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Aki a gazdasági élet feszültségéről, 
a rossz pénzügyi viszonyokról szóló új-
sághíreket egybeveti a nagy bankok 
mostanában napvilágot látó merlegeivel, 
t>melyek kivétel nélkül arról adn:tk szá-
mot, hogy az elmúlt Uzletév valóban 
minden eddiginél fényesebb  pénzügyi 
eredménnyel végződött: méltán gondol 
kodóba eshetik. Ezek a bankmérlegek 
hihetetlen nagy nyereségről, dus tarta-
lékról s ami legfőbb,  „rejtett" tartalék-
ról beszélnek nagy szeméruietlenseggol, 
világos jeléül annak, hogy a spekulá 
cióuak mindegy akár normális a kőz 
gazdasági élet, akár p-'dig feszült,  a 
spekuláció a maga busás nyeieségeit 
kikeresi, ha másból nem, az emberük 
verejtékéből. 

Amíg országszerte arról panaszkodik 
a mezőgazda, az iparos, hogy manapság 
szinte lehetetlen akár a mezőgazdasági, 
akár az ipari llzem fejlesztésére  a ban 
koktól péuzt kapui, az alatt a ballkok 
szinte dicsekedve verik a mellüket, 
hogy vau itt pénz elég. Ha már most 
felveljük  ezt a kérdést, hogy van 
pénz elég, miért nem adjak u bankok 
azt át tulajdonképeni rendeltetésének, 
miért nem adják a gazdasági élet talpra-
állitására es fejlesztésére?  11/. az a rej-
tély, amit megmagyarázni szinte lehe-
tetlen, amire más magyarázatot nem 
találunk, mint hogy u mi bankjaink (és 
itt nem ériem caupáu vármegyei bank-
jainkat) éppenséggel nem állnak hiva-
tásuk magaslatán, hanem u mi bankja-
ink tisztán csak keresni akarnak minél 
többet, ugy azonban, hogy a gazdasági 
élet hullámzásává! jaró koe<ázatból meg 
a legparányibb részt sem akarják ma-
gukra vállalni. 

Ami nagy bankjaink, amint a kiadott 
jeleutesek mutálják, semmifele  péuzüz 
letet nem tartanak reálisnak, hogy ha 
csak nem az állammal, vagy valami 
municipiuminal kőtik azt meg. Igy kapa 
ritottak magukhoz a uagy baükok a sors-
játeküzletet, a só es dohány eladást, 
amelyek mind hihetetlenül nyereséges 
vállalkozások s ha azokat az allam sa-
ját üzemelten végeztetné, milliókat ta-
karítana meg az amúgy is nagyon in-
gatag kőltsegvetés lavara. Igy azonban 
ezek a ruilliok a bankok vagyonát s a 
bankrészvénye., osztalékát gyarapítják. 
Csak egvetleti dolgot emiitünk, tu nsz 
tálysorsjaték üzletet, ainelyuel ;),(i00.()t)0 
korona b. fektetett  részvénytó»e csa -

n-Hii ugyan ily nagyságú jövedelmet 
hajt évente a ezerenc a rés'.wny u uj 
donosnak, nem számítva a<.t, hogy az 
osztály sorsjáték üzlet igazgatósági tag 
jai a nyereségből csaknem püspöki jö-
vedelmet huzu-ik. Azt talán emi.ieuUuk 
is fölösleges,  hogy e küiönl özó álarni 
és városi kölcsönök lebonyolítása mi-
lyen busás nyereséggel jar a ban:.okra 
uézve. Van uehauy nagy buuk, amely-
nek a rejtett és rejtetlen tartalékjai 
kétszerte, sőt háromszorta nagyobbak, 
mint az eg.'si részvény ;öke. V=.jJ »u íű-
het-e ezt az állapotot egészségesnek, 
realísnak nevezni 'i  Semmi esetre sem ! 

