a ködben, mert 
nincs hova mennie Mert tudom, hisz volt már, 
hogy lehet ez máskép is, de most nincs, nincs, 
nincs, aki nekem ily raondaiokra inegsimituá 
az arcom és azt mondaná, nyugodj meg. 

Kihallgattam, mert repdesni kezdett a bevet 
madár és repüléskor a szárnya végighúzódott 
az arcomon. Aztán ráült a kályha tetejére és 
onnan rámnézett ragyogón és hálásan és az 
öklöm lassan kinyílt, aztán az asztalhoz men-
tem és azt írtam Margitnak, hogy találkoznia 
kell velem. ( F o i y t . k ( , V i ) 
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H. A csíkszeredai közkórház tartalék alapjának 

1012. évi számadása. 
9. Orvosi és bábái oklevelek kihirdetése. 

10. Társhatóságok megkeresései. 
II.  Magánjavak  ügyei. 

Számadásuk : 
a) A székely kivándorlási alapról, 
b Az ipar alapról, 
ej A lóbeszerzési alapról. 
d) A letétekről. 
e) A ruházati alapról. 
A Nagy Béla, hajós Ferenc, Hajnód Gábor. 

Lajos István, Tekse János, Sántha Imre és Szentes 
Géza ösztöndíjainak a következő évre való cio'e 
délyezése, Bándi .lózset' felebbezése. 

A siketnéma ösztöndíj adományozása. 
A gverg) ótölgyesi erdőgondnokság elhelyezése. 
Ösztöndíjak és segélypéuzek kiosztása : 
a< A lóbeszerzési alapból. 
b) A ruházati alapból, 
c) Az ipar alapból. 

A csíkszeredai főgimnáziumnál  egy rendes és 
három kisegítő tanár javadalmazásának hordozása. 

l'gyanott. zene, francia  nyelv és gyorsirászat 
tanításának díjazása, valamint a tanulmányi kirán-
dulás segélyezése. 

(Ásató László ösztöndijáról való intézkedés. 
III.  Községi  ügyök. 

A) Csikszeieda városban járda szabályrende-
let módosítása, utcahely kisajátítása, gyámpénztári 
számadás, államsegély felosztása  elleni felebbezés, 
a rendőrség államsegélyének felosztása. 

B) Gyergyószeutmiklós városban: A villany-
telep uj szabályrendelete, haszonbér elengedés, 
gyámpénztári számadás. 

C) A gyergyótölgyesi járásban 
Békáson : községi pénztárnok jutalmazása, al-

bii ó fizetésének  megállapítása, közgyáiu fizetésének 
megállapítása. 

Gyergyótölgyesen: 1912. évi számadés. 
Hollóban: 1911. évi számadás. 
1 • i A gyergyÓ8zentmiklósi járásion : 
Ditróbau, községi pótadók törlése, Márton An-

drás és Bors Ferenc segélyezése, szabályrendelet 
a létminimálisták községi adójáról. A hódosi ta-
nító faátalányának  felemelése.  Erdőőri állás szer-
vezése elleni felebbezés.  Községi tauácsosok és a 
kézbesítő fizetésének  felemelése. 

Wemetéu: 1907. évi számadás, pótndó törlés 
megtagadása elleni felebbezés,  kézbesítő fizetésének 
telemelése, hivatalszolga fizetésének  felemelése,  köz-
ségi orvos személyi pótléka. 

Várhegyen: községi pótadó törlés megtagadása 
elleni felebbezés. 

Vaslábon: szabályrendelet a létminimálisták 
községi adójáról. 

E) A szépvizi járásban 
Gyimesbttkkben: 1911. évi számadás, község-

ház épités. Firtelmeiszterné temetési költségei. 
iJeluén : bánatpénz kiutalása, kölcsön felvétel. 
Gyiniesközéplokon : haszonbér elengedés. Csik-

szcntmihályon: haszonbér eleugeilés. Gyimesfelsö-
lokon : 1910. évi számadás. Páltalván: kölcsön fel-
vétel. Borzsován tanítói állás rendszeresítése. 

F) A felcsiki  járásban: 
Csikszentimréu : 1911. évi számadás, haszon-

bérelengedés. ('sikszentléleken : ingatlan eladás. 
L'siktaploczán réti legelő vásárlási költségei, ha-
szonbér elengedés. Csikszentdomokoson . kézbesítő 
félfogadása,  pénztárnok jutalmazása elleni felebbe-
zés. Csikszeiit tamáson szervezési szabályrendelet 
módosítása, elöljárók világítási átalánya. 

G) A kászon-alesiki járásban : 
Tusnádfürdői  gyógy- és zenedijak számadása. 

Tusnád községben: plébániai lakás kijavítása, ha-
szonbér elengedés. Kászonl'eltizen községi és köz-
birtokossági vágjon elkülönítése, 1912. évi szám-
adás, Kászonujfaliiban  apaállat istáló ügyében be 
adott felebbezés,  közs'gi és közbirtokossági va-
gyouelkulöiiitése. egyházi épületek tűzkár elleni 
biztosítása, templom kerítésének kijavítása, plébániai 
lakás javítása költségeire kölcsön felvétel,  l'sik-
szentmártonon: 1911. évi számadás, Jakab Antal 
felebbezése  pótadó ügyben, községház épités, kör 
jegyző irodai átalánya. Cseketalván: 1911. évi 
számadás. Kozmáson: körjegyző és segédjegyzö 
személyi pótléka. Kászonaltizen : községi és köz-
birtokossági vagyon elkülönítése, adószedő jutal-
mazása. K ászon jakabfal  ván . községi pótadók tör-
lése, küldöncök fizetésének  megállapítása, egyházi 
épületek tűzkár elleui biztosítása. Kászonimpéren : 
adószedő jutalmazása. Csatószeg és Szentsimonon: 
1912. évi számadások. 

IV. 
Esetleges indítványok és a közgyűlés napjáig 

beérkezendő sürgős ügyek. 

HÍREK. 
Kinevezés. Kémen - Antal csíksze-

redai rom. katli. főgimnáziumi  tauárt a vallás-
os közoktatásügyi miniszter a szentgothárdi 
m. kir. állami főgimnázium  tanárává nevezte ki. 

— Színészetünk ügye. A mint 
ma távirati úron értesülünk Tompa Kál-
mán színigazgató a kerület városainak 
előleges hozzájárulása folytán  az erdélyi 
II. szinikerület direktioját Szabados 
László igazgatónak adta . ' a hátralévő 
egy évre. Szabados László a mult év-
ben egy drámai slaggione társulatnak 
volt a direktora, s megelőzőleg évekig 
nagy színtársulata vo!r. Ugy tudjuk, 
hogy szép ruhatára ós diszleiei vannak, 
s a kerület, mely bon annak idején mű-
ködött, meg volt elégedve vele. Ha te 
hát ez igy van, akkor őrülnünk kell e 
gazda cseréllek. De Szabados László 
igazgató az egy év alatt meg fog  győ-
ződni arról, hogy ebben a kerületben 
lehet színészetet csinálni és bizonyára 
a jövő érdekében is oly iu szinészetet 
fog  nekünk próduKálni, amelyről mi 
csak megelégedéssel szólhatunk. 

