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Hirdetési dijak előre fizetendők. 
Kéziratok nem adatnak vissza. 

A duzzogok. 
Az ellenzék haragezik, hogy Ti za 

Istviin gróf  miniszterelnök gróf  Károlyi 
Mihálynak, a függetlenségi  párt elnöké-
nek, egy párisi lapban közölt s Magyar-
ország közgazdasagi hitelét elásni alkal 
mas nyilatkozata mialt élesen kikelt. 

Ezenkívül még azért is haragszik az 
ellenzék, mert a delegáció plurális ülé-
sén, melyet az ellenzék nyolc tagja hi-
vatott össze, se a küzös, se a magyar 
miniszterek, se a munkapárt meg nein 
jelent. 

Haragszik továbbá az ellenzék azért 
is, hogy Balogh Jenő igazságügyi mi-
uiszter kiváló komolyságai, nagy tu 
dással s olykor finom  élccel is iilszo-
rezett beszedekkel könnyen veri vissza 
a parlamentben a sajtótörvény javaslat 
elleni támadásokat. 

Haragszik az ellenzék még mindenre, 
ami nem az övé, ami nem ugy törté 
nik, ahogy ő akarja ; miudenkire, aki 
velők nem árul egy gyékényen, de ta 
Ián haragszanak önmagukra is, hogy 
Tisza István gróffal  és a munkapárttal 
szemben teljesen tehetetlenek Tehát 
nem tetszik nekik Tiszának az éles 
hangja. Urau Isten I Hisz nincs a szó-
tárban oiy gyalázatos szó, kifejezés, 
amit az ellenzék s kőztök gróf  Károlyi 
Mihály pártelnök ur is, Tisza fejthez 
nem vagdostak volna. Kitekintve a'.tól, 
hogy Tisza éles szavai még távolról 
sem küzelitik Károlyiak kifejeíéseit, 
fuicsáuak  találjuk, hogy ha valaki veltlk 
szemben csak mérsékelten szigorú — 
de százszorosan megérdemelt — kifő 
jezést basznál, arra mindjárt pereátot 
kiáltanak s tintorgaiják az orrukat. 
Nekik szabad hónapokon, éveken ál 
durváknak lenni, piszkolódni, becsmé 
relni, szidni, átkozni másokat: de ha 
az ö végzetes ballépéseiket valaki ne 
hány erélyes szóval bírálni meri, az 
uiár szentségtörő. Üsszeróffonnek  mind-
járt és tanácskoznak, hogy a szentség 
lörón bosszút álljanak. 

Aki ennyire finnyás,  az vigyázzon 
és ne sértegessen unos-untalan utasokat. 
Mert bizonyosnak kell afelől  lennie, 
hogy ha ó oszt sebeket, ö is kaphat. 
Vagja zsebre Károlyi gróf,  amit Tisza 

gróftól  kapott, annál is inkább, mert 
még esetleg több ily kemény leckézte 
tésben lehet része Tisza gróftól. 

Vaióbau csodalatos is és csak nálunk 
lehetrégos, hogy politikai párt vezetesere 
vállalkoznak olyan e;.y nel., akik erre 
sem kellő készültséggel, sem kelló to-
heiséggel nem birnak. Ê y párt veze 
téstbez nem elegendő c.-upán a lelke-
sedés, oda sok-sok bölc.;cseg, tapintat, 
tudás és körültekintés is keil I Károlyit 
ifjú  hevessége sok meggondolatlanságra 
ragadta már, b uszt hisszük, Apponyi 
Albert gróf  is, Audrássy Gyula gróf  is 
eleget aggodalmaskodnak pártvezéri kol 
légiijuk hirtelen nyelvessége miatt. Arn 
vigyázzon Károlyi grót, mert arról a 
polcról, ltovu lelkest dese emelte, járat-
lansága és hirtelenkedése csakhamar 
le fogja  ráutnni. 

Da a végén, ha Tisza gróf  kissé 
gorombábban is vágott vissza, mint s,:o 
kott, nem tthet szemrehányást az el-
lenzék, mert liiszeu csak érvényesí-
tette a közmondást : szegei — szeggel. 

Hogy a delegációban felsültek  ?! 
Hogy ez táj nekik í! (J« hónapszámra 
nem mennek el a parlamentbe, gyaláz 
zák azokat, akik oda bejárnak. A munka 
párt egyszer abszental, akkor is azért, 
mert dolgozui akar, az mar vérlázító 
az ó szemükben. At már előttük gye 
rekesiny, az tnegalázásra a delegáció-
nak a hagyomány ol.uak, a plurális Illést 
összehívó elnöknek stb. stl>. Ezzel el 
mondták a kritika' önmagukról. Igeni. 
gyermi kcsiny volt eddigi eg--sz szereplő 
sül', megaiuzasaa parlamentarizmusunk, 
a tekintélynek, a hagyománynak s;b. 
Űk maguk u.ondiak ki magukra a szeu 
tenciat. S bar a munkapárt absieutalása 
okaiban és céljaiban az ország erdeke 
ben való volt; de mivel abszeutáltak, 
mégis az eileuzektól bódítottak el egy 
harci fegyvert,  amely u0'y látszik, na 
gyou jol bevált, mert Karolyi grófék 
szörnyen haragszanak érte s végered-
ményben erre is csak azt mondhatjuk: 
szeget szeggel. 

Balogh Jenő igazságügymiuiszterból 
figurát  akarnak csiualui derék ellenzéki 
honatyáink. És a jó Balogh Jenő nem 
akar figurává  válni. V agdalkozik jobbra 
balra. Ved és vádol egyszerre. Persze, 

kellemetlenek nz igy kapott sebek. 
Mert hát eddig csak az ő privilégium-
juk volt a vádolás. Most inegvaunak 
rémülve, hogy Balogh Jenő rájuk ol-
vassa a koalíció remes emberhajszáját 
s nyiltan kimondja, hogy a koalíciótól 
rámaradt sajtójavaslal és más egyebek 
s íkkal reakciósabbak voltak minden el-
képzelhető reakciós javaslatnál. Fáj 
nekik, hogy az igazságügyminiszter a 
saját fegyvereikkel  veri őket vissza. 
I't sem mondhatunk egyebet, mint hogy 
szeget — szeggel. 

Hát csak haragudjanak mindenre és 
mindenkire I A nemzőt ugy is kellő érté-
kéro szállította már az ó müharagjukat. 
Mindenki tudja, hogy a hatalom párnái 
után való vágyakozás teszi őket bőszül-
tekké. A nemzet tehát napirendre tér az 
ő haragjuk fölött  is s a megpróbáltatások 
napjaiban is dolgozik, ktlzd a szebb és 
a jobb jövőért. 

Erdéiyi szövetség. 
Ksziink ágál an sincs komolyan venni azt 

a zavaros manifesztumot,  melyet Apáthy István 
.Vétljük meg Eidálytl1* cimen a Kemény Ár-
pád báró ellenjegyzésével bocsátott ki. (Sze-
rctuók föltételezni  a nemes báróról, akinek 
végre is ismernie kellene nz erdélyi viszonyo-
kat, hogy olvasatlanul zsiralta a hosszú és 
külüuös felhívást). 