Ha körül tekintünk az egész világon, 
valóban csak kevés országra akadunk, 
ahol a spekulatív nagy tőke ily módon 
való össze halmozódását tapasztalhatnék. 
Vájjon mi lesz ennek a következménye 
más mint, hogy a gazdasági eleiünk 
ncp nap utun egészségtelenebb képet 
fog  mu'atui. Más országban a bankok-
nak, a uagy töke képviselőinek van 
erzeke a nemzeti közgazdasági elet lej 
lödese iránt, ezért laihatuuk p;. hdi :tet-
lendl uagy ipari fejiódeot  Nemetorszag 
bau és Ausztriabuu, de nem csak ipari, 
h inéin mezőgazdasági fejlód  st is es a 
kereskedelem oríasi fellendülését,  meri 
hiszen ott a töke keazseggel all a szol-
galatába a közgazdaság miuden egyes 
ágának. Németországban es Auaz<ri.ibau 
ma is tud a gazda elegendő peuzt kapai 
« teljes gazdálkodás folytaiaauhoz,  ná-
lunk azonban nem. Németországban es 
Ausztriában mi.ideu reális ipari es ke-
reskedelmi vállalkozáshoz is vau ele-
gendő penz. Nálunk uzoubau nincaeu. 
Amikor egy vaila:ko.:ó a nagy tone 
kepvilelőmek, a bankoknak a joinduia 
tara apebal, rendszerint azt a vaiasz 
kapja, hogy tördu jou az államhoz, vagy 
a mágnásokhoz. Ezért nincs is uaiuuk 
egészséges ipari fejlodes,  hanem csak 
mesterseges iparfejlesztés,  amelyet ért-
hetetlen okokbol állami feladati  i tettek, 
mig az állam az ehhez siüksegea anyagi 
erőt a banktól szerzi meg busás kamatra. 
Nagyon szomorú tehát az a kép, a olt 
a fényes  bankmoriegek tüntetnek tel. 
Gazdasági ele.üuk le^sorvasziobb beteg-
segeuek a kepe ez ami fölött  nem 
örülnünk, hanoin inkább airnuuk keli. 

— Gyalókay Sándor főispán  ur 
Intervenciójának es zorgos u ánjaras t 
uik kös/.öuhutó az a rendkívüli állam-
segély, amelyet Csíkszereda varosa a/. 
1912. óvre megkapott. Aunak idején 

ugyanis az állami költségvetésbe a vá-
rosok segély ezese elmen felvett  össze-
get a belügyminiszter felosztoita,  Csík-
szereda varos ia megkapta az őt meg-
i;let 15.000 korona államsegélyét. Ezen 
felosztás  u: tu azonban az 1912. evi 
állami .öltségvetésben megmaradt mint-
egy 130 000 koiona. Ebból az összeg-
hó sikerült Gyalókay Saudor lóispán 
urnák Csíkszereda városát ujabb 6500 
koronával részeltetni. Azok, a kik ke-
servesen nyögik a városban a pótadót, 
h igy mit jeleut ez uj.tbb segély, s bi-
zonyára halával is vannak nepszerü tő-
ispunuknak a város érdekébeu tanúsí-
tott jóindulatúért. 

— Gergely Viktort a gyimes-
bttkki magy. gör. kath. egyház plebáuo-
sát az uj magyar püspök Pap Antal az 
egész vármegye területére az esperesi 
, eudök végzésével bízta meg. Igenjói 