— Emtöket Borazeky Somának! Szé-
kely Testvérünk ! Nagyszebenben, a szász tu-
metóbeu, német feliratos,  idegen sírboltban 
pihen a nagy székely. A sors ugy rendelte, 
hogy Borszékyné első férjen  k, egy előkelő 
szász embernek került a családi sírboltjába és 
ott kiván férjei  melleit pihenui özvegy Bor-
széky Sornáné, György Anna iá. A halottakat 
háborgatni vétek ! Nem háborgatjuk uii Bor-
széki Soma csendes nyugalmát csak egy már 
váiiy emléklapot helyezünk hamvai folé.  A 
budapcsten lakó székelyek .Péterfy  asztal-
társasága" mozgalmat indit az emlék létesíté-
sére, hogy már az évfordulóra  (1014. febr.  2. 
ünnepélyesen behelyezhessük a sírboltjába. 
Néhai Kolló Miklós, jeles szobrászunk sírjá-
hoz is Péterfy  buzgólkodására emeltek már-
vány szobrot a budapesti temetőben. Most 
sem rendezünk országos gyűjtést, csak azok-
hoz l'orduluuk, aki'-c Soma bácsit szerették, 
tisztelték küldjenek 1 2 koronát a létesítendő 
Borsz«'ky-emIékre, bogy az méltó lehessen a 
nagy székely emlékéhez. Székely testvéri sze-
retettel a Budapesten laLó székelyek „Pcterfy 
Asztaltársasága" Pénzküldemények igy cím 
zendók : Peterfy  Tamás írónak a Borszeky-
emlekre Budapest, IX. i\ iz telek. 

— Marion Ferencz P.lünohen-
beu. A iVltluchhener Neueste Nachrichten 
legújabb száuia terjedelmes cikket ir a 
Ulaspalastban rendezett nemze közi kép 
kiállításról, amelyen több magyar Irstő-
müvész is részt vett. A kritika bőven 
foglalkozik  festőink  szereplésével s 
osziute örömét tejeli ki a magyar mU 
vészét sikerén. Örömmel OÍVUÖLUÜ, hogy 
a kritika csikszentgyörgyi Márton Fe-
renc festőművészünknek  „üatkötö c.siki 
székelyek" (Díe Filmen Arbeiten) című 
munkásképét a kiállítás  legbecsesebb 
darabjai  közé  sorozza és a legnagyobb 
dicsérettel emlékezi , meg müvéről. Azt 
hisszük, nem fogunk  csalódni azon erős 
meggyőződésünkben, hogy Márton Fe-
renc az eddigi imponáló sikereinél is 
jóval uagjobb dicsőséget hoz nekünk 
már a legközelebbi jövőben, becsületet 
szerezve a külföldön  ismeretlen székely 
névnek. A „öátköiö e,iki székelyek* 
november végéig maradnak a müncheni 
kiállításon. 

— Arviz varhegyen. Aug. 14-én este 
Várhegyen a Muszkapatak a nagy esőzés kö-
vetkeztében kiáradt és elvitte Szőes János 
közs. pénztárnok Istállóját és marháit. Az is 
tálió teljesen töukro mont, ós a marhákat is 
csak nagy erőfeszítéssel  lőhetett megmenteni. 

— Modvo garázdálkodása. Mintegy hat 
hittel ezelőtt Kilyónfalva  község erdejében a 
medve a köz.1 <'g bikáját megtámadta ós súlyos 
sérüléseket okozott rajta, ÍJ én a községtől mint-
egy öt kilometri távolságra fekvő  Kisponk nevü 
erdőrész tisztásában az d Lajos kilyénf:iivi 
lakos tinóját megölte é-< felfalta.  A község a 
duvad kipusztítása hajtóvadászatot engedély tí-
zese iránt a lépéseket megtette. 

— A csíkszeredai anyakönyvvezető 
helyettes- A belügyminiszter a közigazgatási 
bízott-ágnak azt a határozatát, mellyel Kajtsa 
József  c-ik. zeredai anyakönyv vezető helyettest 
'•/'"MI tisztségétől felmentette,  hatályon kivül 
helyezte és nevezettet eddigi tiszteletdijának 
folytatólagos  élvezete mellett, tisztében meg-
hagyta. 

A helybeli polg. leányiskolában. 
a beiratások szept. hó 2. 3. és 4 ón d. e. 
9—12-ig. d u. 3— 5 ig ; 1-én pedig 8 órától 
kezdödóleg javító, f-'ivételi  és magánvizsgála-
tok tartatnak meg. ő-én Veni Sancte-val a 
tanév kezdete. 

Meghívás. A esik vármegyei róm. kath. 
tanítóegyesület 3-ik évi rendes közgyűlését Csík-
szeredában, a Vigadó színháztermében folyó  évi 
szeptember hó lfi-án  tartja meg, melyre az egye-
sület tagjai és a tanügy barátai meghivatnak. A 
közgyűlés tárgyrendje: 1. belelőtt 9 órakor Veni 
Sancte és szentmise a csíkszeredai r. kath. temp-
lomban. 2. 10 órakor a közgyűlés megnyitása. A 
mult közgyűlés jegyzőkönyvének olvasása hitele-
sítése s a főhatósági  leirat előterjesztése. 4. Tit-
kári jelentés az évkönyv alapján és a pénztárvizs-
gáló bizottság jelentése. A jövő évi költségvetés 
megállapítása. 5. Emlékbeszéd Antal József  és 
Kóródi Mihály elhunyt tagtársakról, Kovács András 
tanítóképző tanártól. 0. „Neveljük szabadon a gyer-
meket". Bochkor Ilonka csomortáui tanítónőtől. 
7. „A tanítói munka uj értékelése". Kádár Ferenc 
lögimn. tanártól. H. Indítványok, melyek a köz-
gyűlés előtt az elnökségnek bcjelentcndük. Csik-
somlyó, 1913. augusztus 21. Zsögön Zoltán s. k.. 
elnök, liuzás János s. k.. titkár. 