Az ellenzéki pártszervezetekhez és ellen-
zéki vezérférfiakhoz  intézett Írásnak nyilván-
való célja az, hogy az úgynevezett „erdélyi 
ki:riiós14-t, ezt a bUlyos gondokat okozó nagy 
válságot közönséges ellenzéki kortesfegyverré 
süiyeüsze. Ha valahogy okosabban, ravaszabbul 
láttak voloa munkához, — t. i. ugy, hogy 
aiiól tartli >tnánk, hogy fellépésük  szélesebb 
köril visszhangot kelt: akkor a legmélyebb 
felháborodás  hangján kellene tiltakoznunk e 
veszedelmes, egyenesen nemzetellenes bom-
lasztási kísérlet ellen. Azonban semmisem volna 
fölöslegesebb,  miut erre a manifesztumra  vala-
mely lelki háborgást prédálni. Kz az irat olyan 
meggyőzően ítélkezik saját maga fölött,  hogy 
Igazán nem szükséges azt kivillről is agyonütni. 
Niucs az az erdélyi magyar ember, ba még 
olyan ellenzéki érzelmű is, aki az Apálhyék 
szózatára azt mondaná, hogy: ez kell nekem, 
ilyen szövetség kell nekem I 

Aki ugy fog  hozzá a védelemhez, hogy az 
erdélyi magyarságot és ennek érdekeit egy 
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árva szóval sem emlegeti, sót egy helyen azt 
mondja, bogy ilyen „külön érdekeket" el sem 
ismer; aki ugy beszél, bogy ó .az anyanyelv 
különbsége által egyik irányban sem gátolt 
verseny szabadsága utján" akarja orvosolni az 
erdélyi lakosság közös bajait, tehát nem a 
magyarság baját; aki a mentés egyik fófelté-
telét „az általános, egyenlő titkos és közsé-
genkénti választói jog- behozatalábau látja, 
mert igy remélhetünk „egy minden lakósának 
közös munkájával békésen élö Erdélyt"; aki a 
védelmi munkából egyenesen kizárja a munka-
párti erdélyieket, mert ezek a .mindenkori" 
kormány csatlósai, már pedig kunefut  minden 
kormány és azon jár az esze, hogy Erdélyt 
elsorvassza és lekanyaritsa Magyat ország tes-
téről ; aki továbbá mentegetödzik amiatt, hogy 
a románokat sem hivja a maga táborába és e 
kizárás okául azt állapítja meg, hogy a ro-
mánság vezetőinek egy része „a nép bőrén 
alkussza ki a kormánytól a saját egyéni hasz-
nait", holott .közös bajunk a nép elnyomott-
sága és jogtalansága"; aki arra fogadkozik, 
bogy ó .egész Erdélyt" kivánja megvédelmezni 
,az erdélyiek és a magyar kormány elleu"; 
— aki ilyen modorban tárgyalja az erdélyi 
országrész dolgait, az hiába bök oda egy-ket 
frázist  „egységes nemzeti Magyarországáról 
és Kománia ellen való védinilvekról, mert azért 
mégsem beszél az erdélyi magyar ember szi-
véből és hívogatásának föl  nem ül senki. 

A meglehetősen zavaros szövegezésű fel-
hívás legvilágosabb poutja az, melyben kifej-
tik, hogy ők Erdélyben ellenzéki képviselőket 
akarnak, .bármely anyanyelvűek is'. 

Az egész pedig nem egyéb, mint pártpoli-
tikai kortesirat, — különös tekintettel a szo-
ciáldemokrata szövetségesek érzékenységére, 
akik a „nemzeti' szempontok kiélezését tudva-
levőleg nem szeretik. 

Kell-e az erdélyi magyarnak az ilyen .Er-
délyi szövetség ?" Ha kell, ugy Apáthyék tárt 
karokkal várjak, — dacára magyar anyanyel-
vének. Föltéve természetesen, hogy nem mun-
kapárti. Mert „bármely anyanyelvű" is lehet, 
de ha munkapárti, akkor ki van zárva a szö-
vetség paradicsomából. 

Hogy a vasárnapi ellenzéki gyűlésnek mi 
hasznát fogják  látni az erdely magyarok, azt 
nem tudjuk. De egyet biztosan tuduuk. liá 
fognak  jönni, hogy nem éppen olyan rossz 
dolog az, hogy a magyarok Istene nem Apáthy, 
Posta ós Kenéz urakra bizta az Erdélyi ma-
gyarság megmentését. 

KÖZÖNSÉG KÖRÉBŐL.") 
Az alfalvi  dráma. 

A gyergyóalfalvi  drámáról gyergyói tudó-
sítónk nyomán ml Is hirt atltuuk, melyet az 
akkor csak könnyebben megsebesült Bartos 
Uyula ügyvéd a „üyergyó" szerkesztőségéhez 
intézett levélben helyesbített. A „Gyergyó"-
hoz Intézett Bartos Gyula ügyvéd kéresére 
mi is közreadjuk. 

A levél a következő; 
Gycrgyóalíalu, 1913. nov. 21-én. 

Igen tisztelt Szerkesztőség I 
A „üyergyó"-ban nov. hó 9-én megjelent 

.Az alfalvi  dráma* cimü cikkre vonatkozóan 
szándékosan nem nyilatkoztam eddig, abban a 
jó reményben, hogy az én kezdeményezésem 
nélkül Is megtörténik az, amit nemcsak én, a 
szándékosan meghurcolt, hanem — saját néző-
pontjukból Ítélve is — e lap olvasó közönsége 
joggal elvárhatott: a való tényeknek, az igaz-
ságnak megfelelő  módon való rectiflcatió. 

Dacára annak, hogy a kérdéses cikk még 
nov. hó 9-én jelent meg: eddig semmit sem 
tettek. 

Nem keresem most mélyebben az okokat, 
hogy miért kaptak ngy az alkalmon e reám 
nézve amúgy is kellemetlen eseménnyel fog-
lalkozni, csak megütközéssel constatálom, hogy 
ha már mindenkeppen irni akartak róla, nem 
tartottak szükségesnek a tendeutiosus moti 

•) K rovatban közlőitekért nem vállal felelős-
séget a sserkesztéség. 

vamokkal tellitett cikk tartalmi valótlausagarol 
való meggyőződés után a megfelelő  módon 
helyesbíteni, hogy igy legalább a későbben 
megjelent lapok — ezen cikk után indulva — 
ne pertractáltak volna a valótlanságokat. 

Nemcsak rólam van szó, liatiem egy nöröl 
is, akit eléggé lesújtott, megtört az atya tra-
gikus halála, ki talán mégis megérdemelt volna 
annyi kiméletet, hosty ne szolgáltassák ki az 
újságok szenzáció iiujhászásának, különösen 
ha figyelembe  vesszük, hogy a .tudósító"-juk 
által referált  cikk nem egyéb rosszindulatú 
pletykánál. 

11.1 már tudomást szereztek arról, hogy 
engem első segélyben l)r. Dobrlbán járásorvos 
ur részesített, akkor tóle megtudhatták volna, 
hogy összesen csak egy lövés történt 8 az is 
csak érintett. 

Ha illetékes helyen tudakozódnak, meg-
tudhatták volna, hosy Popp Miklós nekem nem 
volt nevelő apám, hanem csak a nénémnek a 
férje,  akihez ép annyi közöm volt, hogy évek 
óta neki küldöttem el keresetemnek java részét, 
hogy megmentsem a koldulástól, az éhenha-
iástól, mert már évek óta nemcsak családját 
nem tudta eltartani, hanem önmagának sem 
volt képes betevő falatját  megkeresni. 

Megtudhatták volna, hogy engem egyálta-
lán nem nevelt, nem taníttatott. Laktam 
ugyan nálok ezelőtt tíz évvel visszamenőleg 
gimnázlsta koromban, kisebb-nagyobb megsza 
Utasokkal, de azért még annak idején a rendes 
havi Illetményt megfizettem,  amit már azért is 
meg kellett tennem, mert már abban az időben 
ís alig keresett annyit, amennyi nekik szük-
séges volt, állítólagos inagánvagyonából soha 
senki egy fillért  sem látott. De ha ezt nem is 
tettem vo1 na, akkor is bőségesen megfizettem 
volna azon pár ezer koronával, melyet reá és 
családjára költöttem az utóbbi évek alatt 

Megtudhatták volra azt is, hogy Popp 
Miklós nem volt In ntes és mészáros, volt 
ugyan az én pénzemből alapított üzlete utóbb 
Nagyváradon is, de csak szakértő üzletvezető 
tai tasi kötelezettsége mellett, miután ez nem 
volt mestersége, ehhez egyáltalán nem értett, 
de ettől eltekintve is. mint paralytikus, amúgy 
is képtelen volt a vezetésre. 

Megtudhatták volna végül azt is, amit az 
„ugyuiundják" és .állítólag" kifejezések  védő-
szárnyai alá burkolva oiyan uagy előszeretet-
tel irtak meg s innen át.ettek a többi lapok 
is, hogy én a t e s t v é r e m n e k soha házas-
ságot nem Ígértem s már ethikai okból nem 
is ígérhettem s mi a legfőbb,  erre maga Popp 
Miklós sem gondéit, nem is gondolhatott s 
még kevésbbe beszólt erről velem, sót ellen-
kezőleg ó maga volt az, aki számtalan esetben 
— bebizonyithatólig — feleségül  ajánlotta 
egyik-másik ismerősének leányát. 

