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Hirdetési dijak előre fizetendők. 
Kéziratok nem adatnak vissza. 

A székely háziipar fejlesztése. 
A székelység helyzete az illetékes 

köröket állandóan foglalkoztatja  és gaz-
dasági állapotuk javítása érdekében 
mindig ujabb és ujabb intézkedéseket 
tesznek és ujabb intézményeket igye-
keznek létesíteni. A székely háziipar 
fejlesztésének  kérdése most ugy jutott 
újra aktualitáshoz, hogy a székelység 
érdekeltsége a kereskedelmi miniszter 
tői uj ipari kirendeltség felállítását 
kérte. Ennek a kirendeltségnek az volna 
a feladata,  hogy közvetlen közelből 
foglalkozzék  a székelység ügyeivel és 
igy a szükséges akciókat saját ta-
pasztalata alapján eredményesen intéz-
hesse. 

Erre vtflóban  szükség is van. A szé-
kelység állapota és vagyoni helyzete 
sok kívánnivalót hagy hatra. A földeli 
ség igen nagy a székelység között, de 
nem elégíthetik ki, mert a föld  rossz 
és kevés. 

Az ipari és kereskedelmi vállalatok 
nagy része idegen kezben van, abból 
a székelység nem huz hasznot. Nincs 
semmi, ami a faluhoz  kösse. A leg-
utóbbi időben igen sok székely jön fel 
a fővárosba,  különösen Udvarhelyme-
gyéből, hogy itt keresse meg a kenyerét. 
De nemcsak a fővárosba  jönnek, ha-
nem általában tódulnak a varosokba. 
Erdély összes városait ellepik es ter 
mészetesen nem kapnak kielégítő mun-
kát. Hogy a varosokba való tömörülés, 
milyeu nagyarányú, mutatja az a tény, 
hogy például Székely udvarhely népes-
sége folytán  szaporodik, bar a statisz-
tika szerint több halaleset történik, mini 
születés. A város lakóssaga tehát csakis 
bevándorlás utján szaporodik. 

Hogy a székely ifjú  munkások nem 
maradnak otthon, annak is a helyi vi-
szonyokban talalhato meg az oka. A 
helyi iparalapitások és intézmények 
olyan kezdetlegesek, hogy a képzettebb 
munkás kénytelen idegenbe menni. A 
székelységnek ma mindössze három 
százaléka foglalkozik  ipari munkával, 
pedig a népnek uagy hajlama van az 
ipari munkahoz és szükségé is volna 
rá, mert a föld  kevés. 

Eddig a székelység érdekében csak 
a földtnivelési  minisztérium állította fel 

kirendeltséget, amely a Székelytöld né-
pének munkáit vezette. Épen a föld-
müvelés nehézségére való tekintettel a 
földmivelési  minisztérium kireudeltsé 
gének vezetője, Koós Mihály dr. mi-
niszteri osztálytanácsos fokozott  erővel 
látott neki a haziipar meghonosítá-
sának. 

Az akció eddig Maros'.ordamegyében 
járt a legtöbb sikerrel. A minisztérium 
kireiideltsege tiz marostordamegyei köz-
ségben rendezett kosárkölö tanfolyamo-
kat. A uep megtanulta a kosár- es gyé-
kény- fonást  és rövid tdón belül huszon-
ötezer korona folyt  be az eladott ko-
sarakert. Legújabban pedig a Mav. tett 
ötvenhatezer koronás rendelést a vasúti 
kocsik lábtörlőinek szallitasara. Ugyan-
csak a kirendeltségnek sikerült egy 
másik háziipart: a cernagombipart is 
meghonosítani. 

Ezzel az iparral fizeukét-lizeuharoui 
éves leányok foglalkoznak  es naponta 
több, mint egy koronát keresnek vele. 
Ez az ipar fövid  idún belül olyan nagy-
arányú fejlődést  mutat, hogy ma mar 
a fővárosból  is allaudóan kapnak reu 
deléseket. 

Mindezek a sikerült mozgalmak hozzá 
járulnak a székelyseg vagyoni helyze-
tének javitasáho'!, do mivel a kireu-
deltséguek nem az ipartejlesztés a fel 
adata, tehát teljesen tervszerűen nem 
is tudja vezetni az akc.ót. Megtörtenik 
például az, hogy egy falu,  amelynek 
fejlett  és kiterjedt ipara vau, de anyag 
luanyaban kenyteien volt abbahagynia 
nagyobb inertekben való dolgozást, l'el-
daui Aleobülkeuybeu virágzó hordo- es 
kadaripar volt, amely azoubau ma mai-
teljesen abbamaradt, mert a körülfekvő 
erdők kipusztultat, mashonnan pedig 
anyagot nem kapnak. Vau ugyan Aiso-
böikeny környékén kincstári erdőség, 
de abból a község iparosai nem kap 
nak lat. 

Ezekeu az állapotokon akarnak segí-
teni es ezeken az allapotokou való segit-
seget remelik a székelyek a keres-
kedelmi miniszteri ipari kirendeltségtől, 

Gyalokay Sándor Ditro disz-
polgara. Anual» a ragaszkodásnak es 
ensmeresuek, amelyet Ditro, e varmegye 

I legnagyobb községé Uyalokay Sándor 

főispán  úrral szemben viseltetett, a leg-
szebb bizonyítéka az a határozat, ame-
lyet képviselőtestülete folyó  hó 6-iki 
gyűlésen hozott s a melyet szentgyörgyi 
es gyalókai Oyalókay Sándor Csikvár-
megye főispánját  díszpolgárává válasz-
totta. Az ezt tartalmazó oklevelet a kép-
viselőtestület január hóban ünnepélyes 
formában  fogja  átadni. 

Választások a városnál. 
Ŝ'etn jó elbizakodni- régi igazmondás. A 

kinek az ereje csak abban van, hogy keveset 
gondolkozik, hanem elbizakodik, az ugy jár, 
miut a pénteki választáson a csíkszeredai pol-
gárpárt járt. Mozgalom indult meg a városi 
képviselőtestületi tagsági helyek betöltése ér-
dekében Csíkszereda vásosáhan, hogy az ed-
dig aránytalan, nem igazságos képviseltetés 
helyett a város lakóssaga a maga kiküldötteit 
az osztályok aránya szerint egységesen küldje 
be llogy ne 12. polgár, gazdalkodó jöjjön be, 
liauem az arány szerint 4. tisztviselő, 3. ipa-
ros, polgár és 2 kereskedő. A mozgalom 
eleg előkelő helyről indult meg, mert azt a 
varos polgármesterének indítványára Oyalókay 
Sándor főispán  ur vette a kezébe. Azonban 
az erdekeket összehozni nem lehetett. A pol-
gárok legalább 9 helyet kívántak maguknak, 
s igy a vegeredmény a hare lett. A harc, a 
mely a pentekl választason a tisztviselők lis-
táját, az úgynevezett „hivatalos" listát győ-
zelemre vitte. A polgárpárt listája nagy több-
seggel elbukott, s a tisztviselők — iparosok 
— es kereskedők koalíciója a leghevesebb küz-
delem árán bár, győzelemre jutott. 

Hogy végeredmenyben ez igy van, nem 
helyeseljük. Ml ugy szerettük volna, hogy a 
megitllapodas szerint összeállított lista harc 
nélkül gjózzöu, s a városi képviselőtestület-
ben a felfiissitós  ennek folytán  a fokozatos 
fejlődés  alapján történjék. De minthogy be-
latjuk azt, hogy az nem a tisztziselók állás-
foglalásán,  hanem éppen a polgárok merevségén 
törött meg, tudomásul kell vennünk az ered-
ményt, s örömmel kell kijelentenünk azt, hogy 
igenis a tisztviselői erdeknek győzni kellett, 
mert Csíkszereda város egész közigazgatása, 
fejlődésé,  munkaköre a legnagyobb mértekben 
a tisztviselői erdekekkel van kapcsolatban, és 
nem a polgárság erdekeivel. Csíkszereda a 
tisztviselőivel, a hivatalaival város, kizárólag 
azért varos, azok nélkül egyike a legkissebb 
faluknak.  Illő és igazságoB tehát, ha a város 
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R e n d e s t a g o k : 
id. Dávid i'ínáe, 
György János, 
Trohán József, 
Dávid Lajus, 
Gáspár József, 
ilj Dávid Ignác, 
ifj.  Hajnód Jószef, 
Dávid János, 
Ránc Ignác, 
Bedó József. 
Orbáu Gáspár, 
Ádám József. 