— Automobil szerencsetlenseg Bor-
székén. Folyó hó l'J én Sziny György, dr. 
Sziuy János gyergyószárhegyi orvos fia  auto-
mobilon hozta edes atyját a ruaroshévizi ál-
lomásról Borszékfürdóre,  s bár Sziny György 
vizsgázott gépvezető, a ki a jelenlevők szeriut 
legnagyobb gondosságot tanúsított a gép ve-
zetésevei, Alsóborszeken az üveggyár előtti 
fordulónál  gépjével olyan helyzetbe került, 
hogy a hirtelen eiőtünt embercsomót másként 
elkerülni nem tudta, minthogy az ott lévő kö-
hidnak vezette, szerencsétlenség igy is történt, 
mert az öreg vak Péter koldus cigányt elütötta, 
ki ennek következtében meg is halt. Meg két 
jelentéktelenebb sérülés is történt. Az autón 
még dr. Sziny János és dr. Avédik Félix ültek, 
a kiknek semmi bajuk nem esett. Nagyobb 
serülést szenvedett a gép, a melynek elsó 
kerekei és féderei  megrongálódtak. 

— A kolozsvári gazdasági kiállitás. 
A vármegyei gazdasági egyesület a szeptem-
ber havában rendezendő kolozsvári gazdasági 
kiállításon, 40 00 falusi  kisgazdából álló 
csoporttal résztvesz. A kisgazdákat az egye-
sület olnök.-ége fogja  vezetni és elszátlásuk-
rul a gazdasagi akadémia gondoskodik. Ko-
lozsvárrá szeptember 6-áu érkeznek és 8-án 
indulnak vissza. 

— Boiratás a ditrói állami polgári fiú-
iskolába. Ezen iskola igazgatósága ezúton is 
tudatja az érdekelt szülőkkel, hogy a beiratá-
sok szeptember 1-től 4 ig tartanak, AZ L-só 
osztályba oly tanulók vétetnek fel,  kik az 
elemi népiskola negyedik osztályát sikerrel el-
végezték. A felsőbb  osztályokba a felvétel  meg-
felelő  bizonyítvány alapján történik. 

Thierry A. gyógyszerész balzsama os 
Contifoliakenöose.  Nemcsak ősszel és télen 
hanem u nyári melegekben kitűnően bevált sze-
rok, mert a nagy hőségtől származó gyenge-
ségi rohamok es ĵutásoknál biztos segítséget 
nyujtar.ak. K.sórendü hatással alkalmazhatók 
a g3 ümölcsidény ben elotörduló kolika görcsök, 
emésztési zavarok es hüléseknél, miről számos 
köszőuólevelet trtalmazó ingyen könyvet bár-
kinek kuld Tnierry A. gyógyszerész, Pregrada, 
Rohitsch mellett. 

— Agyonütötte a fa.  A kommandói fű-
résztelepen fadöntés  közben egy fa  Császár 
Sándor csikrákosi illetőségű munkásra zuhant, 
éa nyomban megölte. 
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— Erdöőri 68 vadöri szakvizsgák. 
Az erdőöri én vadöri szakvizsgák folyó  évi 
októbur JO-át ós a kővetkező napokon Buda-
pesten, Pozsonyban, Besztercebányán, Miskol-
con, Kassán. Máramarosszigeten, Kolozsvárt, 
Brassóban, .Nagyszebenben. Temesvárom, l'é 
esett ós Szombathelyen fognak  megtiltatni. 
Felhivatnak ip'nduîok, a kik erdóóii vagy 

gyobb javulást konstatáltak és vagy teljes 
gyógyulást értek el, vagy pedig a javulás 
folyamata  oly stádiumból ért, amelynél ked-
vezőbb eredményt már nem lehetett elérni. 
A kezelés alatt a beteg kellemes melegséget 
érez és a gyógyulás szinto meglepő gyorsa 
í şi' következik be. A középfül  hosszabb 
iilon át tartó betegségből eredő krónikus na-

vadöri \iasgát letenni óhajtják, hogy az erre igyothe'láson kivUl az uj eljárás sikerrel alkal 
vonatkozó engedély i-ánt a szükséges ke"é-1 mazbató oly nagyothallás eseténél is, amely 
kek birását igazoló okmányokká felszerelt  középfül  gennyedóse kóv.tkeztében állott be. 

I O i\ : _ ,.ulw.n .. |.;_.ll..i I."™.. Iwiti.n oMnnlr I aAnil'llü L .i/illlf  li 1 L"1 t i l'IK'l kérvény üket szeptember 30 ig ahhoz a királyi 
erdófeliigyelóséghez  : lják be, a melynek szék 
helyén vizsgát ter-ll kívánnak. 

ALKALMS BUTÜRVÉTELT AJÁNL 
SZÉKELY ÉS RÉ11 

BÚTORGYÁRA 
M AROSVÁSÁRHELY -BRASSÓ 

FŐTÉR 47. Kapu-u. 60. 
K 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 l e t o l l e t t a l m á r 
- 4 0 0 K z o K c a s r ^ s ^ i T . 

Hitelképes egyeneknek -u-feleme 
les nélkül r e s z l e t f i z e t e s r e  is. 

Óriási választék amerikai 
i r o d a berendezésekben, 
vas- és rézbutorok, sző-
nyegek, f ü g g ö n y ö k  és 
t e l j e s m e n y a s s z o n y i 

ZZZT K E L E N G Y É K B E N I 
ügj 
sze. 
sége, 

- Erdősítési juta ^IP'Í. A lo dtr'veléd-
ir;*ii8zter óta irute a variueţ e erdé-
bizottságát, hogy Caikvármegye kü >11-
D nt ©rdób''tokos :'» ti*' üyergyóbéku:, és 

Gyergyóholló községek határában teljeaiiott 
erdősítését Lászlótty Gábor mii '-< ri t;iuác«>s 
H helysz: iéD megvizsgiVta ós javaslatát a u -
r'szternek közelebbről megtelii. 

— őszi Gabonavósar Kolozsvárott. 
A koloysvsi'i Kereskedet)' Cs; i >.ok la-zi >••'•-
uyezésére s/ep- iiiibur hó ó. ti. 7. bi.u, : 
üél>i gazd;.k Uíayósz. "ai í i. .1 ;v .1 t. 
érdél}! gazda uupokl.ai c< \idm en .̂ihonav 

Egy beteg, akmek krónikus középfulkatarusa 
és dobhártyája is erős gyuladásban volt, en-
né'fogoi  hallása alaposan meggyengült, ezen 
I vü' pedig vagy zúgást és időnkint fajdal 
makat érzett, három havi kezelés után telje-
sen meggyógyult, noha az eddigi gyógyítási 
módok mind sikertelenn* k bizonyultak Egy 
más esetben egy idősebb ember süketségét 
az uj módszer n ĝy lut alatt teljesen meg 
szüntette. A szenzációs találmány további 
kisérleteit nagy érdeklődéssel Ipsénk a szak-
emberek 

— Csoportos kirándulás a kolozsvári 
kiállításra. A c.rkvái .negyei gazdasági egyesi"et 
a Koloisvp11 jövő szept.mber hó 5—8. nppjr'n 
rendezendő ki£"«V's megiek' ítésére és tann' n.myo-
zás'.a k'sgazdá'iból é'ó csopm os k'ní'n Váet ve-
zei. A kirándulók vasu.; utazási jegyeinek költs-'-
gét hordozza s lépéseket tett a 1" áudn'ók elsz.';-
liisolíisa és kir ':tási belépő je.,ye; íek beszel-.ése 
W it is. A fp'usi  Gazdakörök el'iök -egei megkeres-
teuek, hogy a je'entko.'i k;8gazdt''i kö„ül ir:nden 
(îazdakor Ipgp'ább eg ,-et a kedvezményes átázásra 
iolvó hó 28-ig jelents, n be. Aj.'.r'atos hogy azok. 