Nem részletezem tovább, inert igy is elég 
szomorú dolog, hogy a piucra kell vinnem 
intim családi dolgokat, melyekhez senkinek 
semmi köze, hauem arra kérem, hogyha már 
helyet adtak a sérelmezett animosus cikknek, 
ugy ne zárkózzanak el a valóság megirása 
elől sem, vagy ha ez igen nagy munkát igé-
nyelne, ugy kérem legalább jeleit levelemet 
közzétenni. 

Tisztelettel: 
Bartos Gyula dr. 

ügyvéd. 

NYILTTÉR.*) 
„Attila sírja". 

(Földes Zoltán urnák), 
A nyár folyamán  „csak egyedül magam 

tauulmanyuztam a tulajdoujegyekül használt 
rovásjegyeket". Igen I Ezt alairoiu most is, ha 
mindjárt szerénytelenséggel is vádolna meg. s 
nem Is lenue hajlandó ezt elismerni Földes 
ur; anual is inkább, in Tt ez az igazságon 
éppenséggel  nem változtat  semmit. Egyéb 
iránt, hu Földes urat bántaná a „babér"  ebból 
szi\e«-n juttatok u< ki is mint vármegyénk ér-
demes költőjének, aki épp»n azért, mert költő 
Jiazatius  merengésében"  még a „kákán"  is 
megtalálja a csomót... Látja, Fóltles ur, én 
ezen az alapon értrin az Öu „zavarai, kon-
fúzióját",  melyben még aposomot és sógoro-
mat is költői álmainak országából tanuknak 
allitja eló, hogy merő kepzelödesével „rám 
foghussa  • azt is, hogj' én uposom babérját 
igénylem. 

Költői álomkép! Szőhet ön helyébe még 
***bbet és igazabbat is . . . Nem veszi rossz 

*) E rovat alatt közlöttekért nem vállal fele-
lŐM ĝet a S l t e r k 

néven tehát ha szétoszlatom. Most pedig tudja 
mit Földes ur ? Legyünk jó barátok ! Felezzük 
meg a dicsőséget. A babérkoszorú egészen 
nálam van . . • 

Igen I mert hallgassa meg Földes ur, apó-
som még Attilla sirja keresésének küszöbén 
átengedte nekem a jövendő dicsőséget; meg 
gondolva azt, hogy elég babérja van már neki 
hozzá (amint Ön is helyesen elismerte) tiszte-
lője is, szerezzen hát fiatal  veje is . . • Aki-
nek előnye, hogyha valahol Attilla sirja fede-
lébe belebotlaua, — erósebb dereka van mint 
öreg apósának ahhoz, hogy a siríedőt lelkese 
diiseben egymaga is felemelje  s meggyőződjék 
a uagy huuu király pihenőhelyéről azelőtt,  hogy 
a nagy dicsőséget az irigy lelkű emberek el-
kaparintbatnák, vagy részt kérhetnének belőle... 
Ez a babérkoszorúm rövid története Kár, hogy 
Ön megtépdeste. . . 

ígéretemet beváltom. Felét önnek adom, miut 
Attilla ősapánk érdemes, lantos, sarkantyús 
vitézének . . . 

Lássuk az érem másik oldalát is. 
A Nemzeti muzeum szerintem nem azonos 

az Erdélyi Muzeummal — irja Földes ur ha-
tározottsággal. Eugedjeu meg kerem, de Önnek 
ebben sincs igaza, legfeljebb  akkor, ha elhan-
tolta  a kolozsvári Erdélyi Nemzeti Muzeumot 
(ue restelje kérem idevagólag megolvasni dr. 
Schillig Lajos kolozsvári egyetemi tanárnak 
Erd. Mu'í. Egyl. kiadásában megjelent Erdélyi 
Nemzeti  Muzeumról  irt felolvasását)  a sepsi-
szentgyörgyi Székely Nemzeti Muzeummal 
együtt. Vegye tehát barátságosan tudomásul, 
hogy nemcsak a fővárosban  van Nemzeti Mu-
zeum, hanem Erdélyben, valamint azt is, hogy 
az Erdélyi Nemzeti Muzeumnak ép oly fontos 
kulturmisziója van, mint a fővárosinak,  meny-
nuyiben az erdélyi történeti adatok gyűjtését 
es feldolgozását  a fővárosi  M. N. Muzeumtól 
teljesen függetlenül  és önállóan végzi. 

Ugy-e bár, F'öldes ur kegyes engedelmével 
ezt is lehet Nemzeti Muzeumnak nevezni s ami 
a fő,  erről tudni ? . . . 

A .Gyergyói Hirlap- (melynek ismétlem 
Ön egyik szorgalmas munkatarsa) folyó  évi 
augusztus lü-iki száma is Erdélyi Nemzeti 
Muzeumot emlit, csak éppen a muukatars nem 
tud erról. Más szóval „engedelemmel legyen 
moudva" mégis csak nekem van igazam abban 
is, hogy hiaba várja Földes ur, ha még oly 
nagyou ,puccba is vágja magáta N. Muzeum 
kiküldöttjeit, mert ez már megtörtént. Kár 
volna tehát, ha a „kiküldöttek  méltó foga-
dására*  Földes ur meg tovabbra is „siritgetnr 
talalná bajuszat (ha ugyan van;, mert meg a 
hosszú es hiába való varakozás alatt könnyeu 
kigyomlálhatná  . . . 

Szentgotthárd, J913. december hó. 
Kemenes Antal. 

H Í R E K . 
— Tb. kinevezés. Gyalókay Sándor főis-

pán Kovács Gyárfás  dr. csíkszeredai ügyvédet 
vármegyei tiszteletbeli tiszti főügyésszé  ne-
vezte ki, 

— Ismeretterjesztő előadások. Az első 
ismeretterjesztő elóadas nov. hó 30-án volt a 
főgimn.  tornacsarnokában elég élénk érdeklő-
dés mellett. Megnyitó beszédet Kassai Lajos 
igazgató mondott, ami az előadások célját is-
mertette. lilthes Uj ula dr. árvaszéki ülnök és 
Kadar Ferenc tanár voltuk az előadók. Előbbi 
a közigazgatás teendőit ismertette a kulturális 
eB népjóléti intézmények létesítésében, utóbbi 
pedig a középiskola reformjáról  beszélt. Ugy 
a bevezető beszedet, mint az előadásokat nagy 
tetszesse! fogadtak.  A legközelebbi előadas 
dee. 14-én d. u. 5 órakor lesz a főgimn.  torua-
caarnokabun, amikor liuccs János dr. ügyvéd 
.A nők jogi helyzete hajdan és most' cimeu 
lög értekezni. Buszek Uyula tanár pedig a 
Balatonrul fog  elóailáat tartani vetített képek 
kíséreté ben Felhívjuk az érdeklődök figyelmét 
az erdekesnek igerkezó előadásokra. A belépő-
díj tetszés szerinti. 

„í„r S " , n l n á r l u m át vétele. Csütörtökön metrt 
vegbe a főgimnázium  balszárnyának, az utólag 
épített szemináriumnak hivatalos átadása cs 
átvétele. Az átvételnél megjelent Mikó Bálint 

, - „ " epttöbizottság elnöke és Pápai 
Sándor műszaki tanácsos. Az átvétel simán 
ment a szép cs kilogástalan építkezés az építő 
brassói Wusiuszky-ceg becsületére válik. 
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— Uj közigazgatasl lap. Pest, Heves, 

Jásznagykun-Szolnok és Csauád vármegyék 
községei országos mozgalmat indítottak azért, 
hogy az állami teendők ellátásáért a községek 
is államsegélyben részesittessenck. A községek 
joggal hivatkoznak rá, hogy ók is teljesítenek 
állami teendőket, s igy óket is megilleti az 
államsegély. Hogy ezt a kérdést állandóan 
napirenden tarthassák, a községek magas 
színvonalú uj közigazgatási hetilapot indítanak 
„Községek Lapja" cimen. A lap programiul a : 
a községek egyetemes érdekeinek megvédése, 
a községek gazdasági és kulturális folvirágo-
zásáuak elősegítése, a községeknek a városok 
mintájára államsegélyben való részesítése iránt 
országos mozgalom indítása, a községeknek 
egy érdekszövetségbe tömörítése, a közigaz-
gatás korszerű reformjának  követelése, a köz-
ségi jegyzőknek a községi önkormányzat élére 
állításáért erélyes küzdelem indítása, a községi 
gazdaság és haztariás körébe eső kérdesek s 
általában a községi élettel összefüggő  íigyek 
modern, magas szinvoualon való tárgyalása, a 
hasonló külföldi  irodalom és községi intézmé-
nyek ismertetése. A lap â legkiválóbb szakírókat 
s a községek vezetői közül a legjobbakat tö-
möríti maga köré. Előfizetési  ára évi lü ko-
rona. Szerkesztőség ós kiadóhivatal: Buda-
pesten, Vörösmarty-utea 20. szára alatt van. 