P ó t t a g o k : 
Pál Sándor, 
Orbáu Tivadar, 
ifj.  Dóci József. 
A tisztviselők listája a következő volt: 

R e n d e s t a g o k : 
Kovács Lajos, 
Kassay Lajos, 
Bodor Gyula. 
T. Nagy Imre, 
Éitbes Zsigmond, 
Farkas Imre, 
Merza Rezső, 
Veress Elek, 
Beke Ágoston, 
Bájer Ferenc, 
Szabó Ferenc, 
Szvoboda Miklós. 

P ó t t a g o k : 
Csiszer Imre, 
Bedő Akos, 
Micboa Rezsó. 
A tisztviselők listája egészen győzött s mind 

két listában a legtöbbet kapott megválasztottak 
között a különbség 36 szó volt. Az átlagos 
többsége a gyózó partoak mintegy 50 szó. 

Kolozsvári szövetkezés. 
Nagy lármával, kevés eredménnyel 

ismét c có volt Kolozsváron. Az elleti 
zék újra szervezett egy agitácionális 
kirándulást, hogy kibeszélhesse magát. 

Hisz a parlamentben már ugy is idegen 
a hangja, sérti a saját fülét. 

Mi is történt hétfőn  kincses Kolozs-
várt? Nagy gyűlés volt, ahol felfedez-
tetett az „erdelyi veszedelem" és egy 
uj szervezet alakult ellene, mely „er-
délyi szövetség"-nek nevezi magát. 

A mozgalom jellege látszatra kultúr-
politikai, mert az erdélyrész magyarjai-
nak fajvédelmét,  anyagi és erkölcsi ol-
talmazását valija céljának szemben a 
más ajkúak tulnyomóságával és egye-
netlen versenyével. 

De más a valóság. Ez a szövetkezet 
kizárólag ellenzéki férfiakat  egyesit és 
készül foiytatni.  Ragaszkodik ennek egy-
oldalú elfogultságához  gyűlölködő esz 
közeihez. Hogy pedig ekkép megalakul-
hasson. termeszetesen eleve kizárta 
köréből a parlamenti többség biveit. 
Intézkedésük senkit meg nem lepett. 
Folytatása ez ama szeparációnak, amire 
az ellenzék ujabb idóbeu minden téren 
tüntetőleg törekszik, hogy ellenfeleivel 
no lehessen találkoznia. S ha a kolozs-
vári kongresszust igazi nevén ellenzéki 
naggy ülésnek hirdetik, akkor figyelmez-
tetésre sem lett volna szükség, hogy a 
nemzeti munkapárt hivei onnan távol 
maradjanak. 

Ami meglep, és ami közéletünkben 
nóvum, az megindult pártmozgalom és 
létrejött koriesszervezet uj cégérü be-
állítása : az erdélyi  magyarok oltalma-
zását  ők  maguknak foglalják  le és 
politikai  ellenfeleikben  fedezik  lel  Ei-
dély  veszedelmét. 

A beállítás nemcsak a köztudattal, 
hanem a magyar közélet legszebb ha-
gyományaival is ellenkezik. Köztudat 
szerint az erdélyi magyarság leolvadt 
száma mostoha évszázadok után maradt 
örökségben reánk és hogy politikai po-
zíciója mégse csökkenjen, a nemzet 
egyetemének öszhaugzatos támogatására 
van szükség Legszebb hagyományunk, 
hogy e uehéz és komoly munkától, a 
mit a közhalalom és a jogrend oltalma 

2-ik oldal 

ügyéről van szó, azok is beleszóljanak, a 
kik valóban e várost alkotják. 

A választási küzdelemnek voltak igen ér-
dekes momentumai. Az egyik például az, hogy 
a polgár párt mesésen összetartván, táboruk 
annyira erós volt, hogy a mint egyik vezető-
jük mondotta: .Közülük azok az Isten vehet 
el szavazatot". Elismerjük, összetartasra ók 
tanították meg az ellenpártot. Minden embert 
előállítottak, egy sem hiányzott. S a mikor 
maguk ilyen mesés szervezettséggel dolgoztak, 
mégis rosszul eset nekik az, hogy ime a tiszt-
viselő párt is kitűnően mozog, mindenki sza-
vaz, sót a szomszéd falvakba  elköltözött sza-
vazók is megjelentek. MiértÎ Bizonyára mert 
erre felkérték,  s mert egyet értettek ezzel a 
mozgalommal. 

Minden esetre egy kissé furcsa  megítélése 
a haremondornak az, hogy én ügyes vagyok, 
Bzerveíkedem. de rosszul esik nekem az, ha te 
ügyesebb vagy, s jobban szervezkedel. 

Egy másik érdekes momentuma a válasz 
tási harcnak az volt, hogy a polgárpárton 
igyekeztek politikát csinálni a kérdésből. 
Hogy ők az ellenzéki, és a tisztviselői párt, 
mert Gyelókay főispán  ur dirigálta, a kormány-
párt, vagy a mint ók mondották „mungopárt". 
És hogy ez azért van, mert gróf  Tisza Istvánt 
diszpolgárá akarják választani. Szóval ellenzék 
— kormánypárt. Mi tiltakoztunk az ellen a 
kortesfogás  ellen, most is tiltakozunk, és ki-
jelentjük, hogy ez semmi más, mint ébredése 
a tisztviselői karnak erejének öntudatában, 
személy és politika mentesen, de mindenesetre 
kíváncsiak volnánk arra, hogyha már a pol-
gárpárt politikai .harcot csinált abból a küz-
delemből, a küzdelem eredményéből, a buk-
kásból levonja-e azt a konsegvenciát, amit a 
győzelemből vont volna magának le. Mert 
hisz az igazság mégis esak az volna, ho*y a 
gondolkodás ott is logikus legyen, ahol az 
eredmény nem kedvező. 

Magára a szavazásra igen érdekes vi-
lágot vet a két párt listája, a szavazatok ered-
ménye. 

A pogár párt listája a következő volt. 

A „SZÉKELYSÉG" TÁRCÁJA. 
A titok. 

Egy napon beállított irodámba egy előke-
lően öltözött, ifjúnak  látszó, délceg járású nő; 
az arcát nem láthattam, mert olyan miotás 
fekete  fátyol  volt rajta, amely alatt az egész 
arc forradással  telinek látszik s a mely felis-
merhetetlenebbé teszi az alája rejtőző arcot, 
mint egy bársony álca. 

— Hallottam a hirét mint védőügyvédnek, 
ebbeli minőségemben jövök önhöz, de előre 
meg kell Ígérnie a teljes titoktartást. 

Én hivatkoztam ügyvédi eskümre s bizto-
sítottam, hogy amit reám ügyfelem  biz, az el 
van temetve. A szemem közé nevetett, félig 
keserűen, félig  gúnnyal. 

— Uram, tanulja meg, hogy titok soha 
sincs eltemetve. Titkot egyáltulába nem lehet 
eltemetni. Ha el lehetne temetui nem vol-
nék itt. 

Kértére a legbenső Bzobába vonultunk, itt 
a fülembe  súgva mondta el, hogy miért kere-
Bett fel.  Még megse nevezte magát. Arra kért, 
hogy tekintsek be s nézzem át egy Portöreö 
János nevü ember meggyilkoltatása ügyében 
felvett  nyomozás iratait. A megfelelő  honorá-
riumot asztalomra levén, arra kért, hogy há-
rom nap alatt kimerítő értesítést adjak neki, 
aminek a meghallgatása végett eljön az 
irodámba. A nevét s lakását vonakodott el-
árulni. 