'': a (íazdakörök ált?' javaslatba hozotiekon 
I v.'1 a k'i'lt'tásra k̂ T'̂ iak mer"', a".ok is jelent-
ke.. :enek a (ía/dasági egyesivelnél, hogy a ("s'k-
v;'n megyéből menők egy csopoiihan utazhassanak. 
Ez a je'entkezés azéu is tanácsos, hogy az eset-
leg részt uem vevő gnzdaköil tagok helyett az 
' igyenes utaz«4s kedvezményében mások legyenek 
lészesithetők. 

— Elfüstölt  milliók. Most adták 1' a 
dohányjövedék^ statisztikát P« 1912. ówől, a 
mely szerint 170,522.003 korona volt a beve-
tt!. Aránylag a legtöbb fogyott  a cigaril'os 
szivarból, (csakuein i»l millió d.irab) és a m.v 
• w süivarkából (e^y milliárdnál több darab). 

— A Ruházati alap költségvetése. A val 
lf  - és közoktatásügy i miniszter a 

eszközlésére 1913. szeptember 9-ik napjának délntáui 
4 órája határidőül kitiizetik és ahhoz a venni szán-
dékozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg, 
hogy az érintett ingóságok ezen árverésen az 1HH1. 
évi LX. t.-c. 107. g-a értelmében a legtöbbet Ígérőnek 
bee sáron alul is eladatni lógnak. 

Az elárverezendő ingóságok vételára az 1881. 
évi LX. t.-c. 108. g-ában megállapított teltételek 
szerint lesz kitizetendő. 

Kelt Csíkszereda, 1913. évi augusztus hó 19-én. 
V1TOS FERENC, 

végrehajtó. 

Szám 8/5— l!»13. 
végrh. 

ÁR\ ÉRÉSI HIRDETMÉNY. 
Alattirt kiküldött végrehajtó az 1881. évi LX. 

t.-c. 102. §-a élccl méhen ezennel közlr-ré teszi, 
hogy a Csíkszeredai Kel'Jleti Munkásbiztositó l'cnz-
té" végrehajtatónak javára 391 korona 29 fillér 
betegsegély és heleseti jé>."'ék tfcozás  és jáiu-
léke' erejéig 1913. évi jrUus hó 24-én t'ognnatosi-
to. közigazgatási vég ehajtás utján lefoglalt  és 
l'»i>2 koronára becsült ingóságok u. m.: keres-
kedc'*rr fenyő  f«»"agoli  fa  nyilvános é1 verésen el-
adatnp1-

Mely árverésnek a Hvatr'ból sz. l:k»>dést 
reude'ő végzés folytán,  végehajtást szenvedők 
'atelepén .Madéte'ván leendő eszközlésére 1913. é\ • 
szeptember hó 4-ik napjének délutáni 5 órája határ-
időt'l kitüzetikés ahhoz venni szándékozók ezennel 
oly megjegyzéssel bivaíaok meg, hogy az érintett 
ingóságok ezen árverésen az 188'. évi LX. te. 
107. g-a értelmében a legtöbbet Ígérőnek becsárou 
fllul  is eladatni fognak 

Az elá' verezendő ingóságok vételára az 18H1. 
é\i LX. t.-c. 108. Jj-ában megr̂ apitott feltételek 
szerint lesz kifizetendő. 

Kelt Cs'kszereda, 1913. évi augasztus hó 19-ér 
V1TOS FERENC, 

végrehajtó. 

tíz. 3330/1913. 1-3 
ki. 

lesi. a kolezsv n Kei .cd' . , C .A C 
u 20 szám . itt ) emeleli hely . ine. 
e re i i jv oiii.-a Uit. Jeleljen "k a 
1 iva. A • reudezf»et  a ko'o. ,, . Kc 
kedelnú .ok együitvégzi ; -lyi G 
d. sági Egy le. tel s a k' n l b: .i 
8á.- eluöke: •. Koos M My ÍJ 
Földmivelénn ,5»'is/iei iii n érdél; l 'vr 
segéaek vezetője, a gai- uav.1 .' > elu i. i 
to? kei í'! miodet féle  h nne .y se el. n it. 
n:<. bemu inisiiru a ti asan k • ( 
e' .i' hatő fiókok  djment. ••n I atoak a 
gazd»\özünbég r. zere. A gabouav oa LÜIU 
csrk az egész F dólyból ó?*,. .i iő terme-
lők vesznek n- .. .mem m- t íek 

v:,rmegyei mo- . . . 
. 'jr vak 1913. éviköltség vetését Dajbnkát Jakab K 0 r 0 n a e v | 

1« bheaéie foh.án  leli'lvi/.sgálván, nein hagyta 
jó» A p< uzii;; » ig. /„'iitóság építésére egy összeg-
ben tel vett 400.0011 koronás tétel törlését elren-
del.', mivel annak egy évre vpló felvétele  a költ-
ség,élés ree'itását ;-ihatja meg. UtnsitOtia a vá -

•o.l megye közönségét, Imgy kés/;tsen ujabb költse. 
.. a vetést és abba az időközben erdőeladásokból b 
lelt fol}.  jövedelmeket is vegye tel. 

Szerkesztői üzenetek. 

ce k Jói ' 
van A g bonav.i-ár ívnd 
k t. a g. ; rt '/.érói 1 

H ág \'é'az\  a i'sxt ';ar ; 
': f  öke «' •. Koós X  , 

ó Tokaji Lá.-. ó i 
cló.s A ma' l, a K 
,ok »ár;> hely 
a az E. G. ! 
o?it. >t 1. -
a Kolo:<-v. K 

F-d a G . 