— A csíkszeredai mozgószinház szenzá-
ciója. A csíkszeredai mozgószinház igazgató-
ságának nagy anyagi áldozatok árán sikerült 
megszerezni a kinematográfia  egyik legszebb 
alkotását, a Jules Mary világhírű regénye után 
irt «Élőhalott* (IX. Parancsolat) cimü irodalmi 
filmet,  mely világszerte a legnagyobb sikereket 
aratott újdonság. A hat részből álló és 2300 
m. hosszú film  íözerepét Capellani játsza, ki-
nek a művészi világban előnyösen ismert 
neve van. Az igazgatóságnak csupán két napra 
sikerült megszerezni a világhírű újdonságot, 
melyet a Csíkszereda és videke közönségének 
december 7. és 8-án, vasárnap és hétfon  mu-
tat be. Mindkét napon két előadás lesz, és 
pedigi délután lét ötkor és este fél  kilenc 
órakor. Tekintettel a már eddig megnyilvánult 
rendkívül nagy érdeklődésre ajánlatos, ha kö-
zönségünk a szükséges jegyeket idejekorán 
beszerzi, de legkésőbb szombat délig, mert 
ezután már kevésbbé jó helyek állanak az 
igazgatóság rendelkezéserc. A darab versenye-
zik bármelyik mozislágerrel és ma a mozgó-
szinházzal legkedveltebb és legtökéletesebb új-
donsága az egész világon. 

— Uorarescut életfogytiglani  kény-
szermunkára Hűltetek Romaniaban. A 
fogaraBmegyei  a/ármazásu Morareseu rabló-
bandavezért, aki éveken át tattotta retlegesben 
a varmegyebeli községeket s aki elleu legutóbb 
a esendórséget és a katonaságot is mozgósí-
tották, míg vegre Komáuiabau elfogtak,  mull 
szombaton Pitestiben ket rendbeli gyilkossá 
gért életfogytiglani  kénysz rmuukaru ítélték. 

— Választások a vármegyénél. Az idén 
tudvalevőleg elmaradnak a varmegyei tisztuji-
tások és igy nálunk csupán a magánjavaknál 
lesz restauráció ott is csak az igazgatói és 
ügyészi állásra. A pályázati határidő a napok-
ban jár le. Értesülésünk szerint az igazgatói 
állásra egyedül Csiky József  dr. jelenlegi igaz-
gató pályázik, kinek megválasztása egyhangú 
lesz. Az ügyészi állásra Czikó István dr. gyér-
gyószentmiklósi ügyvéd, jelenlegi ügyész, to-
vábbá Kovács Gyárfás  dr. és Kovács Albert 
dr. csíkszeredai ügyvédek pályáznak. Ez ál-
lásnál heves küzdelemre vau kilátás, mivel 
mindhárom jelöltnek tekintélyes pártja van. A 
közgyűlés e hó utolsó napjaiban lesz. 

— Piac kofák  nélkül. Még elképzelni 
is bajos azt, hogy a piacon ne a kulák ural-
kodjanak továbbra is. Mint hírlik, a kormány 
foglalkozik  azzal, hogy olcsó piacot teremtsen 
a fogyasztó  közönség számara. Az a terve, 
hogy a nagyobb községek, járási székhelyek 
hatarában állami konyhaki-rteszetet és gyü-
mölcsöst létesít. Azoknak művelését tanult és 
végzett kertészek vezetése mellett rabokkal 
éa ifjukoru  bűnösökkel végeztetné. Ezzel egy-
idejűleg megszüntetné a piaci kofáskodást.  A 
piacokon nyílt helyen ismételadók nem jelen-
hetnének meg. Utt csakis azok a u-rmeluk 
árulhatnának piaci terményeket, akik hatósági 
bizonyítvánnyal igazolni tudjak, hogy a saját 
terményeiket áruljak. 

— A vasfogy  asstás hanyatlása. .Vem 
csak nálunk, hanem Ausztriában is feltűnő 
visszaesést mutat ez klen a v e-fogyasziás  A 
rudvas-fogyasztásnál  a tavalyihoz képest .",(J«, 
és a singyártáshoz szüksége* v.w fogyasztása 
közel 90«/,-ka1 rosszabbocloii. E rosszabbodás 
oka igeu természetesen a kedvezótk-u P'nz 
ügyi viszonyokban keresendő 

— A vasúti menetrend javítása. A leg-
utóbbi törvényhatósági közgyűlésen szóvá telte 
Oláh Alajos, hogy a csíki \.i.,nt nyári menet-
rendjéből kihagytak több községet, miut 
Szárhegy, mélynél a 8001 és 8004 sz. vona-
tok nem állanak meg. A törvényhatóságnak a 
megállóhelyek visszaállítása lárvában tett fel-
terjesztésének már is megvan a kivánt ered-
ménye, mivel a kolozsvári máv. üzletvezető-
ség értesítette Fejér Sándor alispánt, hogy a 
megállóhelyeket a május 1-cn cletbeléptetcndö 
uj menetrendbe újból felveszik  és a várakozási 
időt ott, ahol amúgy is sokat állt a vonat, 
csökkentik. 

— A „Darwin". Dr. Külöp Zsigmond 
ilyen cimü népszerű természettudományi folyó-
iratának dec. 1-i száma a következő tartalom-
mal jelent meg: Wallace-ról a most elhunyt 
nagy természettudósról emb-'c-zik meg a szer-
kesztő. Cserny Dez-ó. Az érzékszervek műkö-
dése ujabb megvilágításban. I)r. Balassa Géza: 
A régi Zichy barlang. Dr. Szörényi Nándor: 
Szervezetünk önvédelme. Érdekesebb cikkek 
még: A mijomkérdés. Amuiulsen tervei. Tűz-
biztonsági berendezések a haj- kon, stb. A 
folyóirat  előfizetési  ára a Darwin-Könyvtár 
köteteivel együtt félévre  5 kor. Mutatvány-
számokat kad a kiadóhivatal. Budapest, VI. 
Andrássy-ut 00. 

— Vasút Marosvásái hely —Segesvár 
kozótt. Marosvásárhely törvényhatósági jogú 
város legutóbb tartott törvényhatósági bizott-
sági közgyűléséből elómuok i l i ongedelyt kert 
egy Maro»vásárhely—Segesvár között létesí-
tendő vicinális vasút épitésere. 

— Törvényhatósági közgyűlés. A vár-
megye törvényliiiiónági közgyűlésé tLcemler 
hó utolsó napjaiban rendkívüli közgyűlést tart, 
melyen a folyó  ügyek kerülnek tárgyalás ala 
és a magánjavak igazgatói és ügyészi állása 
töltetnek be. 

Kinevezés. A kolozsvári kir. ítélőtábla 
elnöke dr. Boga Bálint csíkszeredai kir. tör-
vényszéki joggyakornokot a kolozsvári kir. 
Ítélőtábla kerületébe segcívdijas joggyakornokká 
nevezte ki. 

— Az igazságügyminiszter Steiner Ignácz 
budapesti cs. és kir. •!. ,záinu vonatosztály-
beli őrmester, igazolványos altisztet a csík-
szeredai kir. járásbírósághoz írnokká nevezte ki. 