Én homályosan emlékeztem arra a l'or-
töreü esetre, de nem akartam Bzólni, mielőtt 

az iratokat át nem néztem. Ezektől aztán meg-
tudtam, hogy a nevezett jómódú, talán gazdag 
képviselő, 38 éves, erós. egészséges agglegény 
volt, kit vagy négy évvel ezelőtt megöltek a 
saját lakásán. A nyomozat meg indult. Meg-
állapították, hogy a főváros  legéléukebb utcái 
egyikében, egy nagy bérházban, az első eme-
leten ötszobás tényes lakásbau lakott. Auto-
mobilt tartott, inasa, szakácsnője és sotTórje 
volt. Megölése napján délután elküldte szakáes-
néját és inasát az automobilon Visegrádra, 
ahol szőllője volt s valami megbízást adott 
nekik, aini arra látszott, hogy elakart távolí-
tani mindenkit a lakásból. Tán nőt várt és 
ezert akart teljesen tanuk nélkül maradni. 

Megállapította a nyomozat, hogy az auto-
mobilon az egész cselédség délután ötkor tá-
vozott, éjjel tizenegy órakor visszatért. Az 
inas a magával hordott kulccsal felnyitván  :iz 
ajtót, belépett s ura hálószobájában holttete-
mét találta, félig  a földön,  félig  egy nyugvó-
ágyhoz hasonló alacsony kereveten fekve.  Egy 
browninggolyó oltotta ki életét a halálthozó 
fegyver  ott feküdt  a kis asztalon. Öngyilkos-
ság ki volt zárva. 

A rendőrség több mint egy évig nyomozta 
a dolgot, a legcsekélyebb eredmény nélkül. 
A meggyilkolt képviselő nőbarát hírében áll-
ván, a rendőrség kinyomozta összes viszonyait, 
barátnőit. Valamennyi alibit bizonyított. Egyéb 
inditó okra bajos vojt következtetni, miután a 
lakásból semmi se hiányzott. Ezt a könyvei 
alapján kétségtelenül meg lehetett állapítani. 
A lakásba senki se látott senkit belépni, se 
kilépni. Bizonyos, hogy olyan ember lehetett 

csak, kinek kulcsa volt a bejáró ajtóhoz, mert 
a záron erőszak nyoma se látszott. A csengő 
az inas szobájába szolt, ha a cselédség nem 
volt otthon, a képviselő nem is hallhatta a 
csengetést. Nem is bocsátott be különben 
olyankor senkit — legfeljebb  nőt. 

Hiábavaló volt minden nyomozás. Serami-
oemü, meg csak me sziről tájékoztató ered-
méuyt sem lehetett elérni. A cselekedetnek 
kilenc és tiz óra között kellett történnie. Az 
illető látogató hét óra körül, az estszürkület 
idején surranhatott fel,  mikor a házbeliek kö-
zül a legkevesebben vannak a lépcsőházban 
s a fővárosi  házak még niocsenek kivilágítva. 

Mondhatom éleseimii rendőrtiszt vezette a 
nyomozást nagy ambícióval, de kevesebb ered-
ménnyel nyomozott még sohase végződött. 
Végre kénytelenek voltak beszüntetni az egész 
nyomozást ós három év óta seuki sem érdek-
lődött iránta. Egyike ama ügyeknek, melyeket 
sohase derítenek fel. 

Harmadnapra az eredményről számoltam 
be ügyfelemnek  az ő kívánságára hasonló ti-
tokzatosság mellett. 

- Tehát az a véleménye, hogy egyálta-
lában semmi nyom, amelyen a tettest fel  lehet 
fedezni  ? Kérdé aggodalmasan. 

— Én azt hiszem, hogy erre semmi kilá-
tás. A rokonság 5U0U korona dijat tűzött ki 
annak, ki bármely nyomra vezet, önkéntesek, 
hivatásos detektívek, amatőrök, riporterek rá-
vetették magukat a dologra és valamennyi a 
legcsekélyebb eredmény hiján. 

De mennyiben érdekli önt ez a dolog Î 
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alatt társadalmi szervezeteink Erdély-
ben évtizedek óta végeznek : az Ernke, 
az erdélyi Kárpát egyesület, a Székely 
Szövetség s más egyesületek működé-
sétől a párt ellentétek távol tartsák 
magukat. 

És most fellép  a magyar ellenzék 
mintegy kisajátítani ezt a küzdelmes 
munkatért, hogy egy uj erdélyi szövet-
ség képében pártszellemmel szaturálja 
a kort s célokhoz használja ki az „er-
délyi veszedelmet", uagy gaudíumára 
az — oláhoknak. 

Ilyesmi a múltban lehetetlen volt, 
de ma az ellenzék belegázol e kíméletre 
szoruló területbe. S tán időpontját setn 
véletlenül választotta akként, hogy 
nyomban az Emke évi közgyűlése után 
alakitá meg, mintegy ellenképnek oda-
állítva — saját Eiukéjét: az .Erdélyi 
Szövetséget". 

De nemcsak múltjával ütközik össze 
az ellenzék e megtévelyedése folytán, 
hanem a saját politikai jelszavaival is, 
midőn egyfelől  soviniszta szellemű faj 
konzerválást ígér az erdélyi magyarok-
nak, másfelől  közjogi radikalizmust kö-
vetel és demokráciát az egész vonalon. 
Hogy az ellenzék általános választójoga 
és titkos szavazatai Erdélyben a ma 
gyarság teljes deposzedálasára vezelhet 
községileg, megyeileg és az országos 
képviselet dolgaban, azt tudhatja min 
den erdélyi, ha a faj  népek nyers szám 
arányát ismeri és lelki szinvakságban 
nem szenved. 

Az elméletek mai zűrzavarában s az 
irányzatok kontrasztjai közt a lehető 
gyakorlati utat az a politika jelöli meg 
Magyarországnak, melyet nemzeti egyen-
súlyunk fenntartására  Tisza latvau gróf 
miniszterelnök inaugurált. Ez a válasz-
tójog kiterjesztésében való óvatosságnak 
és a magyar-horvát érdekek összeegyez-
tetésének oporiunitási politikaja. 

Mintha az ellenzék ép e békéltető 
szellemtől riadna meg s a paciükáeiöt 

akarná megnehezíteni. Hillottunk erről 
hebe-hárgya hangokat a kolozsvári gyű-
lésen is. De viszont hallottuk Apponyi 
beszédét is, aki Eötvös József  kultúr-
politikáját dicsőitette a gyűlésen s meg-
állapíthatjuk, hogy Eötvös báró magasz-
talt elvei ugy a választójogi, mint a 
nemzetiségi kérdésben Tisza István gróf 
politikájával konzequensek. 

Borszéki építkezések és a 
közigazgatási bizottság. 

Vármegyénk közig, bizottsága folyó 
hó 11-én tárgyalta a borszéki fürdő 
vállalat által az 1912. év őszén, és 
19l:i. év folyamán  tett építkezések en 
gedélyezését. Hogy a kérdés mar ilyen 
sokáig elhúzódott, s már a szeptemberi 
ülésen döntés alá nem került, annak oka 
az volt, hogy építkező részvénytársa 
ság haladékot kért, hátha a két község 
birtokosságával olyan megállapodásra 
jut.ua, amely a kérdés eldöntésénél mint 
méltánylást érdemlő körülmény figye-
lembe vétetnék. Megegyezés azonban 
létre nem jött, a két község vezetősége 
és választmánya tisztában lévén igaz 
ságával, bizott a közigazgatás törvényes 
eljárásában, s érdekének megvédése cél-
jából azt az álláspontot foglalta  el, hogy 
ha a részvénytársaság és a két község 
birtokossága között valamelyes meg 
egyezés létre jöhet, az csak a közig, 
bizottság határozata után lehetséges, a 
mikor a két község álláspontja sokkal 
erősebb lesz. 