1 

ith 

?•'. or3z. ţ gabon. 
lön meg íogi.ak 1 
yÔ L a k̂ i • '.( l< 
zi ui 1 kr'd 1» 
a következ »kb >1 
m'r'szteil tau u.-» 
E G. E. t'tkár.. 
loz'ĵ áii Kert'fck  le C-
tese pei' ' ('-. Tö k B 
titkán A idei eiuli feh 
és d'jme : <en ad me: u 
reskede'n » Csat col n t 
Egylet 

— A ac ntseg t,yo0 
hai'ai ama-í i ef  it, Ü .«elyek 
ségekl jI szál .ui . 'c és m r. It 
dízelé úgyszólván gyógyitbnta* 
tett ?k. Ha h'r-i lehet f.  o;v 
hirtinek. ez a helyzet a közei 
fog  v.'.'to- , m'üiogy Hamm 
eehwei. oi :o.-u: v érült oly 
rast felír  ria, amely a mi 
eseteit • en meg^yóg; ilja. . 
a'l cp »ebbiii, n it \ .n os ui 
hotlaagt /.» .ból, amelyoek .-«• . 
beteg ié.-/.ét j aposan " itbe\ .i 
kéŝ i>'ékét ..otot >e n'nek neve 
készf'ék  «"»•;• n:i>.; • ,vr.' gyó 
he'lókat Aini'it a német • i 
most ţneg. api, , a ki zlH< 
ltd m»- e'su . ommr' is 1 
pyel júu roind;-íokban Ö Í esel 
1 serietek»;t végeztek vele : a további, 
zetesen másodkor! kezelésnél pedig mind U; 

I. I. urnák. Az a feltevés,  hogy a k.i'tur-
palota épitk zé«i ügyét megfogja  akadályozni, 
ivagy legalább is liáirá't '̂ni fofja  az a kö-
li 'mény, hogy a mostani gazdasagi iskola épü-

u ; ' u n , létei csnk ideiglenesen is bérbeadattak, uein 
^^'ívT'ÓPzinü. Es pedig elsősorban eíétt, meu 

feltem  lótelezheló az, hogy csupán egyéni ér-
dek mia.I f  ok az u-ak, a kik J :t bórbevették, 
gáncsokat gördítsenek egy közérdekű létesit-

ny elé, tuásor'mrban, mert h'sz a':g is ke-
. let r-ra a sor. hogy ezek a régi építke-
znek jel- egi bérlők r'tr» elfoglaltassanak. 
A m1 it ei iMhk ugyai s a gazdi sági iskola 
ez év őszen uem költözködik uj helyiségébe, 
< .-ak a uv " év őszén, addigra pedig a kulti"--
p: ta epi séuek k-rdése is olyan elórehala-
«• nyűg;o pontra kéri", hogy p'iglia fognak 

k a I. ib vevók p^j na?)on rövid időre 
a belek(íl üppen ez okból beküldött 

iL- ei.el.aek a dolgoknak ismerete 
• M mélyes izzel foglalkozik 

kérd >e'. nem tartjuk cé'*zerünek 
még p'áiruáHr' sem. 

•k t I , Jr 
I-I SÍ ak lapok I'-
jövőben m 
« brai 1)13. 

eh; 

el 

•el Vi ó ke." 
iő ered», en -
iben, au 

nev 

j Hzáui 250/2 1 
végrh. 

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. 
Alatt irt kiküldőit végrehajtó az 1881. évi LX. 

t.-c. 102. Sa értein,,-ben ezennel közhírré teszi, 
hogy a Csíkszeredai K i illeti Munkásbiztosító l'énztár 

| végrehajtatnunk javára 14'.)H K 50 fillér  betegsegély 
járuléktartozás és jándékai erejéig 1913. év juUus 

. hó 3-án foganatosított  közigazgatási végrehajtás 
utjai, lefoglalt  és 30INJ koronára becsült következő 
ingöságok. u. m.: k-i . «kedelmi lenyö-.leazka nyil-
vános án-erésen eladatnak. 

Mely árverésnek a hivatalból végrehajtást szen-
türésztelepén (íyergyószentiniklóson leendő vedd 

Pályéiati hirdetmény. 
Caikkoztnisi körjegyzőségben elvi 

la.i/.lils folytán  megüresedett, 9 1()0() 
fizetísjel  díjazott segéd-

|jegyzőt állásra pályázatot hirdetők éa 
fe  hívom mindazokat, kik őzen á"áat 
elnyerni óhajtják, hogy az 1883. évi I. 
t. e. 6. § ában, illetve az 1900 évi XX. 
t.-c. 3 §-ában előirt képesítésüket, va-
lamint az oddigi alkalmazásukat igazoló 
okmányokkal fölszerelt  kérvényeiket 
folyó  évi szeptember hó 10-ig hozzám 
adják be. 

Később beérkező kérvényeket fi 
gyeletnbo nera nem veszem. 

A választás határidejét később fo-
gom kitűzni. 

Csikszentmárton, 1913, évi augusztu i 
hó 17-én. 

B a i ^ l i s Ágost 
ío.xulgabim. 

n WO—lti*. 
végrh. 

ÁKVEI'ÉSI 1. • i![JE'l... V. 
Alattí'-t kiki'Mütt ví̂ .eliajtú az 1H8I. évi LX. 

t-c. 102. §-» éneimében ezrunel köll "ré teszi, 
hogy a Csiltsseredei KeiUleC Itnlidsbiztositú rúiiz-
tiu- végrehajtatóaak iavé-a 807 k.iroiia 70 P"ér 
hotegaegély jí.jlók tauuzás is jí ilékr'' elejéig 
lttl S. é\l ájii*'hú 28-án í'ogr latoilto.. köxigr̂ -
gatÓBÍ végrehajtó» utjín lefoglalt  és 107« koronára 
becsült következő ingóságok n. m.: kereskedelmi 
t'enyőgömbla, «írlic és .leszka nŷ vános árverésen 
elailatusk. 

.Mely árverésnek a hivatalból végrehajtá»t »zeu 
veJJ ti>é»ztelepen Csi'ipí'fflvin  leendő eszközi,' 
Bére 1918. évi szeptember hó J O-'k napjának dél-
előtti W órája hatéiidőül kitüzetik és ahhoz » 
ver", szándékozók ezennel oly megjegyzéssel hivat-
nék meg, hogy az elintett i-igóságok ezen árve-
résen az 1881. évi LX. t.-e. 107. éneimében 
a legtöbbet Ígérőnek becsárou alul is eladatrl lugnet-

Az elárverezendő ingóságok vételára az 1881. 
évi LX. t.-c. 10«. g-át.Pi megállapított feltételek 
szarut lesz klUzetemlő. 

Kelt Csíkszereda, 1»13. évi augusztus hó l»-éi 
VIT08 FEKENC, 

végrehajtó. 



34. szám. 