tud,a e vármegyében mindenki azt a 
mozgalmat, a mely az uj magyar gör. 
^ath. püspökség felállításokon  megindult, 
s a melynek értelmi szerzője a halazs-
falvi  érsok volt. Akadtak a mi várine-
iry Mikben is gör. ka h. papok a kik az 
er-ek h iz iliatlan ágitaciojanak felültek, 
inert azt hitiók hogy a mag>ar egyház 
elleni mozgalom eredményes lesz. A 
kormány elhatározása azonban szilárd 
volt, mert a vallas által eloláhositott 
magyarokat vissza kellett szerezni a 
magyar nemzetnek, s az agitáció bár 
erős volt, eredményteleu maradt. Enuek 
a kampánynak vármegyénkben egyik 
epizódja volt az, hogy Gergely Viktor, 
a ki akkor még Gyímesbükkön az öreg 
Csobotár mellett segéd.elkész volt, meg-
:agadta az érsek titkos utasításának 
végrehajtását, s kijeleutette, hogy ő 
magyar ember, a ki nctn akar egyetlen 
lépest setri tenui a nemzet érdeke ellen. 
Megmutatta ezzel, mit kellett volna tenni 
miuden olyuu olalt papnak, akinek a 
a lelkében és a sziveben titkos román 
ospiració nem ég. Sajnos, ebben a vár-
megyében is kevesen akadlak Gergely 
Viktornak társai. Most nagy örömükre 
szolgál az, hogy Gyalókay Sáudor főis-
pán urnák eréiyes beavatkozása folytán 
akkor, a mikor az intrikusok elvesztet-
ték államsegélyüket, Gergely Viktor 
nemcsak rendkívüli államsegélyt kapott, 
hanem alesperes lett, sőt az egesz Csik-
vármegye területen levő magyar gör. 
kath. plébániák fölöitazesperest  teendők 
vezetésével megbízatott. 
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— A választójogi javaslat karül 
külőnőSL'ii erdélyben megindult mozga 
lomnak a következménye az. hugy a 
mi vármegyénk választó kerületeiből is 
napról-napra felterjesztések  intéztetnek 
a kormányhoz, különösen annak fejé 
liez, Lukács László miniszterelnökhöz 
abból a célból, hogy részben a további 
jogkiterjesztés ellen felszóllaljanak,  rész 
ben pedig a magyarság szupremációjá-
nak megvédése érdekében a szekely 
vármegyék lakosságának, mint az erdélyi 
magyarság erősségének érdekei a vá-
lasztójogi tervezetben különösen meg-
védelmeztcssenek. Legutóbb a kászon-
a'.csiki járásban a csikszentmártoni vá-
lasztókerületből nieut fel  ilyen felirat, 
a melyet B41. választópolgár irt alá, 
most pedig arról értesülünk, hogy a 
karcfalvi  választó kerületből pártkűlönb-
ség nélkül mintegy 2000 ember irt alá 
ilyen felterjesztést.  Azonkívül a gyér 
gyóujfalusíak  és szépviziek külön fel-
terjesztést szerkesztettek és írtak alá 
ugyanabban a tárgyban. Az összes fel-
terjesztések megegyeznek abban, hogy a 
kormánnyal s annak funkcionáriusaival 
szemben bizalommal viseltetnek. T. Nagy 
Imre mint a megyei munkapárt végre-
hajtó bizottságának elnöüe Lukács Lász'ó 
miniszterelnöktől, továbbá Khuen Hcder-
váry Károlytól, az országos nemzeti 
munkart elnökétől kapott ezen felira 
tokért táviratokat. — Most legutóbb 
Gyalókay Sándor főispán  urnák ebben 
az ügyben a miniszterelnök a követ-
kező táviratot küldötte: 
Méltóságos 

Gyalókay  Sándor  főispán  urnák 
Csíkszereda. 

A csikszentmáríoni választókerület 
és Gyergyóujfalu  község válabztópol 
gárai párikülömbség nélkül üdvözlő fel-

terjesztést intéztek hozzám, az ország-
gyűlés elé terjesztett választójogi tör-
vényjavaslatnak a magyarság supremá-
tióját biztosító alapelveit helyeselvén, 
a kormány iránt bizalmuknak és ragasz-
kodásuknak adott kifejezésért.  Kérem 
Méltóságodot szíveskedjék az említett 
velünk érző polgárság előtt uagyra 
becsült bizalmukért s kilátásba helye-
zett támogatásukért hálás köszönetemet 
tolmácsolni. Lukács László. 

A Nemzeti Munkapárt köréből. 
Lapunk közelebhi számában irtuk, hogy a 

vármegyei nemzeti munkapárt központi vég-
rehajtó bizoitsága a választójogi törvényjavas-
lat benyújtása alkalmából felirat  küldését ha-
tározta cl a minisztereluökhez és a Nemzeti 
Munkapárthoz, valamint üdvözölte Khuen-Hé-
dorváry Károlyt, a Nemzeti Munkapárt ujon 
választott elnökét megválasztatása alkalmából. 

A feliratokat  a budapesti lapok teljes szö-
vegében közölték, a mi ritka kivétel számba 
megy. A miniszter a következő távirati választ 
küldte : 

Nagy  Imre  pártelnök  urnák 
Csíkszereda. 

A csíkvármegyeí nemzeti munkapárt vég-
rehajtó bizottságáuak az országgyűlés ele 
terjesztett választójogi törvényjavaslatban 
foglalt  irányelvek helyeslése mellett a kor-
mány irányában kifejezett  bizalmát s kilá-
tásba helyezett nagybecsű támogatásukat 
uag\on köszönöm s szíves üdvözletüket 
viszonzom. Lukács László. 

Khuea-Héderváry Károly grót a következő 
táviratban válaszolt: 

Nagy  Imre  pártelnök  umnk 
Csíkszereda. 

A Csikmegyei Munkapárt u: gyrabecsttlt 
bizalmát hálásan l ószönöm, üdvözletét a 
legszivélyesebben viszonzom. 

Gróf  Khuen-IIéderváry  Károly, 
párirlnvk. 