A bizottság a 11-én tartott ülésében 
jóváhagyta az alispáni II. fokú  ha-
tarozatot, és az épület lebontását el-
rendelte. 

Ez ellen a határozat ellen további 
fellebbezésnek  helye netn lévén, az 
építkezések sorsa befejezett  ténnyé 
valt, és végre-valahára Ditró és Szár-
hegy községek borszéki birtokossága 
egyszer 10 esztendő óta folytatott 

küzdelmében igazságot kapott, s azért 
a sok kellemetlenségért a melyet el 
kellett nyelni, végre valahára megfizet-
het azoknak, akik 10 óv alatt Borszék-
fürdő  hirét tönkre tették. 

A nemszolid, rabló gazdálkodás, a 
melylyel annak idején Borszékfürdő  bér-
lete kezdődött, most 10 esztendő múlva 
megbosszulta magát, talán éppen olya-
uokon, a kik abban csak kevésbbé hi-
básak. 

Megnyugvással vesszük tudomásul a 
bizottság határozatát, valamint megnyug-
vással vettük tudomásul annak idején 
az alispáni határozatot is, mert igen 
sokan, előkelő állású urak, nemcsak 
Csikmegyéböl, hanem idegenből fölényes 
mosolylyal fogadták  azt a hirt, hogy a 
törvénytelen építkezések idejében a 
közigazgatás rendet fog  teremteni! Igen 
sokan már a nyár folyamán  előleges 
hirói szemlét akartak kérni, mert nem 
biztak a közigazgatási hatóságok eljá-
rásában. Örömmel állapítjuk meg, hogy 
a vármegye közigazgatási bizottsága hi-
vatásának magaslatán állott, a mikor 
határozatát meghozta, és példát statuált 
azoknak a helyi hatalmasságoknak, a 
kik eddig kedves kiszollásnak tekin-
tették a közigazgatási hatóságok le-
szóllását. 

Ezzel a végleges döntéssel a két 
község birtokosságának a részvénytár-
sasággal szemben tanúsítandó maga-
tartása igen előnyös helyzetet kapott. 
Minthogy a gyógyterem felépítése  ellen 
a közigazgatás semmiféle  k i fogást 
nem tett, az felépíttetett,  azt a megfe-
lelő arbau az 500.000 korona befekte-
tési tőkébe a birtokosság be fogja  tudni, 
a többi hiányzó befektetések  foganato-
sítására leghelyesebben időhaladókot 
fog  adni. Ma pedig a részvénytársaság 
azt teljesíteni nem tudná, mint szerző-
dést szegő ott hagyja a bérletet és vissza-
marad a rendezkedési jog újólag a két 
községre. Hogy a két község mit fog 
csinálni már a legközelebbi jövőben, az 

— Mert azt az embert ón öltem meg. 
Őszintén megvallva, hisztérikának tartottam. 

Hogy valaki vall a ránehezedő gyanú súlya 
alatt, az gyakori, de hogy valaki ilyen súlyos 
dolgot magára valljon, minden kényszerítő ok 
nélkül, főleg  mikor a felfedeztetese  s igy 
biiotetbetősege szinte teljesen kizárva, az jó-
zan eszünek nem tételezhető fel.  Kérdeztem, 
kételkedtem, de lassanként meg kellett győ-
ződnöm, hogy igazat mondott. 

Történetét igy adta elő : 
— Menyasszonya voltam Portöreönek, de 

atyám, ki ősei nevére rendkívül büszke volt, 
nem egyezett bele házasságunkba. Régóta po-
litikai ellenfelek  is voltak s régi gyűlölség vá-
lasztotta el őket. Én azonban nem akartam 
eltűrni az apai zsarnokságot s kijelentettem 
Portöreönek, hogy a kedvesse leszek, hogy 
ekképp kényszerítsem atyámat, hogy házassá-
gunkhoz utólag beleegyezését adja. Megbe-
széltük a dolgot előre. Ő a cselédséget elkül-
dötte hazulról és én hét óra körűi besurran-
tam lakásaba. A kedvese lettem. Inkább dac 
vitt rá, mint szerelem. A pásztoróra után meg-
akartam beszólni az ezután valókat, miképp 
eszközöljük ki atyam beleegyezését házassá-
gunkhoz. De Portöreö a szemem közé neve-
tett. — Drágám, szólott hozzám, maga a sze-
retőm lett, nekem az elég — En sohase 
vennék nóül olyan leányt, aki már a szeretőm 
volt. Ks újra gúnyosan kaeagott. lin könnyekre 
fakadtam,  könyörögtem, szemrehányást tettem, 
elégtételt követeltem. Elégtételt ? szólott s egy 
bankjegyet nyújtott át. Ekkor az asztalon 
heverő browningját felkapva,  belelőttem. Né-

hány pere tnulva kiszenvedett. Én visszanyer-
tem teljes létekjelenlétemet, mindent rendbe-
hoztatn a szobában és észrevétlenül, amint 
jöttem, sikerült távoznom is. 

Mondhatom uram, sem akkor, sem most a 
legcsekélyebb lelkifurdalás  nem bántott, A 
vizsgálat során reám, mint meggyőződhetett, 
a legcsekélyebb gyanú sem háramlóit. 

Megértettem a dolgot, azaz hogy teljesen 
megértettem, bogy mikép s mely okok foly-
tán állt be a tragédia, de egyet nem ér-
tettem. 

— Ön mindent elmondott, — de most már 
azt szeretném tuilni, ho«y miért mondta el 
mindezekat nekem ? Kélt a felfedezéstől'! 

— Nem. A vizsgálat már évek óta befe-
jezve s ha nem is lenne befejezve,  nem látom 
be, hogy mit segíthetett volna rajtam, ha ön 
nek, vagy bárkinek elmondom az igazat. 

— A lelkiismeretfurdalás  bántotta? — 
kérdőtu. 

— Nem. Ma még egysier elkövetném. Egy-
általában nem is tehottem volna egyebet, — 
felelt  hidegen. 

— De hát akkor mi oka s célja volt az 
igazság felderítésével? 

— Nem birtam tovább a titkot őrizni. 
Valami iszonyatos kint okozott euuek a titoknak 
az érzése Nem bírtam magammal. Ne hlgyje, 
hogy lelkiismeretem háborgása volt, vagy tán 
erkölcsi érzés, hogy a büntetés elszenvedése 
után vágytam volna. Nem. Csak a titkot nem 
bírtam elviselni. 

Ez a titok valósággal kínzott, még pedig 
fóleg  amaz idő óta, hogy a hírlapok értesí-
tése szerint a vizsgálatot végleg beszüntették. 
Nem birtam magammal. Atyámnak nem mer-
tem felfedni,  bizalmas barátnőm nem volt. 
Már-már a komornáinuak akartam elmondani, 
de mégsem tettem, nagyon is csacska személy... 
Yegre eszembe jutott, hogy rábizom titkomat 
egy ügyvédre, kit a tiszta és a törvény titok-
tartásra kötelez. Hosszas keresgélés után végre 
out választottam. Megelőzőleg érdeklődtem 
jelleme iránt s mindenütt megbízható ember-
nek festették  s igy végre elmondhattam. 

— Fel akarja magát jelenteni s rám akarja 
bizni a védelmét? — kérdeztem. 

— A világért sem. 
— De hát mi célból beszélte el? 
— Hogy ne kelljen egyedül hordoznom a 

titkot. Nem birtam tovább. Nem birtam. Végre 
elmeudtam s most nyugodt leszek. Unnék 
esküje s hivatása titoktartást parancsol, tehát 
árulástól uem tarthatok. 

— És ha eu sem bírnám a titkot tartani ? 
És ha elárulnám ? 

— Azt nem teszi. S letagadnám s önnek 
uines bizonyítéka ellenem... 