Pályázati hirdetmény. 
A csíkszeredai kerületi munkásbiz-

tositó pénztár pályázatot hirdet: 
egy az Országos Pénztár 15846/913. 

sz. jóváhagyó határozata alapján ujon 
nun szervezett, 2600 korona lizetéssel 
és 700 korona lakbérrel javadalmazott 
fogalmazói,  továbbá 

egy lemondás (olytán megüresedett, 
1400 korona fizetéssel  és B60 korona 
lakbérrel javadalmazott statisztikai se-
gédtiszti állásra. 

A pénztár igazgatóságához cimzett 
sajátkezüleg irt és aláirt pályázati kér 
vények benyújtásának határideje 1913. 
évi szeptember hó 12-cnek déli  12 
órája. 

A kérvényhez mellékelendók a ma 
gyar honpolgárságot, a teljes koruságot 
(nagykorusitott8ágol) és negyven éven 
aluli kort igazoló bizonyítványok, a pá-
lyázó egészségi állapotát igazoló pénz-
tári főorvos  vagy hatósági orvos által 
kiállított bizonyítvány, erkölcsi bizo 
nyitváuy, továbbá az előképzettséget és 
eddigi alkalmazást tanúsító okmányok 
és oly értelmű nyilatkozat, mely szerint 
a pályázó tudomása szerint a pénztár 
elnökével, alelnökeivel, vagy oly alkal-
mazottaival, akikkel alkalmaztatása ese-
tén felé-  vagy alárendeltségi, vagy el-
lenőrzési viszonyba kerülne, rokonsági, 
vagy sógorsági viszonyban nincs. 

Ha a megválasztott esetleg magya 
rül nem tudó állampolgár, csőd vagy 
gondnokság alatt áll, nyereségvágyból 
elkövetett bűntett vagy vétség miatt 
jogerős bírói ítélettel elmarasztoltatott 
hivatalvesztésre, vagy politUai jogai 
nak felfüggesztésére  vonatkozó itelet 
hatálya alatt áll, ezen esetek fenforgása 
az alkalmazást semmissé teszi s a ne 
tán tévesen alkalmazott a pénztárral 
szemben a szolgálati viszony azonnali 
megszüntetéséből kifolyólag  semmiféle 
igényt nem támaszthat. 

A pályázókat az egyes állásokra a 
pénztár igazgatósága választás utján al-
k IU niüZZik. 

Az állások közül a fogalmazói  állás 
megválasztás után azonnal, a statisztikai 
segédtiszti állás folyó  évi október hó 
1-én foglalandó  el. 

A megválasztottak a csíkszeredai 
kerületi munkásbiztositó pénztár min 
denkor érvényben levő szolgálati, fe-
gyelmi éB illetményszabályzatait ma-
gukra nézve kőtelezőnek elismerni tar-
toznak. 

Kelt Csíkszeredában, a csíkszeredai 
kerületi munkásbiztositó pénztár elnök-
ségének 1913. évi augusztus hó l én 
tartott üléséből. 
Józsa Géza s. k.. Dr. Kovács Albert s. k.. 

Igazgató. alelnök. 

12/913. szám. 
Faeladási hirdetmény. 

A csikjenófalvi  közbirtokosság el 
adja Csikjenőfalva  község házánál 1913 
évi szeptember hó 10-én délelőtt 11 
órakor kezdődő árverésen a Csikvár-
megye Csikmadaras II. rész községe ha-
tárában levő Hosszuhavas Sikló nevű 
erdejének mintegy 24 kat. hold terüle-
tén rendkívüli kihasználásra engedélye-
zett fenyőfaállományát. 

A vágás területe a gyimesi ország-
úttól 19 kilométer, a Máv. gyimeskö-
zéploki állomástól pedig 19 kilométer 
távolban van. 

S Z É K E L Y S É G 

Az eladás tárgyát képező faállomány 
törzsenként! bemérés szerint 20—28-ig 
836, 30—40-ig 2157, 42-80 ig 2166; 
összesen 5159' méter gömbölyű tiszta 
liaszonfát  tartalmaz. 

Kikiáltási ár 4127T korona, bánat 
pénz a kikiáltási árunk 10*. a. Kihasz-
nálás időtartama 1 év. 

Az árverési és szerződési feltételek 
az erdőbirtokos alólirutt képviselőjénél, 
továbbá a szépvizi m. kir. erdőgond-
uokságnál rendelkezésre állanak. Az 
erdőgondnokságnál megtekinthető a rész-
letes becslési munkálat is. 

Olyan ajánlatok, melyek az árverési 
és szerződési feltételektől  eltérnek, vagy 
bánatpénzzel ellátva nincsenek, figye-
lembe nem vétetnek utóajánlatok el 
nem fogadtatnak. 

Írásbeli zárt ajánlatok a szóbeli ár-
verés megkezdése előtt az árverező 
bizottság elnökénél nyújtandók be. A 
megajánlott összeg szamokkal és botlik 
kel is kiírandó s az ajánlatban kifeje-
zendő az, hogy ajáulaltevő az árverési 
és szerződési feltételeket  teljesen ismeri 
és magát azoknak aláveti. 

Csikjenőfalván,  1913. évi augusztus 
hó 16 án. 

Szopos Ferenc 
birt. elnök. 

Bálás János 
jegyző. 

Szám 2511/3—1913. 
yégrh. 

ÁRVERÉSI HIIillETHÉNY. 
Aluttirt kiküldött végrehajtó az 18H1. évi l.X. 

tc. 102. §-a értelmében ezenn-1 közhírré teszi, hogy a 
Csíkszeredai Kerületi Hunkásbiztoaitó Pénztár végre-
hajtatónak javára 924 koron ni tillér betegsegély já 
rulék tartozás és járulékai erejéig 1913. jtilius 
hó Z-án foganatosított  közigazgatási végrehajtás 
utján lefoglalt  és 1160 koronára becsült következő 
ingóságok, u. m.: lovak, koesik stb. nyilvános 
árverésen elaltatnak. 

Mely árverésnek a hivatalból sz. kiküldést 
rendelő végzés folytán  greliajtást szenvedő laká-
sán Gyergyóaltáluban 1- i.'lö eszközlésére 1913-ik 
évi szept. hó 9-ik napjának délelőtti 10 órája határ-
időül kitüzetik és ahhoz .i enni szándékozók ezennel 
oly megjegyzéssel hív . ak meg, hogy az érintett 
ingóságok ezen árverésen aa 1HK1. évi l.X, te. 107. 
tj-a értelmében a legtöbbet ígérőnek becsáron alul 
is eladatni fogunk. 

Az elárverezendő iiiu-'-ságok vételára az löfll. 
évi l.X. t-e. 108. g-ábaii megállapított teltételek 
szerint lesz kifizetendő. 

Kelt Csíkszereda, ! .'I3. évi augusztus hó 19-éu. 
VITOS FERENCZ, 

vejreti»Jtú. 

oldal. 