— Pályázat tanítói állásokra. Jankovich 
Béla vallás és kűzoktal . ügyi miniszter de-
cember 15 iki határidővel pályázatot hirdetett 
több fanitói  és tanítónői állásra, Csikmegyé-
ben betöltendő Csikszentdomokoson egy la-
nitói (róm. katli.), Gyimoen egy tanítói (róni. 
kath.), Gyergyóbckáson egy tanítói (róm. kath. 
és Madéíalván egy tanítónői állás 

— A borszéki ásványvizek védelme. 
Ditró és Szárhegy községek borszéki közbir-
tokosságainak kérelmére a löldmivelésügyi mi-
niszter a borszéki »Kossuth-kut«, .Boldizsár-
kut« és 4-ö-kut« nevű gyógyforrások  részére 
védő területet engedélyezett. Az engedélyok-
iratról a miniszter a tea iap értesítette a vár-
megye alispánját. Az okiratban részletesen kö-
rül vannak írva ugy a hülső, mint a belsű 
védterületek határai, valamint a törvény" által 
tiltott cselekmények is 

— Lódljazások. A mult héten tartotta meg 
a vármegyei lótenyésztési bizottság az éven-
ként szokásos lódijazásokat. A bizottság mű-
ködését ü. Kis Ernő B . lasági felügyelő  nagy 
körültekintéssel vezette. Lódijazások tartatlak 
Oyergyóalfaluban,  Karc. .alván és Kozmáson, 
mely alkalommal 500 500 kor. összesen 1500 
korona osztatott ki a g.i- Iák között dijakban. 
Az eredmény igen jó volt. 

— Allitt  nx emberben cimü 5 felvo-
násos társadalmi  drama  kerül  bemutatásra 
a csíkszeredai  Edison  Slozgóaainháiban 
lolyó évi december  lii 10-én (szerdán). 
Ezenkívül  még a következő  pontok  ege 
szitik  ki  a műsort,  és pedig:  1. Uaumont 
híradó,  a hét legújabb eseményeivel, 'i. 
Mákvirág,  a hires szóló táncos, humoros. 
3. Duc zi bácsi riporter,  humoros. 

ALKALMI BUTORVÉTELT AJÁNL 
SZÉKELY ÉS RÉTI 

b ü t o r g y A r a 
MAROSVÁSÁRHELY —BRASSÓ 

FŐTÉR 47. Kapu-u. 60. 
ICoraplatt liáilóBzo'ba b®ren-

d a z ó s e k t o i l e t t a l má,r 
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Hitelkepes egyénoknek árfeleme 
les nélkül r é s z l e t f i z e t é s r e  is. 

Óriási választék amerikai 
iroda berendezésekben, 
vas- és rézbutorok, sző-
nyegek, függönyök  és 
te l jes m e n y a s s z o n y i 

: KELENGYÉKBEN. HZTT 
— Lapunk szenz .ciós kedvezménye. 

Nem kiméivé a rendkívül nagy anyagi áldo-
zatot, sikerült szerződéses viszonyt létesíte-
nünk a 20 év óta fennálló,  népszerű és az 
egész országban elterjedt „Háztartás" Magyar 
Asszonyok Lapja kiadóhivatalával, melynek 
értelmében lapunk minden olvasója^ a „Ház-
tartás-tu évi 12 korona előfizetési  ár helyett 
10 koronáért. Félévi 0 korona előfizetési  ár 
helyett 5 koronáért. Negyedévi 3 korona elő-
fizetési  ár helyett 2 50 koronáért kapja. — 
Külön kedvezményül miudazou olvasóink, akik 
legalább félévre  fizetnek  elő a Háztartás"-ra, 
minden ralizetés nélkül, iugyen és bérmentve 
megkapják a .Háztartás Könyvtára" most 
megjeleut pompás busz kötetét. A .Háztartás" 
miudeut felölel,  ami az asszonyt érdekel. — 
Divat, Kézimunka, Hasznos tudnivalók. Gyer-
mekszoba, Kertészet, Egészség, Szépség, Falusi 
Major stb. stb. rovatai megfigyelésre  méltó 
ezernyi tanácsokkal szolgálnak, Konyha rovata 
pedig rendkivül sok kipróbált ételreceptet tar-
talmaz. A Kürthy Kmiiné szerkesztésében 
kivaió gonddal szerkesztett gonddal szerkesz-
tett dustartalmu illusztrált folyóirat  havonta 
háronis/or jelenik meg. Ingyenes mutatvány-
számot kívánatra készséggel küld a „Háztar-
tás kiadóhivatala, Budapest, 11 , Margit-körut 
5/B. Az előfizetések  lapuuk kiadóhivatalaba 
küldendők. 

— Értesites. A helybeli izraelita temp-
lom udvarán felépült  fürdő,  folyó  évi dec. 
IT-én közhasználatra bocsáttatik. Ez időtől 
kezdve szombat nap és péntek délután kivé-
telével, naponta gőzzel melegített kád fürdő-
ket kaphatni, még pedig delelőtt 8-tól délután 
3 óráig féi  fiak,  délután 3 órától este 7 óráig 
nők részére. Egy kád fürdő  ára 1 korona. 
Ezenkívlil fürdőruhák  használatáért 20 fillér. 
«Jt'gjek a fürdő  helyiségben válthatók. 

CSARNOK. 
A vándor. 

Titokzatos éj homálya 
Ráborul az éjszakára . . . 
Világító holdsugárban 
Áll a vándor egymagában. 
Hol az égre, hol a földre 
Néz szeme a végtelenbe . . . 
Néz a széles országútra 
l't szélén a gyepes padra 
S megkívánja a jó ágyat 
Mit a természet kínálgat. 
Lefekszik  és el is alszik 
Milyen szépről álmodhatik . . . 
El-eltüunek a csillagok 
Majd a hajnal is felragyog.  . . 
Vándor kél a pacsirtával 
Ezer apró madárkával 
Hátra veti a batyuját 
S ugy folytatja  tovább útját. 

Babuska. 
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Faeladási hirdetmény. 
A gyergyóujfalvi  közbirtokosság el 

adja Gyergyóujfalu  községházánál 1913. 
évi  december  hó 23-án délelőtt  10 óm-
kor kezdődő árverésen a Csikvármegye 
Gyergyóujfalu  községe határában levő 
erdejének széltörött fenyőfaállományát 

A vágás területe az országúttól átlag 
lü kilóméter, a Máv. Vasláh állomásától 
pedig 24 kilóméter távolban van. 

Az eladás tárgyát képezi) faállomány 
törzsenkénti bemérés szerint 13441 darab 
8708 m1 nettó liaszotifatöniegü,  a köz-
birtokosság által kiszállításra előkészí-
tett, hántott, l'osztolt és csomózott luc 
és kis részben jegenyefenyő  fát  tartal-
maz és négy kissebb csoportban is meg-
vehető. 

Kikiáltási ár 00458 korona, bánatpénz 
a kikiáltási árnak loVa. Kihasználás 
időtartama egy óv. 

Az árverési és szerződési feltételek 
az erdőbirtokos alolirott képviselőjé-
nél, — továbbá a gyergyószentiniklósi 
ni. kir. járási erdögondnokságnál ren-
delkezésre állanak. — Az erdögondnok-
ságnál megtekinthető a részletes becs-
lési munkálat is. 

Olyan ajánlatok, melyek az árve-
rési és szerződési feltételektől  eltérnek, 
vagy bánatpénzzel ellátva nincsenek, 
figyelembe  nem vétenek ; ulóajánialok 
el nem fogadtatnak. 

írásbeli zárt ajánlatok a szóbeli ár-
verés megkezdése elölt az árverező 
bizottság elnökénél nyújtandók he. á 
megajánlott összeg számokkal és bellik-
kel is kiírandó s az ajánlatban kifeje-
zendő az, hogy ajánlattevő az árverési 
és szerződési lelteteleket teljesen is-
meri és magát azoknak aláveti. 

Gyergyóujfalu,  1913. évi dec.mber 
hó 4 én. 

Bodó Pál, 
közbirt. elnök. 

Utihálydeák Imre. 
közhírt jegyző. 

Szám 4470—913. 