... A minap olvastam a hírlapokban, bogy 
rejtélyes ügyfelem  — utolsó látogatásokat a 
nevét is megmondta — meghalt. Beszélge-
tésünk utan férjhez  ment. Gyerekágyi láz 
ölte meg. 
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ma még bizonytalan, egy bizonyos, hogy 
kára nem lesz a szerződés felbontásá 
bői, mert neki maradnak az eddigi be-
fektetések,  a 100.000 korona óvadék, 
és a további esetleges kártérítési igény, 
és a mi tó, megnyílik az alkalma, hogy 
a 10 év szomorú tapasztalata után jobb 
gazdát keressen Borszéknek. 

Azok tehát a kik a miatt aggodal-
maskodtak, nehogy az építkezések ilyen 
sorsa Borszékfürdőnek  is a részvény-
társaság bukásával kart okozzon, legye-
nek telyeBen megnyugodva abban, hogy 
ennek az áldatlan házasságnak előbb-
utóbb már vége kelle,t legyen. 

H Í R E K . 
— Kinevezés. Az igazságügy-miniszter 

Karja Károly székelyudvarhelyi kir. törvény-
széki dijnokot a sepsiszentgyörgyi és Csete 
Bálint kir. igazságügy minisztériumi dijnokot a 
gyergyószentmiklósi kir. járásbírósághoz Írno-
kokká nevezte ki. 

— Halatozas. Demény Ferenez gimuá-
liumi tanuló, Demény Ferenez kir. táblabíró 
fia  folyó  bó 11-én meghalt. A esalád a kö-
vetkező jelentest adta ki: .Fájdalommal meg-
tört szívvel tudatjuk, hogy kedves, draga jó 
Pirezikének a főgimnázium.  I, oszt. tanulójának 
elete Il ik évében, rövrd betegsége utan folyó 
hó 11-én este történt gyászos elhunytat. Te-
metese december 13-án delelőtt 11 órakor lesz 
róm. katb. szertartas szerint. Soba nem szülni 
szeretetünk őrködik feletted  I Csikszereda 1912 
Demény, Ferenez és neje Reicher Irén, mint 
szülők. Élthes Zoltánné Demeny Mária, Becze 
Gáhorné Demeny Irénke, Kemény Bella. De-
mény István, Demény Erzsike testvérei. Éitbes 
Zoltán. Becze Gábor sógorai." 

— Korcsolya estely. A folyó  hó 6-án 
megtartott korcsolya-estély, amint előre is vár-
ható volt, ugy anyagi, mint erkölcsi tekintetben 
a lehető legjobban sikerült. A cigány kitűnően 
muzsikált, s az elegáns és nagyszámú vendég-
sereg a lehető legjobb hangulatbau mulatott 
a kora reggeli órákig. A rendezőség ezen a 
helyen mond köszönetet azoknak, akik városunk 
egyik legrégibb és legnépszerűbb közintézmé-
nyét pártfogolták  és azt továbbra is fenntar-
tani áldozatkészen segitették. Az estély bevé-
teléről és kiadásairól a rendezőség a jégegylet 
vezetőségéhez adta be részletes elszámolását, 
itt csupán annyit óhajtunk közölni, hogy a 
korcsolyaegyletnek teu kor. tiszta jövedelem 
jutott. 

— Mozgószinházi újdonság. A csíksze-
redai állandó Edison Mozgószinhazhan decem-
ber hó 18-án csütörtökön színre kerül: Utazás 
és vadászatok Afrikában,  eredeti helyszíni fel-
vétel 4 részben. Záradékul bemutatjuk : Móricz 
beteg, humoros, a kedvelt Prince-vel a fősze-
repben. 

— Műsoros Szilveszter estely Gyi 
mesen. A gyimesvölgyi tauitók testületei, uéh. 
Benedek Agostou all. tanitó síremlék alapja 
javára, 1913. évi december hó 31-én este fél 
8 órakor kezdődóleg, a gyiinesbükki (Gyimes) 
vasúti állomás nagy termeiben tanceai egybe-
kötött műsoros Szilveszter-estélyi rendeznek, a 
következő műsorral: 1. Cigányzene vonós-
négyesre. Prímás Yass lstváu. Szavalat Fe-
jér Katinka által. 3. Monolog, előadja Nagy 
József.  4. Ének szóló, énekli Tedescó Mária, 
hegedűn kiséri Albert Vince. 5. Szavalat Sá-
rosy Gyula által. 6. Dialog, előadják Szotyori 
Mária és Boér Krisztina. 7. Kuplék, előadja 
Fejér Manó. 8. Monolog, előadja Olescher Mária. 
9. Alkalmi beszéd, tartja Csiki Kálmán. Con-
ferencier  Albert Vince. Személyjegy 2 korona. 
Családjegy 3 korona. 

— Palyazati hirdetmény, a Nukovich 
András féle  alapítványnál 1913. évi szeptem 
ber hó I-tól kezdődóleg megüresedet 200—200 
évi ösztöndíjra. Ezen ösztöndíjban az alapító 
végrendeletéhez képest mindenekelőtt azon ta-
nuló ifjak  részesittetnek, akik az alapító ro-
konságából származnak, ha tanulmányaikban 
csak középszerű előmenetelt tesznek is; es 
pedig az elemi iskolai tanulmányok megkez-
désétől tanulmányaik befejeztéig.  Az ÓBztön-
dij félévi  részletekben folyósittatik  és pedig 
minden év február  és julius havában. Azon 
esetre azonban, ha az alapitó rokonságából 

leszármazó ily ifjak  nem volnának, vagy nem 
jelentkeznének, vagy végre a rokonsági le-
származást igazolni nem tudnák, az ösztön-
díjban más szegéuv sorsú és atyátlan árva 
tanuló ifjak  részesittetnek. A pályazatt ker-
vények a következőleg szerelendők fel:  1. Ro-
konoknál : a rokonságot kitűzendő kimuta-
tással. 2. Nem rokonoknál: a szegényseget 
és árvaságot tanusitó bizonyítvánnyal. 3. va-
lamennyinél: a tanulónak születési es 4. 
Ugyanannak: iskolai bizonyítványával, ö. A 
kérvények Moson vármegye közönségéhez, 
miut pártfogóhoz  intézeudók és 1914. évi már-
cius hó 31-ig alulirt alapítványi gondnoknál 
az iskolai, illetve tankerületi igazgatóságok 
utján nyújtandók be. Kelt Magyaróvár 1918. 
évi december hó ö-en A Nuukovich András 
féle  alapítvány gondnoksága. 

— Követesre nielto nemes adakozás, 
mely arról tesz tanúságot, hogy ez önző, rideg 
korban is akadnak, lelkesedni tudó nemesen 
érző és a köznapiság fölé  emelkedő emberek. 
Bizonysága ennek a helybeli kö»s. polg. leány-
iskola igazgatóságához folyó  hó U-én beér-
kezett alábbi level. — Tekintetes Igazgató-
ság! A mellékelt egy darab tíz koronás ara-
nyat azzal a kéréssel küldöm a Tekintetes 
Igazgatóság kezéhez, hogy annak egy. eset-
leg 2 évenkénti kamataiból egy olyan csík-
szeredai polgári leányiskolái tanuló részesí-
tendő némi könyvjutalomban, aki az iskoini 
záróünnepélyen Kiss Józseftől  szaval kélte 
menyeket. Sajnos, erre a célra én nem tudok 
a lelkesedésem arányában áldozni, de talán 
lesznek gazdag, — vagy legalább moilosabb 
emberek, akik az én parányi és szóra sem 
erdemes adományomat, tán ha nem is olyan 
benső lelkesedéssel, de neines jóakarattal s 
esetleg nagyobb anyagi hozzájárulással ki 
fogják  egészíteni, azsz megfogják  növelni s 
akkor ennek a picik'- alapítványnak kamatai 
is lehetővé teszik az értékesebb jutalmazást. 
Vnjha gyarapodnék ez a kis alap, mely midón 
a magyar irodalom szeretetére kivan buzdí-
tani, egyben emléket állit annak a 70 éves 
öreg poétának, aki valamikor maga if  tanitó 
volt. Fogadja a Tekintetes Igazgatóság kiváló 
tiszteletem őszinte kijelentését. Csikszereda, 
1913. december bó 10-én. Mátrai Ferenc Béla. 
Csík vármegyei kir. s. tanfelügyelő,  u lévai 
Reviczky Irodalmi Társaság s a Vidéki Hir-
iapirók ürsz. Szövetségének tagja. 