Szám 200/4—li) 13. 
végrli. 

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. 
Alattirt kiküldött végrehajtó az 1881. évi LX. 

tc. 102. §-a értelmében ezeuuel közhírré teszi, hogy a 
Csíkszeredai Kerületi Munkáshiztositó Pénztár végre 
hajtatóiiak javára 3127 korona 99 tillér betegsegély 
és baleseti járulék tartozás és járulékai erejéig 
1913. julius hó 8-áu foganatosított  közigazgatást 
végrehajtás utjau lefoglalt  és 140Cti koronára be-
csült kővetkező ingóságok, u. m.: kereskedelmi 
fenyődeszka  és zárléc nyilvános árverésen el-
adatnak. 

Mely árverésnek a hivatalból sz. kiküldést 
rendelő végzés folytán  végrehajtást szenvedő fate-
lepén üyergyó várhegyen leendő eszközlésére 1913. 
évi szeptember hó G-ik napjának délelőtti lü órája 
határidőül kitüzetik és ahhoz a venni száudékozók 
ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az 
érintett ingóságok ezeu árverésen az 1881. évi 
LX. t.-c. 107. §-a értelmében a legtöbbet igérőuek 
becsáron alul is eladatni fognak. 

Az elárverezendő ingóságok vételára 1881. évi 
LX. t.-c. 108. g-ában megállapított leltételek szerint 
lesz kifizetendő. 

Kelt Csikszeredu, 1913. évi augusztus hó 19-én. 
VITOS FERENC, 

végrehajtó. 

Szám 10/5—1913. 
végrli. 

ÁRVERÉSI IIIRPETMÉXY. 
Alattirt kiküldött végrehajtó az 1881. évi LX. 

tc. 102 §-a értelmében ezenuel közhírré teszi, hogy 
a Csíkszeredai Kerületi Munkásbiztositó Pénztár 
végrehajtatóuak javára 1174 koroua BG tillér beteg-
segély és baleseti járulék taitozás és járulékai ere-
jéig 1913. évi március hó 10-én foganatosított  köz-
igazgatási végrehajtás utján lefoglalt  és 2507 ko-
rona 05 fillérre  becsült következő ingóságok u. m.: 
2 drb. fürészkeret,  gyalugép, cirkula és keres 
kedelmi deszka nyilvános árverésen eladatnak. 

Mely árverésnek a hivatalból sz. kiküldést ren-
delő végzés folytán  végrehajtást szenvedő fűrész-
telepén Madéfalváu  leendő eszközlésére 1913. évi 
szept. hó 4-ik napjának délutáni 4 órája határidőül 
kitüzetik és ahhoz a venni szándékozók ezeuuel oly 
megjegyzéssel hivatuak meg, hogy az érintett 
ingóságok ezen árverésen az 1881. évi LX. tc. 
107. §-a értelmében a legtöbbet Ígérőnek becsáron 
alul is eladatni foguak. 

Az elárverezendő iugóságok vételára az 1881. 
évi LX. t-c. 108. g-ábau megállapított feltételek 
szerint lesz kifizetendő. 

Kelt Csíkszereda, 1913. évi augusztus hó 19-éu. 
VITOS FERENC, 

végrehajtó. 

Tanárok, tanitók és más érdeklődők figyelmébe! 
ÉP MOST JELENT MEG: 

„A WDÁRTÖMÉSZET KÉZIKÖNYVE" 
cimü munka, melyből a madártömeszetet bárki elsajátíthatja. 

A 131 oldalon megjelent munkát Szemere 
László, az ornithologiai központ volt tiszt-
viselője, a zsögödi Madártani Ál lomás 
( m a d á r t ü m ó i n t é z e t ) tulajdonosa irta. 
Illusztrálva van dr. Szlávy Tibor és szerző 
fényképfelvételeivel  és r a j z a i v a l . 
A könyvnek más irány u használhatósága is van, 
amenuyiben benne a különféle  magyarországi 
madártani szakírók által használt madárnevek 
tisztázva vannak egyeztető betüsorosokkal. 

Kapható Vakar L. könyvkereskedésében, Csíkszeredában. 
Ára 2 korona 40 fillér  frankó. 
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Nyomdásztanulónak felvételik  egy 
ügyes fiu.  ki legalább a közép-
iskola 2-ik vagy 3 ik osztályát jó 
eredménnyel végezte, V á k á r L„ 
könyvnyomdájában, Csíkszereda. 

Sz. 3637/1913. ki. 3-3 
Pályázati hirdetmény. 

Cslkszentgyörgy községben ujonnau 
rendszeresített s ÍOOO korona évi fize-
téssel díjazott eegédjégyzői állásra pá-
lyázatot hirdjtek. Felhívom mindazokat, 
kik ezen állást elnyerni óhajtják, hogy 
az 1883. évi I. t.-c. 0. §ában, illetve 
az 1900. évi XX. t.-c. 3. g-ábau előirt 
képesítésüket, valamint az eddigi nlkal 
mazásukat igazoló okmányokkal felsze-
relt kérvényeiket folyó  évi augusztus 
hó 26-áig  hozzám adják be. A később 
beérkező kérvényeket figyelembe  nem 
veszem. 

Caiksíentmárton, 1913. évi augusztus 
hó 2-án. 

V e r e s , 
szolgabíró. 

B O E 
a legmegbízhatóbban vásárol-
ható a gróf  T e l e k i G é z a ur 

Őméltósága 
C E L N A I P I N C É J É B Ő 1 : 
1912. évi asztali bor r>n litertől 
10 hectóig literenként 64 flll.  10 
hectón felüli  rendelésnél 60 fill. 
Pinom vegyes ó bor 7 decis bu-
téliákbau 1 kor. 50 fillérért 

kapható. 

Gál Lajos g. intéző. 
C e 1 n a, u. p. Magyarigen. 

Elismert legjobb motorok ! 

Eredeti KÖRTING 

DIESELMOTOROK* i r 
Szivógáz és benzinmotorok. 

Benzin és nyersolajos cséplö-
garniturák, magánjáról al is. 

Hegtepö újdonságt Meglepő újdonság! 

Nyersolajmotorok 
gyújtófej,  vizbefeoskendeséfl 

és kompresszor nélkül. 

Gellért Ignácz és Tsa 
mérnöki iroda 

B u d a p e s t , V., Koliáry-utca 4. 
8aját érdekében kérjen ajánlatot! 

A csíkszeredai állandó 
Edison JVIozgószinházban 

minden vasárnap és 
szerdán szenzációs 
előadás, teljesen uj és 
változatos műsorral. 

Szám 259/4—1918. 
végrh. 