Hirdetmény. 
Alulírott köz égi előjáróság köz 

hírré teszi, miszerint a község mint er 
kőlcsi testület tulajdonát képező Csillag 
nevü községi korcsma joga é3 azztl 
járó vendéglő, valamint a hozzátartozó 
épületek és kertet három-három egy-
másután követkeiő évre haszonbérbe 
adja. 

Bérleti idő kezdődik 1914. január 1-étől, 
tart 1917. év január 1 éig. 

Kikiáltási összeg 305 karoua. 
Árverezni szándékozók kötelesek a 

kikiáltási ár 10»/,-át készpénzben az ár-
verés megkezdése előtt a községi elöl-
járóság kezéhez letenni. 

Az árverés Csikszenltlomokos köz 
ségházánál 1913. december  hó 14-én 
délután 2 órakor tartatik uieg. 

Utó és jobb ajánlatok senki részé-
ről elfogadva  nem leszuek. 

Község elöljáróság az esetleges 
veszteségért szavatosságot nem vállal. 

Mindennemű, a bérlet után járó 
adó, útadó, pótadók a bérbevevőt ter-
helik. 

Községi elöljáróság : 
Csikszenldomokos, 1913. december 

hó 6 án. 
Kurkó Sándor, Györpál Árpád. 

blrő. jegyző. 

Csödtömegeladási hirdetmény. 
Alulírott csőd'ömeggondnok közhírré 

teszem, hogy vb. Máthé József  csík-
szeredai kereskeskedö csődtömegéhez 
tartozó s a csötlielár 1 — 480 tétele 
alatt felsorolt  4480 kor. 30 fillér  be 
szerzé'i áru és 2481 kor. 00 fillérre 
becsült bolti Arukat u. m. női kalapo-
kat, kaiapdiszeket, kézimuukaárukat, 
hímző cérna anyagokat slb. üzleti be-
rendezést, villany felszerelést  1913. de 
cember hó 11-én  d. e. 9 órakor zárt 
írásbeli és nyilvános szóbeli árverésen 
eladom. írásbeli zárt ajánlatok legké 
söbb 1913. dec mber 11 d. e. fel  9 
óráig nyújthatók be tötncggomlnok-
hoz, a mikor készpénzben lefizetendő  a 
becsérték 20"/0 áttak megfelelő  bánat-
pénz is. 

Ajanlatok csak az egész tömegre, 
vagy egjes csoportokra külön-külön is 
tehetők, ez azonban az ajánlatot záró 
boríték külzetéu jelölendő. Ugy az írás-
beli zárt, valamint a szóbeli árverés 
utján elért legmagasabb ajánlat felelt  a 
csődbíróság még az nap határoz, s jo-
gúban áll bármelyik ajánlatot elfogadni, 
vagy visszautasítani. 

A csődbíróság határozatáig, ugy a 
szóbeli, mint Írásbeli aj-tulattuvök kötve 
maradnak ajánlatukhoz. 

Ha a csődbíróság valakinek ajánlatát 
el nem fogadja,  unnak bánatpénzét tö-
uieggondnok az árverés napján d. u. 4 
órakor visszafize  t. Ugyanekkor köteles 
az elfogadott  ajánlattevője a vételárai 
készpénzben azonnal lefizetni. 

Az árverés töineggondnok irodájában 
fog  megtartatni. 

A szóbeli árvetésen résztvevők kö-
zül a legmagasabb ajánlatot tevő, vagy 
tevők kötelesek uz a] inlatuk 20"/,-auak 
megfelelő  bánatpénzt készpénzben azon 
uul lefizetni. 

A mennyiben a csődbíróság egyet 
len ajáulatot sem fogad  el, ugy az 
egész tömegre, vagy a csoporton!» int 
telt ajánlatok i.özül valamelyiket nem 
fogadja  el, illetve valamely csoportra 
egyáltalán ajánlat nem tétetett, ugy 
ezen csoportokra még az nap d. u. fél 
5 órakor kezdődöleg s a következő na-
pokon minden d. u. 3 órakor folytató-

lag tételenkinti árverezés fog  tartatni 
azonnali készpénzfizetés  mellett az üz-
lethelyiségben. 

Hu vevő vásártól visszalép bánat-
pénzét elveszíti s terhére és veszélyére 
ujabb árverés tartatik. Az elért több 
leihez azonban igényo nem lesz. 

A vételi illeték vevőt terheli s a 
vételárral együtt töuieggondnok kezéhez 
lefizetendő. 

Töuieggondnok az áruk minőségé-
ért és mennyiségéért felelőséget  nem 
vállal. 

Csődleltár tömeggondnok irodájában 
bármikor, az áruk pedig minden d. u. 
3—4 óráig lömeggonduok közbenjötté-
vel megtekinthetők. 

Ajanlattevök az írásbeli Ajánlat be-
nyújtásakor, illetve a szóbeli árverés 
megkezdése előtt kötelesek az árverési 
feltételeket  töuimeggoudnok előtt alá-
írni. 

Csíkszereda, 1913. december 4. 
Dr. Kovács Albert 

esődtömeggondnok. 

Kiismert legjobb motorok I 

Eredeti KÖRTING 

DIESELMOTOROK l i ? ' 
Szivógáz és benzinmotorok. 

Benzin es nyersolajos oséplő-
garniturak, magánjáróval is. 

Meglepő újdonság I Meglopó újdonság 1 

Nyersolajmotorok 
gyújtófej,  vizbefeoskendezés 

ch kompresszor nőikül. 

Gellért Ignácz és Tsa 
mérnöki iroda 

B u d a p e s t , V., Koháry-utca 4. 
Saját érdekeben kérjen ajánlatot! 

THIERRYA. GYÓGYSZERÉSZ BALZSAMA 

Alléin ethierBalsam 
•yl̂ fSAuíis»».  «p.-rt; 

Utolérhetetlen hatású tüdő- és mellbctegnégáknél, enyhiti a ka-
tnrust, megszünteti a fájdalmat  okozó köhögést. Torokgyuladást, 
rekedtséget én gégebajokut megszüntet, valamint lázt, különösen jó 
hatású gyomorgörcs és kolika ellen. Gyógyhatású aranyér és altesti 
hiintalimiknál, tisztítja a veséket, étvágygerjesztő, elősegíti a/, emész-
tést. Kitűnően bevált fogfájásnál,  odvas foguk,  szájbüzuél, valamint 
az összes száj- és fogbetegségek,  bilffögés  ellen, megszünteti a száj 
vugy gyomortól eredő bűzt. Jó hatású pántiikugilisztáuál. Meggyógyít 
minden sebet, sebhelyt, orbáncot, láztól eredő hólyagot, kelést, sze-
mölcsö*, ogesi tebeket, megfagyott  testrészeket, vart ós kiütést. 
FiHbántalmak ellen kitűnő hatású. Minden háznál különösen influenza, 

kolera vagy más járváuyokuál kéznél legyen. 
Írjunk : Tliierry A. Őrangyal-gyogytaranak Pregrada, 

Rohitscli mellett. 
| 1 2 ki* >•«gy o dupla  VI, gr 1 nagy sepicinlüveg 560 korona. 

N.igyobb rondelésoknul jelentekony árengedmény l 
Thierry A. gyógyszerész egyedül valedi Centifolia-kenöcse. 

MegokadAlyi,,. s megszüntet vérmérgezéat, fijdalmas  operációkat leggvak 
. ,«, I, 11,-,„«latos gyer^ágyus néknél fájó  ímlík, 
• ' ?í • lokcineayodes ellen. Orbánt, IcItOrt lábak, sebek 
daga.l »egi,,„ ,k, osont.au, í,.kéljék ütés, «.uras, lóvé., v»3ás vagy m é ! 
Clas almi „„.,., ,tt subckiiul kltünu gyógyhatású sjer. Idegen tes tS clt*»o-
.1 asara M . üveg, szálka. |,or, serét, tüske stb. kinövések, karbunkulus, 

; valamint rák ,11,-,,, féreg,  rothadás, körltmgyülés, hólyag 
egos sebek, l.oss/.u belegsogckuél elóforduld  WHekvésnélfVérkelésekneX 
Ultoltásual, valamint kipalas esetén csecsemőknél stb. stb. klttluu hatású , _ 

2 togely ar» K 3 eo » pon> olósetos beküldóso ,ngy „tanvot mellett kapható. 
S S ö T * " I1 „ ers/.ág legtíbb gyógVMor-

V TOalraayer os Seit., Koohn.ol.ter Utódai, Bad.íovit . Testvérek 
d.ogu. .„ban iiuilapestcu kapható. Abol nincs lerakat rendeljünk ko°',tíen" 

Thtorry A. Őrangyal gyógyszertárából, Pregrada, Rohitsoh mellett. 
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Szára 3870—1913. ki. 