— Kinevozes. A király Tusnádi Betegli 
István dr., Őfelsége  személye körüli ra. kir 
miniszteri segédfogalmazót  követségi attachévá 
nevezte ki. 

— üaiálozások. Dr. Műhliay Sándor 
gyergyótülgyesi jarásorvos tegnap délelőtt hir-
telen elhuuyt. Hululát nagy családja és rokon 
sága gyászolja. 

— Özv. Billió Gergelyné szül. György Anna 
85 éves korában, november hó 26-án meghalt 
Csikszentimrén. 

— Özv, Bartha Józsefné  szül. Kósa Kata-
lin 66 éves korában, folyó  lló 4-én meghalt 
Várdotfalván. 

— Nagy Jánosné szül. Silló Mária folyó 
hó 9 én, 61 éves korabao elhunyt Csikszent-
léleken. 
Szám V. 25/1- r>u. 

végrh. 
ÁRVERÉSI HlRDETMENY. 

Alattirt kiküldött végrehajtó az 1909. évi XI. 
t.-e. 511—1,7 g-a értelmében ezennel közhirré teszi, 
hogy a t'sikszen-dai Kerületi Munkásbiztositó Pénz-
tár végrshajtatóuak javára 98« korona 40 lillér 
Ijetegsogély járulék tartozás és járulékai erejéig 
1918. évi március lió 7-én foganatosított  közigaz-
gatási végrehajtás utján lefoglalt  és 11117 korona 
:tll lillérre becsült következő ingóságok u. ui. 
fenydileazha  nyilvános árverésen eladatnak. 

.Mely árverésnek hivatalból végrehajtást szen-
vedő fatelepén  Csikaz entaituonon leendő 
eszközlésén- 11114. évi január hó 2. éa január 
lló tl-ik napjának d é l e l ő t t i 11 órája határ-
időül kitilzetik éa ahhoz venni szándékozók 
ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az 
1909. évi XI. t.-e. Ilii-114. S-a értelmében azok 
az ingóságok, melyeknek értéke 100 koronát meg 
nem halad, becsértéken alul ia mindjárt feltétle-
nül elfognak  adatni: 100 koronát meghaladó értékű 
egyes ingóságok pedig csak akkor, lin a becséi-
téknek legalább háromnegyed része megígértetik. 
A második árverésen azonban az ingóságok kii-
lönbség nélkül a becsérték háromnegyedén alul is, 
a legtöbbet Ígérőnek készpénzHzetés mellett minden-
esetre eladatnak. 

Kelt Caikaiemla, 1913. évi december hú 4-én. 
VITOS FERENC, 

végrehajtó. 

Szám_1913. V. 597/2. 
végrh. 
ÁRVERÉSI HITDETMÉNY. 

Alattirt kiküldött végrehajtó az 1909. évi 
XI. 1. c. 59 —67. §-ai értelmeben ezennel köz-
hitre teszi, hogy a Csíkszeredai Kerületi Mun-
kásbiztositó Pénztár végrehajtalónak javára 
45 korona 29 lillér betegsegélyjárulék tarto-
zás és járulekai erejéig 1913. evi október hó 
28-án foganatosított  közigazgatási végrehajtás 
utján lefoglalt  cs 1150 koronára becsült követ-
kező ingóságok u. m.: Fürészkeret, rönk-hordó 
kocsik stb. nyilvános árverésen eladatnak. 

Mely árverésnek hivatalból végrehajtást 
szenvedő fűrésztelepén  Gyergyócsomalaiván 
leendő eszközlésére 1913. évi december 23-ik 
és december 30-lk napjának d. u. 2 órájára 
határidőül kilüzetik cs ahhoz a venni szándé-
kozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg, 
hogy az 1909. évi XI. t.-c. 63—64. §-a értel-
mében azok az ingóságok, melyeknek értéke 
100 koronát meg nem halad, becsértéken alul 
is mindjárt feltétlenül  el fognak  adatni; 100 
koronát meghaladó értékű egyes ingóságok 
pedig csak akkor, ha a becsérteknek legalább 
háromnegyed tésze megígértetik. A második 
árverésen azonban az ingóságok külömbség 
nélkül a becsérték háromnegyedén alul is, a 
legtöbbet Ígérőnek készpénzfizetés  mellett 
mindenesetre eladatnak. 

Kelt Csikszereda, 1913. évi december 3-án. 
VITOS FERENCZ, 

végrehajtó. 
Szám 1913. V. 578/2. 

végrh. 
ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. 

Alattirt kiküldött végrehajtó az 1909. évi XI. 
t.-c. 59—67. §-ai értelmében ezennel közhirré 
teszi, hogy a Csíkszeredai Kerületi Munkás-
biztositó Pénztár végrehajtatónak javára 332 K 
73 fillér  betegsegély és baleseti járulék tartozás 
és járulékai erejéig 1913. évi október hó 
29-én foganatosított  közigazgatási végrehajtás 
utján le- és felülíoglalt  es 1340 koronára be-
csült következő ingóságok u. in.: fürészkeret, 
rönkhordó kocsik és fenyödeszka  nyilvános 
árverésen eladatnak. 

Mely árverésnek hivatalból végrehajtást szen-
vedő fürésztelepén  Gyergyócsomafalván  leendő 
eszközlésere 1913. évi december 23. és december 
30-ik napjának délelőtti 10 órája határidőül 
kitüzetik es ahhoz venni szándékozók ezennel 
oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az 
1909. évi XI. t.-c. 63—64. §-a értelmében azok 
az ingóságok, melyeknek értéke 100 koronát 
meg nem halad becsértéken alul is mindjárt 
feltetlenül  el fognak  adatni; 100 koronát meg-
haladó ertékü egyes ingóságok pedig csak 
akkor, ha a becsértéknek legalább háromne-
gyed része megígértetik. A második árverésen 
azonban az ingóságok különbség nélkül a 
becsérték háromnegyedén alul is, a legtöbbet 
Ígérőnek készpénztizetés mellett mindenesetre 
eladatnak. 

Kelt Csikszereda, 1913. évi dec. hó 3-án. 
VITOS FERENC, 

vegrehţju). 
Sz.: 1913. V. 44/18. 

végrh. 
ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. 

Alattirt kiküldött végrehajtó az 1909. évi XI. 
t.-c. 59-117. g-ai értelmében ezennel közhirré teszi, 
hogy a Csíkszeredai Kerületi Munkásbiztositó Pénz-
tár végrehajtatónak javára 539 korona 70 tillér 
baleseti járulék taitozás és járulékai erejéig 1913. évi 
március 18-án foganatosított  közigazgatási vég-
rehajtás utján lefoglalt  és 4000 koronára becsült 
következő ingóságok u. m.: kereskedelmi fenyő-
gömb és faragottfa  stb. nyilvános árverésen eladatuak. 

Mely árverésnek a hivatalból végrehajtást szen-
vedő fűrésztelepén  C.sikszentdomokoson leendő esz-
közlésére 1913. évi december 27. és 1914. január 
hó 5-ik napjának délelőtti 12 órája határidőül kitü-
Zftik  és ahhoz a venni szándékozók ezennel oly 
megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az 1909. évi 
XI. t.-c. 03—64. §-a értelmében azok az ingósá-
gok, melyeknek értéke 100 koronát meg nem ha-
lad becsértéken alul is miudjárt feltétlenül  el fog-
nak adatni; 100 koronát meghaladó értékű egyes 
ingóságok pedig csak akkor, ha a becsértéknek 
legalább háromnegyed része megígértetik. A máso-
dik árverésen azonban uz ingóságok különbség 
nélkül a becsérték háromnegyedén alul is. a leg-
többet Ígérőnek készpénzfizetés  mellett minden-
esetre eladatnak. 

Kelt Csikszereda, 1913. évi december hó 9-én. 