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. 
Alattirt kiküldött végrehajtó az 1881. évi LX. 

te. 102. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a 
Csíkszeredai Kerületi Munkásbiztositó Pénztár végre-
hajtatónak javára ltixii K 1« tillél betegsegély 
járulék tartozás és járulékai erejéig lltl.'í. évi julius 
hó 8 áll togauatositott közigazgatási végrehajtás 
utján lefoglalt  és 19000 koronára beestilt következő 
ingóságok, u. m.: 1 drb. 5" lóerős mozdony, 
deszka szállító kocsi stb. nyilvános árverésen el-
adatnak. 

Mely árverésnek n hivatalból a végrehajtást 
szenvedő iroda helyiségében Gyergyóvárhegyen 
leendő eszközlésére 1913. évi szeptember lió li-ik 
napjának délelőtti 12 órája határidőül kitüzetik és 
ahhoz a venni szándékozók ezennel oly megjegy-
zéssel hivatnak meg, hogy az él intett ingóságok 
ezeu árverésen az 1*81. évi I.X. te. 107. g-a 
értelmében a legtöbbet Ígérőnek becsáron alul is 
eladatni tognak. 

Az elárverezendő ingóságok vételáia az 1881. 
é\d LX. t.-c. 1UM. g-ábsn megállapított teltételek 
szerint lesz kitizetendő. 

Kelt Csíkszereda, lülil. évi augusztus hó llt-én. 
V1TUS FERENC, 

végrehajtó. 

— Eladó tégla, a legelső minőségű, 
mintegy 150.000 azonnal eladó! — 
Érdeklődők felvilágosítást  nyernek a 
kiadóhivatalban. 

Sz.: 1357. 
Árverési hirdetmény. 

Csobolfalva  közbirtokossága közhírré 
teszi, hogy a tulajdonát képező, „Sulczst 
völgyi", Őalauibbalma novu ordöréssíon 
394 drb. száraz és száradásnak indult 
lucfeuyöfát  748 kor., — továbbá „Med 
vés-tehk" árnyékában levő 2109 drb. 
bükkfát,  mely 1476 m" teszen ki, 
368 korona kikiáltási ár mellett, Cso-
bolfalva  község házánál, a legtöbbet 
ígérőnek, 1913. szeptember 1-én d.  u. 
2 órakor  elfogja  adui. 

liánatpénz a fenti  kikiáltási ár 10 
Va , — vételár előre fizetendő  — a 
fenyőfa  mennyiséget 1913. december 
l-ig, a bükkfát  1914. december 31 ig 
az erdőből vevő kiszállifani  köteles. 

Csobolfalván, 
17-én. 
Pálffy  András 

b. jegyző. 

1913. augusztus hó 

Csiszer Pál 
bírt. elnök. 

H1RDETESEK 
olcsó árszámitás mellett 
közöltetnek s felvétetnek 

A KIADÓHIVATALBAN. 

ŐSZI TRÁGYÁZÁS! 

T H O M R S S f l L A K 
A legjobb és legolcsóbb fosztorsavas  műtrágyái Ovakoiljank a hamisításoktól ! 
Csak akkor valódi, ha ilyen zsákba van éa eredeti ólomzár van rajta. 
Minden zsák t a r t a l o m j e g y z é k k e l van e l l á t v a ! 

KALMÁR VILMOS 
a Thomasphospliatfabriken  Berlin, v e z e rk o p vis e 1 ö j e 

BUDAPEST, VI., ANDRÁSSY UT 49. 
Különösen a jelenlegi rendkívül olcsó árakra figyelmeztetjük  a vásárlókat. 

THIERRY A. GYOGYSZERESZ BALZSAMA 
Utolérhetetlen hatású tüdő- és mellbotogaégeknél, enyhíti a kn-
tarust, megszünteti a fájdalmat  okozo köhögést. Torokgyuladást, 
rekedtséget és gégebajokat megszüntet, valamint lázt, különösen jó 
hatású gyomorgörcs és kolikn ellen. Gyógyhatású aranyér és altesti 
bántalmaku&l, tisztit)» ti veséket, étvágygerjesztő, elősegíti az emész-
tést. Kitűnően bevált fogfájásnál,  odvas foguk,  szájbOsnél, valamint 
az összes száj- és fogbetegségek,  büffögés  ellen, megszünteti a száj 
vagy gyomortól eredő bít/.t. Jó hatású pántlikagilisztáuál. Meggyógyít 
minden sebet, sebhelyt, orbáncot, láztól eredő hólyagot, kelest, sze-
mölcsöt, égési sebeket megfagyott  testrészeket, vart és kiütést, 
r ül bántalmak ellen kitűnő hatású. Minden háznál különösen influenza, 

kolera vagy más járványoknál kéznél legyen. 
írjunk: Thierry A. őrangyal gyógy tárának Pregrada, 

Rohitsch mellett. 
12 kis vugy 6 dupla  vagy 1 nagy sepicialQveg  5 60 korona. 
Nugyobb rendeléseknol jelentokeny arengodmeny ! 

Thierry A. gyógyszerész egyedül valódi Centifolia  kenőcse 
; .bbHanaÍA&' * mogszQntot vérmérgezést, fájdalmas  operációkat leggyak-
rabban fHeshigeasé  tesz. Használatos gyerekágvaa nőknél fáió  emlők 

rjkedé. cmlőkcményedésPeÍlen. O&nc f,U«rt  l á t k , 3 , 
í á í áMa K ^ ' Í ; e k ó l / o k ' ««"*», ló vés, váî ás vagy zúzó-
lilását . ,» . ^ k l t ü u ö gyogyhatásn szer. Idegen testek cltávo-MSSJJE": "VCf'  . " l b - kinövések, k.rbttukalus, 
eaé.I „ h i £ i v a l u r a ' u l " '««g. rotliadás, kttrOmgyülé., hólyag 
??í"vi f  ' L r ' , ^ : ^ " 1 " ' " elóíorduló tlllfek  vésnél .vérkeléseknél! 

\ alamiul kip.lt, esetén csecsemőknél stb. ,1b. kii Onó h.tásu 
Buf  , T ' Î " 1 f  * P Ó n * b « k ü ' « . e vagy utánvét mellett kapható. 
Ű r t ± J o - « r KJ-ów-tár^.,,, „ l a .« ország legtöbbv BÓgyszer-

. ,.n. Tlmlm.j .r es Sem. Koehraelster Utóda,, Hadanovits Teatvor.k 
drog - lakban HuJ»,,esten kapható. Ahol nlucs lerak., .endVljauíT, ' eúen" 

íMerry A Őrangyal gyógyszertárából, Pregrada, Rohitsch mellett. 

Liptulajdonoi: Dr. GAAI, EXDRE. 
Nyomatott Vákér L könyvnyomdijábui, Caíkaiertda 