Árverési hirdetmény. 
Csíkszereda r. t. város tanácsa zárt 

Írásbeli ajánlattal egybekötött nyilvá-
nos szóbeli árverésen a legtöbbet ígérő 
nek bérbe adja 1914. január 1-tól 1914 
december 31-ig feltétlenül  1915. ős 
1916. évre pedig feltételesen  a város 
jogosítványát képező helypénz szed.-si 
és mérlegdij szedési jogokat a követ-
kező kikiáltási árak mellett: 

1., Belpiaczi helypénzro : 5000 K. 
2., Külpiaci helypénzre: 4000 K. 
3. Mérlegdij szedési jog: 100 K. 
Erról az árverezni szándékozók oly 

megjegyzéssel értesíttetnek, hogy az 
árverésen résztvenni kívánók tartoznak 
a kikiáltási árak 10—10 százalékát 
képező bánatpénzeket az árverés meg-
kezdése előtt a városi pénztárnál kész-
pénzben vagy óvadékképes értékpapír-
ban lefizetni,  illetve letenni s az erről 
kiállított elismervényt a városi tanács 
nak, mint árverező bizottságnak az 
árverés megnyitásakor bemutatui. 

Ajánlat az összesre, vagy külön-
külön is tehető, azonban a ki az ösz-
szesre tesz ajánlatot köteles külön-
külön is kitüntetni ajánlatában azon 
összegeket, melyeket az egyes jogosít-
ványokért adni hajlandó. 

A kivel a város a szerződést meg-
köti kötelezettséget vállal az iránt, hogy 
a helypénzszedést a mindenkor érvényes 
városi kelypéuzszedési szabályrendelet 
értelmében fogja  gyakorolni. 

A városi tanács fentartja  magának 
a jogot, hogy a tett ajánlatok fölött 
szabadon választhasson az igért össze 
gekre való tekintet nélkül. 

Fentartja tovább a városi tanács azt 
a jogot is, hogy esetleg egyetleu aján 
latot se fogadjon  el, haueui uj árverést 
kisértsen meg 8 azért már most kije-
lenti, hogy az esetben a legtöbbet igé 
róuok a várossal szemben semminemű 
igénye nem származik. 

Utóajánlatok nein fogadtatnak  el. 
A kinek az ajánlata elfogadtatik 

köteles a letett tiz-tiz százalék banat 
pénzt busz szazalékig azonnal kiegé 
sziteni, mit ha nem tenne, ugy tokin-
tetik, mintha a szerződéstől visszalépne 
és a már lefizetett  10 — 10 százalék 
bánatpénzét elveszti. 

Az árverés napjául 1913 decem-
ber hó 14-enek délelőtti 11 órája 
tűzetik ki, Csíkszereda város tanuesá-
nak hivatalos helyiségébe. 

A további részletes feltételek  a ltiva 
talos órák idején itt megtekinthetők. 

Csíkszereda, 1913. évi december 1. 
A városi tanács : 

Dr. üjfalusl  Jenó, 
polgármester. 

„CRRNEVAL " 
+ (törvényileg védve) J 

A LÉTEZŐ LEGJOBB T | 
HYOIENIKUS gumi KÜLÖNLEGESSEQ 

Jótállás minden darabért! 
Ára tuoatonkint tredeti csomagolásban 
6 korona. — Kapható a köspontban: 

BÜCHLER GYULÁNÁL 
WIEN, VII., Kaisorstrasso 109 
Képes magyar árjogyíék Ingyen, («árt 
boritokban 20 flllor  bolyeg ellenében). 
Vinonteláru»ltókn>ik m a g a » jutalek. 
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Szám 3669—1913. ki. ,_ 2 

Árverési hirdetmény. 
Csíkszereda r. t. város tanácsa zárt 

ajánlattal egybekötött nyilvános szóbeli 
árvetésen.a leglöbbei igrrAnek albér-
leibo illetve bérbeadja 11)14 év január 
1-től 1914. december :il-ig feltétlenül 
és 1915. és 1916. évekre feltételesen 
a borital és husfogya.  /.» isi ad .k és a 
városnak engedélyezett borfogyasztási, 
hustögya ztási és áMszfogyautási  udó 
pótlékok szedí'si jogá' 

Kikiáltási árak : 
A) Bor italadóra 9535 korona 53 

fillér. 
B) Húsfogyasztás!  adóra 5718 korona 

24 fillér. 
C) Borfogyasztási  adópótlékra 600 

korona. 
D) Husfogyasztási  adópótlékra 1427 

korona 56 fillér. 
O) Szeszfogyasztási  ad'.pótlékra 2718 

korona 67 fillér. 
Az árverés napjául 1913. decem-

ber hó 14 ének (vasárnap) del 
elótt 9 órája Csiks-: r..la varos taná 
csának hivatalos helyis- be tűzetik ki. 

Erről az árverezni szándékozók oiy 
megjegyzéssel értesíttetnek, hogy az 
árver-'sen részt venuí kívánók tartóz 
nak a kikiáltási árak tlz-tis százalékát 
képező bánatpénzeket az árverés meg-
kezdése elótt a város pénztáránál kész 
pénzben vagy óvadékk-pes értékpapír-
ban lefizetni,  illetve letenni, s az erről 
kiállított nyugtát illetve letéti jegyet az 
árverező bizottság ak átadni. 

Megjegyezni kívánjuk, hogy váltót, 
vagy betéti könyvet ily biztosítékul, — 
illetve bánatpénzül nem fogadunk  el. 

Az ajánlatot tevő köteles ajánlatá-
ban külön külön kitüntetni azon össze-
geket, melyeket ur egyes jogositvá 
uyokért hajlandó ud.ii, unnál is inkább 
mert klllöubeti ajánlata figyelembe  vé-
tetni nem fog. 

Utónjáulatok nem fogadtatnak  el. 
A városi tanács, mint árverező bi 

zottság fentartja  macának a jogot, hogy 
a beérkező ajanlatok közül, — tekintet 
nélkül az igért össz gre — szabadon 
választhasson. 

A kinek ajánlata elfogadtaiik,  köte-
les a lelett 10—10'/«-ék bánatpénz: 
20—20°/0 ra a z o n n a l kiegészíteni, 
mit ha nem teuue, ugy tekintetik, — 
mintha a szerződéstől visszalépne és 
a már 'lefizetett  tiz tiz százaiéi; bánat 
pénzét elvesziti 

Megjegyzés: Az a kivel az albérleti 
szerződést a város uiegköii igényt nyer 
egy korlátlun kim- i si engedélyre. — 
(Ez azonban a m kir. pénzügyiga/.gató-
ságtól az illető álta: kérel nezendő. 

A további részié:'S feltételek  a hiva-
talos órák idején a városi tanácsnál meg-
tekinthetők. 

Csíkszereda, 1913. december hó 1. 
A v á r o s i t a n á c s : 

Dr Uj falusi  Jenő, 
polgármester. 

Q Q O O O O O O 3 Q Q O O Q O Q 

Sz. 1406—1913. mj. 

Pályázati hirdetmény. 
Csikmegye nevelési pénztáránál 

újonnan rendszeresített ellenőri állásra 
pályázatot hirdetek. 

Felhívom mindazokat, kik ezen állást 
elnyerni óhajlják, hogy kérésükét a 
magánjavak igazgató tanácsához cím-
zetten a magánjavak igazgatóságához 
folyo  évi december hó 18-ik nap-
jának deli 12 órájáig adják be, 
mert a később érkező kérések hiva-
talból vissza fognak  utasíttatni. 

Ezen állásra csak azon esikmegyei 
illetőségű székely honpolgárok pályáz-
hatnak, kik legalább is középiskolai 
végzettséggel birnak s a pénztári szak-
bau való jártasságukat igazolni tudják. 