VITOS FERENC, 
végrehajtó. 
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Szám 1434—1913. mj. 

Faeladási hirdetmény. 
Csikvármegye magánjavainak igaz-

gatósága eladja Csíkszeredában az igaz-
gatóság irodájában 1914. évi januar 
5-én délelőtt 10 (tiz) órakor meg-
tartandó Írásbeli zárt ajánlat utján a 
vármegye magánjavaiuak tulajdonát ké-
pező, Oyergyótölgyes község határában 
fekvőerd  ibőla következő faanyagokat: 

1. A Putna folyó  mentén levő erde-
jében a birtokos által házilag kitermelt 
2772 drb. széldöntött lucfenyő  törzset, 
mely részben a Putna folyó  mellett fel-
ászkolva, részben pedig még a terme-
lés helyén a tő mellett fekszik  és a 
mely kitermelt állapotban — törzsen-
ként bemérés szerint — 2373 m" bruttó-
fát,  illetőleg 1898 in' nettó haszonfát 
tartalmaz. 

2. A Deákpatakon a felső  széldön-
tés vágásterület u'ó használatánál meg 
Bérűit, még lábon álló 437 drb luc 
fenyötörzset,  mely törzsenkénti felvétel 
szerint miutegy 447 m' bruttófát,  illető-
leg 334 m' nettó haszonfát  tartalmaz. 

3. Az 1. vágásterülete közvetlen a 
Ditró—Oyergyótölgyes községek közötti 
megyei útvonal mellett fekszik  és a 
Máv. Ditró állomásától 33 ktn. a gyer-
gyótülgyesi tutajparltól pedig 3 km. 
távolban vau. 

A 2. vágásterülete pedig az 1-töi 
— a Deák patakon fel  — még mint 
egy 1-5 km. távolban fekszik. 

Kikiáltási ár mindkét faanyagra 
együttesen: 16170 korona. Tizenhat-
ezeregyszázhetven korona, bánatpénz: 
a megajánlott árnak tiz (10) °/.-a. 

A kihasználás időtartama egy év. 
Az árverési és szerződési feltótelek 

az erdőbirtokos alólirott kópviselöjenel. 
továbbá a gyergyótölg. esi m. kir. já 
rási erdögondnokságnál megtekinthető 
a részletes becslési munkálat is. 

Olyan ajanlatok, melyek az árve-
rési és szerződési feltételektől  eltérnek, 
vagy bánatpénzzel ellátva nincsenek — 
figyelembe  nem vétetnek, utóajánlatok 
el nem fogadtatnak. 

Az írásbeli zárt ajánlatok 1914. évi 
január hó 5. napjanak délelőtt 10 
orkig a magánjavak igazgatójánál (Csík-
szereda vármegyeház) személyesen vagy 
postán küldve nyújtandók be. A meg 
ajánlott összeg számokkal és hetükkel 
is kiírandó s az ajánlatban kifejezendő 
az, hogy ajánlattevő az árverési és szer-
ződési feltételeket  teljesen ismeri és 
magát azoknak aláveti. 

Az ajánlatok ugyanazon a napon és 
helyen délelőtt 10V« órakor fognak  nyil-
váuosan felbontatni. 

Csikvármegye magánjavaiuak igaz-
gatósága. 

Csíkszereda, 1913. évi december 
hó 10 én. 

Dr. Csiky József, 
igazgató. 

QGCQ©Q©©G©Q©GO©©0 
A csíkszeredai állandó 

Edison Jllozgószinházban 
minden csütörtökön és 
vasárnap szenzációs 
előadás, teljesen uj és 
változatos műsorral. 

CCC<3©©©®©@®®®®*## 

Szám 2462 — 1913. 

Faeladási hirdetmény. 
Kozmás község eladja a községházá-

nál 1914. evi január ho 6 én del-
elött '.'«10 orakor kezdődő árvere 
sen a Csikvármegye Kozmás községe 
határaban levő Uojzás patakfeje  nevű 
erdejenek mintegy 20-71 kat. hold terü-
letén a rendsz. gazd. üzemterv szerint 
kihaszuálható lucfenyő  és tölgy faállo-
mányát. 

A vágás területe a csiksientkirály — 
kézdivásárhelyi országúttól 5 kilométer, 
a Máv. tusnádi állomásától pedig 14 
kilométer távolban vau. 

Az eladás tárgyát képező faállo-
mány törzsenkénti beméres szerin; 3572 
drb 3691 m' bruttó 2868 in'nettó luc 
fenyő  és 402 drb 148 in' bruttó 96 m' 
nettó tölgy kereskedelmi fát  tartalmaz. 

Kikiáltási ár 20710 korona, bá tat-
pénz a kikiáltási urnák 10 százaléka. 
Kihasznalás időtartama 2 év. 

Az árverési és szerződési feltételek 
az erdőbirtokos aluliról' képviselőjénél, 
továbbá a csikszeutnurtoui m. kir. já-
rási erdógouduokságiiál rendelüezésre 
állanak. Az eidógonduoksaguál megte-
kinthető részletes becslési inuukulat is. 

Olyan ajánlatok, melyek az árve 
rési es szerződési feltételektől  eltér-
nek, vagy bana',pénzzel ellátva nincse-
nek, figyelembe  uent vétetnek; utó-
ajánlatok el nem fogadtatnak. 

írásbeli zart ajánlatok a szóbeli ár-
veres megkezdése előtt az árverező 
bizottság elnökinél nyújtandók be. 
A megajaulott összeg számokkal és 
belükkel is kiírandó s az ajánlatban 
kifejezendő  az, hogy ajánlattevő az ár-
verési és szerződési feltételeket  telje 
sen ismeri es magát azokuak alaveii. 

Kozmás, 1913. évi december 9-én. 
Orbán Denes, Lőrincz János, 

kózs. btru. korjegy zó. 

Tegyen Ön egy kísérletet! 
„ C M R N E V R L " 

H (törvényileg védve) • . 
I A LÉTEZŐ LEGJOBB 

1IYGIEN1KUS gumi KÜLÖNLEOESSEQ 
Jótállás minden darabért! 

Ara tucatonkint eredeti csomagolásban 
6 korona. — Kapható a központban: 

BÜCHLER GYULÁNÁL 
WIEN, VII., Kaiserstrasse 109. 
Kepea magyar árjegyzék ingyen, (zárt 
boritokban 20 Hller bolyeg ellenében). 
Viazontelaruaitókn k m a g a a jntalék. 

" 15 

mipinurt legjobb motorok ! 

Eredeti KORTING 
illó- is (llíÓ-

renisier 

Nyomdászlanulónak felvételik  egy 
ügyes fiu,  ki legalább a közép-1 
iskola 2-ik vagy 3 ík osztályát ju 
eredménnyel végezte, Vákár L„ 
könyvnyomdájában, Csíkszereda. 

íemwBmmmttm 

DIESELMOTOROK 
Szivógáz és benzinmotorok. 

Benzin os nyersolajos cséplő-
garniturak, magánjáróval is. 

I Meglepő újdonságI Meglepő újdonság! 

Nyersolajmotorok 
gyújtófej,  vizbefecskendezés 

es kompresszor nélkül. 