Javadalmazás: Évi 2600 korona 
alapfizetés,  kettő, egyenkint 300 koro-
nás ötödéves pótlék és évi 630 korona 
lakpéuz. 

Az állásnak választás utján való 
betöltését Csikvármegye törvényható-
sági bizottsága már a folyó  év deeem-
ber havában tartandó közgyűlésében 
fogja  eszközölui, ha a rendszeresítést 
kimondó törvényhatósági bizottsági ha-
tározat addig kormányhatósági jóvá-
hagyást nyer. 

Csikvármegye inagánjavai igazgató 
tanácsúnak elnöke. 

Csíkszereda, 1913. december 2. 
Fejér Sándor, 

alispán, elniik. 

— Eladó tégla, .'< legelső minőségű 
mintegy 150.000 azonnal eladó I — 
Érdeklődök felvilágosítást  nyernek a 
kiadóhivatalban. 

B u d a p e s t i elsőrendű 
műszaki tarsaság 

es olajgyar 

RAYON KÉPVISELŐT 
keres igen előnyös feltételek  mellett. 
Csakis agilis befolyásos  urak, kik 
ipartelepoknel, uradalmaknál es 
mezögazdaknal be vannak ve-
zetve, ha tix állásban vannak is, küld-
jék be zárt ajánlataikat Klein Simon 
hirdető irodájába, Budapest, VII., 
Erzsébet-körut 24. szám „Biztosított 

diszkréció*  jelige alatt. :-: 

QtiíüOCüGÚ» QGQÜÜÜÜU 

Szám 3761 — 1913. ki. 

Pályázati hirdetmény. 
Alólirott a Csíkszereda város II. ke-

rületében üresedésben lévő és válasz-
tás utjáu betöltendő kéményseprőines-
teri állásra az e tárgyban érvényes 
városi szabályrendelet értelmében pályá-
zatolt hirdetek. 

Felhívom mindazon szakképzett egyé-
neket, akik ezen állást elnyerni óhajt-
juk, hogy képességüket, megelőző fog-
lalkozásukat, életkorukat s erkölcsös 
élei Üköt igazoló bizonyítványokkal fel-
szerelt kérvényeiket Csikszereda város 
tan c-ához cimezve legkésőbb folyó 
éri december  hó 15 ig  annál inkább 
adják be, mivel a későbben érkező folya-
modványokat hivatalból fogom  vissza-
utasítani. 

Csikszereda, 1913. november hó 
15-én. 

Dr. üjfalusi  Jenő, 
polgármester, 
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E z ^ r á 
a háznál a .Háztartás könyvtára". A kezdő háziam onyból 
tökéletes háziasszony lesz, viszont a tapasztalt háziasszonyok 
bőségesen találják meg ezekben a könyvekben a héziar-ási tud 

nivalók sokaságát-

a könyvpiacon a . H á z t a r t á s 
k ö n y v t a r a " e l t e r j e d é s e . 

H á r o m n e g y e d év a l a t t 8 0 0 . 0 0 0 példány fogyott  el, 
ezért joggal állítjuk, hogy a „HÁZTARTÁS KÖNYVTARA" a 

magyar k ö n y v p i a c slágerje! 

Páratlanul áll 

A tanulás nem szégyen, — palotában vagy kunyhóban, tuéltósá 
gos asszony vagy szakácsnő egyaránt nagy haszonnal forgatja 

ezeket a pompás könyveket 

Megbecsülhetetlen szolgálatot 
tesz a „Haztartás Könyvtára" asszonynak-leánynak egy-
aránt, mert nemcsak sU'ui-fozui  tanul meg ezekből a nélku: '.. hi-tlen 
könyvekből, hanem a háztartásibb, tudnivalók ezreit sujátitja el. 

A jó tanács sohasem késő, 
már pedig,bázinsjzonyoknak^való jó tanács garmadával vau a 
„Háztartás Könyvtára1' eddig megjelent 51 kötetében, ezért 
joggal nevezik ezeket, a népszerű és nétkülözhetlon könyveket a 

háziasszony kincseskamrájának. 
A .Háztartás Könyvtárát" Kürthy Eaiilno szerkeszti, a 
„Haztartas" cimü népszerű 20 éves asszoi:yujság szerkesztője. 

Egy-egy kötet á raos& . !k : 2 0 fi.ll. 
Mind az 51 eddig megjelent kötetet 10 korona 20 fillér  be-

küldése ellcucbeu bérmentve küldi meg: 

LAPUNK KIADÓHIVATALA. 

„HÁZTARTÁS KÖNYVTÁRA" 
Szerkeszti: Kürthy Emiiné 

Egy-egy fűzet  ára 2 0 fillér. 

Eddig megjelentek: 
1. Hus- és böjti levesek. 
2. Lövésbe való tészták ós egyebek. 
3 Különféle  előételek. 
4. Tojás ételek. 
5. Murl.it-, borjú- és sertéshús ételek, 
ü. Szárnyasok és szárnyas valak. 
7. Nyul-, óz- és egyéb vadhúsok. 
8. IIulnk elkészítése. 
9. Különféle  főzelékek. 

1Ü. Gyűrött és kifőtt  tészták. 
11. Élesztős tészták ós rótcafólék. 
12. Torták könyve. 
13. Sós ós édes mártások. 
14. Édességek ós cukorkák. 
15. Vegyes sütemények. 
16. Különféle  italok. 
17. Jőlzü kenyérsütés. 
18. Fagylaltok, kocsonyák, krémek. 
19. Gyümölcs befőzés. 
20. Zöldség uborka stb. eltartása. 
21. Gyermekszoba, (Gyermeknevelés) 
22. Szépségápolás. 
23. Illatszerek. 
24. Az egészség ápolása 
25. Lakás (jokarbantartás) takarítás. 
26. Az asztal diszei. (Asztaltorités). 
27. Fűtés, világítás. 
28. Mosás, pecséttisztitás. Mosószappanok. 
29. lláziszerek. (Házi gyógyszertár.) 
3U. Hasznos tudnivalók. 
31. A bevásárlás müyószuto. 
32. A konyba 
33. Társas étkezések rendezése. (Lakomák, tálalás.) 
34. Lgyszerü ételsorok. (Ebédek, uzsonnák, vacsorák.) 
35. Az éléskamra. 
36. A pince. 
37. A burgonya elkészitése 25 féle  módon. 
38. Teasütemenyek. 
;sy. Konyhakert és gyömölcsös. 
4U. Diszkért és szobakurtészet. 
41. A vendéglátás művészete. 
42. Hülgyek tunácsadója. 
43- A nók sportja. 
44. (iyermek liygiena. (Betegségek ós azok gyógyítása.) 
45. A fog-,  száj- és köröm ápolása. 
46. A női test ápolása. 

- 47. Folttisztitók. 
48. llogyun ruházkodjunk. 
49. liuromli betegségek. 
5'). Baromfi  tenyésztés 
51. Felfújtak  és puddingok. 

A könyvtár folytatódik. 
Egyea kötetek megrendelésénél elegendő a 

szám feltlluteté3e. 

Egy-egy kötet ára 20 fiilér. 
iüsík . assmausmmmmum — h 

VAKAR L„ CSÍKSZEREDÁBAN, 
KÖNYVNYOMDA, KÖNYV-, PAPÍR- ÉS IRÓSZERKERESKEDÉS 
ö 

KI vállal mindennemű könyvnyomdái munkákat, u. m.: báli meghívókat, 
falragaszukat,  eljegyzési kártyákat, esküvői meghívókat, gyászlapokat! 
névjegyeket, röpiratukat, I'olyóiiatukat. Naţ'.v raktár egyházi,' ügyvédi és. 
községi nyomtatványokból. Szép választék linóm irodai'fehér-,  fogalmi  és 
miniszter papiroklmn. ugysziulén levélpapírok és borítékok, gyászszegélyű, 
és más sziliekben, diszdobozokhan és map|)ákhan. valamint tinóm Irodai 
Aulhracyn, kék. piros és zöld ténta, tusok, kitűnő pecsétviaszok írónők 
tollak, tollszárak. törló'gumik, iskolai füzetek,  rajzeszközök, hegedűk és 
hegedüvoiiók, hurok, rajzpapirok, rajzfüzetek,  körzők stb. cikkekben 
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