Gellért Ignácz és Tsa 
mérnöki iroda 

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

HIRDETÉSEK 
olosó ársz&mltás mellett 
közöltetnek • felvétetnek 

A KIADÓHIVATALBAN. 

picwl 
ílleinTchttr babai 
ĂTtofiw  iprr»«f»di mfciM  > 

THIERRY A. GYÓGYSZERÉSZ BALZSAMA 
Utolérhetetlen hatású tüdő- es mellbetegsegeknel, enyhiti a ka-
taiunl, megszünteti a fájdalmat  okozo köhögést. Torokg}-uladást, 
rekedtséget cs gégebajokat megszüntet, valamint lázt, különösen jó 
hatású gyomorgörcs és kolika ellen. Gyógyhatású aranyér ós altesti 
bántalniukuál, tis/.titj* a veséket, étvágygerjesztő, elősegiti az emész-
tést. Kitűnően bevált foglájásnál,  odvas íogak, szájbüznél, valamint 
a/, összes szaj- és fogbetegségek,  büfiögés  ellen, megszünteti a száj 
vagy gyomortól ered» bűzt .lo liatásu pántlikagilisztánál. Meggyógyít 
minden sebet, sebhelyt, orbáncot, láztól eredő hólyagot., kelést, sze-
mölcsöt, egosi sebeket, megfagyott  testrószeket, vart ós kiütést. 
Fülbántalinak ellen kitünó hatású. Minden háznál különösen influonza, 

kolera vagy más járványoknál kéznél legyen. 
írjunk: Tliierry A. Örangyal-gyogytaranak Pregrada, 

Roliitsch mellett, 
12 kis vagy 6 dupla  vagy 1 nagj'  sepicialüvog 560 korona. 
Nagyobb rendeleseknol jelentekeny arengedmeny ! 

Thierry A. gyogyszercsz egyedül valódi Centifolia-kenöcse. 
Megakadályoz s megszüntet vórmórgezóst, fájdalmas  operációkat leggyak-
rabban feleslegessé  le»». Haazuálatos gyerekagyas uuknól l.tjó emlők, 
tejmeginditás, rekedés, emlőkeinényedés ellen. Orbánc, (eltört lábak, sebek, 
dagadt végtag-.k, OüOUtMU, íekelyek, utós, szúrás, lovon, vágós vagy zuzo-
dás által oko/.uit sebeknél kitüno gyógyhatású szer. Idegen testek eltávo-
liiására mint; üveg, /.álka, por, serei, tüske stb. kinövések, karbunkulus, 
képződmények, valamint rak ellen, tereg, rothadás, körömgyules, hólyag, 
egosi sub ok, hosszú betegségeknél előtordulö íüllekvésuel, verkeleseknel. 
íttlfolyásnál,  valamint kipálás esetén csecsemőknél stb. stb. kitűnő hatású. 

2 tégely ára K. 3 80 a pénz előzetes beküldése vagy utánvét mellett kapható. 
Budapesten kapható Török József  gyógytárában, valamint az ország legtöbb ^vógyszer-
tárábau. Nagyban: Thalinayer os SeitH, ivoehmeister Utódai, Radanovits Testverek 

droguei iákban Budapesten kapható. Ahol niucs lerakat rendeljünk közvetleuül : 
Tliierry A. Őrangyal gyógyszertárából, Pregrada, Roliitsch mellett. 
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Ezţr áldást ĵ l̂ Qt 
a háznál a ,Háztartás könyvtára". A kezdő háziasszonyból 
tökéletes háziasszony lesz, viszont a tapasztalt háziasszonyok 
bőségesen találják meg ezekben a könyvekben a háztartási tud-

nivalók sokaságát. 

n ' 4-1 . .1 i l l a könyvpiacon a . H á z t a r t á s Karatlanui dll 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, 
«•ért joggal állítjuk, hogy a „HÁZTARTÁS KÖNYVTARA" a 

magyar könyvpiac slágerrel 
A tanulás nem szégyen, — palotában vagy kunyhóban, méltósá-
gos asszony vagy szakácsnő egyaránt nagy haszonnal forgatja 

ezeket a pompás könyveket 

Megbecsülhetetlen szolgálatot 
tesz a „Háztartás Könyvtára" asszonynak-leánynak egy-
aránt, mert nemcsak stltni-fózni  tanul meg ezekből a nélkillőzhetlen 
könyvekből, hanem a háztartási stb. tudnivalók ezreit sajátítja el. 

A jó tanács sohasem késő, 
már pedig háziasszonyoknak való jó tanács garmadával van a 
„Háztartás Könyvtára" eddig megjelent 51 kötetében, ezért 
joggal nevezik ezeket a népszerű és nélkillőzhetlen könyveket a 

háziasszony kincseskamrájának. 
A' .Háztartás Könyvtárát" Kürthy Emiiné szerkeszti, a 
.Háztartás* cimü népszerű 20 éves asszonyujság szerkesztője. 

Egy-egy kötet ára c s a l s 2 0 ±111. 
Mind az 51 eddig megjelent kötetet 10 korona 20 fillér  be-

küldése ellenében bérmentve küldi meg: 

LAPUNK KIADÓHIVATALA. 

„HÁZTARTÁS KÖNYVTÁRA" 
Szerkeszti: Kürthy Emiiné. 

Egy-egy füzet  ára 2 0 fillér. 

Eddig megjelentek: 
1. Hus- és böjti levesek. 
2 Levesbe való tészták ós egyebek. 
3 Különféle  előételek. 
4. Tojás ételek. 
5. Marha-, borjú- és sertéshús ételek. 
6. Szárnyasok ós szárnyas vadak. 
7. Nyul-, őz- ós egyéb vadhúsok. 
8. Halak elkészítése. 
9. Különféle  főzelékek. 

10. Gyűrött ós kifőtt  tészták. 
11. Élesztős tészták és rétesfólék. 
12. Torták könyve. 
13. Sós és édes mártások. 
14. Édességek ós cukorkák. 
15. Vegyes sütemények. 
16. Különféle  italok. 
17. Jóízű kenyérsütés. 
18. Fagylaltok, kocsonyák, krémek. 
19. Gyümölcs befőzés. 
20. Zöldség uborka stb. eltartása. 
21. Gyermekszoba, (Gyermeknevelés). 
22. Szépségápolás. 
23. Illatszerek. 
24. Az egészség ápolása. 
2ö. Lakás (jókarbantartás) takarítás. 
26. Az asztal díszei. (Asztalteritós). 
27. Fűtés, világítás. 
28. Mosás, pecséttisztitás. Mosószappanok. 
29. Háziszerek. (Házi gyógyszertár.) 
30. Hasznos tudnivalók. 
31. A bevásárlás művészete. 
32. A konyha 
33. Társas étkezések rendezése. (Lakomák, tálalás.) 
34. Egyszerű ételsorok. (Ebédek, uzsonnák, vacsorák.) 
35. Az éléskamra. 
36. A pince. 
37. A burgonya elkészítése 26 féle  módon. 
38. Teasüteményck. 
39. Konyhakert és gyömölcsös. 
40. Díszkert és szobakertészet. 
41. A vendéglátás művészete. 
42. Hölgyek tanácsadója. 
43. A nők sportja. 
44. Gyermek hygiena. (Betegségek és azok gyógyítása.) 
45. A fog-,  száj- és köröm ápolása. 
46. A női test ápolása. 
47. Folttisztitók. 
48. Hogyan ruházkodjunk. 
49. Baromfi  betegségek. 
50. Baromtí tenyésztés 
51. Felfújtak  és puddingok. 

A könyvtár folytatódik. 
Egyes kötetek megrendelésénél elegendő a 

szám feltüntetése. 
Egy-egy kötet ára 20 fillér. 

VAKAR L., CSÍKSZEREDÁBAN 
KÖNYVNYOMDA, KÖNYV-, PAPÍR- ÉS IRÓSZERKERESKEDÉS 
& 

Elvállal mindennemű könyvnyomdái munkákat, u. m.: báli meghívókat, 
falragaszokat,  eljegyzési kártyákat, esküvői meghívókat, gyászlapokat! 
névjegyeket, röpiratokat, folyóiratokat.  Nagy raktár egyházi, ügyvédi és 

T « ' u v a u c u ^ i M t i u u u í Küitu e s m a p p a K D a n , valamint tinóm irodai 
Anthracyn, kek piros es zöld ténta, tusok, kitűnő pecsét viaszok, írónők 
tollak, tollszarak. törlogumik, iskolai füzetek, rajzeszközök hegedűk és 
hegedüvonók, hurok, rajzpapirok, rajzfüzetek, körzők stb. cikkekben 

& 

m Laptultjdonoi: Dr. OAAL ENDRE. Nyoui.tott Vikár L. konyvnyomdijában, C»ik«z.r.<í. 