A Nemzeti  itunkapárt  a következő levél-
ben válaszolt: 

A Csíkvármegyeí  Nemzeti  Munkapárt 
nagyérdemű  végrehajtó  bizottságának 

Csíkszereda. 
Folyó hó 20 án kelt nagybecsű soraikra 

válaszul, hazafias  üdvözletük viszonzása 
mellett, tisztelettel értesítjük, hogy az or-
szágszerte megnyilvánuló helyeslés, melyet 
kormányunknak a választójogról szóló tör-
vényjavaslata mindenfelé  kivált, ékes bizo-
nyítéka annak, hogy a választások alkalmá-
val párthiveinktól nyert megbízásnak hűség-
gel felel  meg az oz álláspont, melyet az 
országos fontosságú  kérdésben a szóbanforgó 
törvényjavaslat elfoglal. 

Hazánk jövendőbeli fejlődése  szempontjá-
ból sokkal fontosabb  kérdésről van szó, 
Bemminthogy a beterjesztett törvényjavas-
lat minden egyes rendelkezésének higgadt 
és alapos megvitatását magunk is netn tar-
tanék kívánatosnak és természetes, hogy a 
vita során elhangzó objektív érveknek szí-
vesen nyitunk magunk is tárt kaput, hogy 
a javaslat bárha csupán némi módosítások-
kal, de oly formában  legyen törvénnyé, a 
mely a kérdés rendezése körül figyelmet 
érdemlő minden szempontból a lehető legjobb. 

Ránk nézve felette  örvendetes, hogy e 
nehéz feladat  megoldásában párthiveink az 
egész országban támogatásunkra sietnek és 
biztató bizalmi nj ilatkozataikban, melyekkel 
minket oly lelkesen elárasztanak, bölcsen 
tartózkodnak túlzásoktól, a mi minket is 
arra a reményre jogosít, hogy fog  sikerülni 
e fontos  kérdést ugy megoldanunk, a mint 
az liberális politikánknak és a magyarság 
követelményeinek legjobban megfelel. 

Ehhez a nehéz munkához további szives 
támogatásukat kérve, vagyunk 

Budapesten, iy 13. január 22-éu. 
Kitűnő tisztelettel: 

Dániel  sk.t 
férUMk. 

A „SZÉKELYSÉG" TÁRCÁJA. 
S i a o k í a g l i a i a e 

Indiában, ahol igen sok nőtlen ember él, 
az agglegény úgynevezett legényotthonban 
van. Ez oly intézmény, amely tekintve az agg-
legények feltűnő  szaporodását, nálunk is meg-
honosítható volna. Több nőtlen ugyanis együt-
tesen házat bérel, nem ritkán épített, hogy 
abban egy befogadott  tisztességes házaspár ve-
zetése mellett kellemes otthoot rendezzen be 
magának. Föltétel: hogy a vezetéssel megbi 
zott asszony reprezentáló kepességgel birjon 
és a háztartást az agglegények költségén ügye-
sen és méltón vezesse. Az ekképen berende-
zett legényotthon előnyei szemmelláthatók, mert 
a mellett, hogy a résztvevőknek megszerzi a 
házi kényelem és az állandóság kellemessé-
geit, oly helyet teremt r-s/ükre, melyben 
nemcsak a maguk kívánalmai nyernek kielé-
gítést, de a külvilággal szemben gyakran fel-
merülő társadalmi kötelezettségeiknek is meg-
felelhetnek.  — Ebédeket adnak, táncestélyeket 
rendeznek, barátságos vacsorák keretében 
hangversenyeket tartanak, mely szórakoztató 
alkalmakhoz nemcsak barátaikat, de azoknak 
feleségeit,  sót ha van, leányaikat is meghívják. 

Nálunk is előfordul  gyakran, hogy nőtlen 
fiatalemberek  és agglegények estélyeket, vagy 
bálokat rendeznek, hogy revancheot adjanak 
azon csaladoknak, melyeknél az idény folya-
mán hivatalosak voltak. Ilyenkor rendesen 
valamelyik előkelő szállodában zajlik le a mu-
latság, melyen, mert nem családi jellegű, a 
frakk  kötelező, raig a közös háztartásban ren-
dezett legényestélyeken a smoking viselete 
van elfogadva. 

Vendégét tiszteli meg mindenki, ha fogad-
tatásra kifogástalan  öltözetet ölt magára. — 

Szükséges tehát, hogy ezért és az egyéni elő-
nyök külső érvényre juttatása kedvéért, a 
smokiug öltözet finomságára,  divatosságára, 
kifogástalan  szabására ós kiegészítő részeinek 
korrektségére ügyeljünk, mert ezeknek har-
monikus egybeolvadása saerzi meg a kellemes 
benyomást keltő eleganciát. 

A smoking formája  abszolút, kiállítása és 
kiegészítő részei az egyéni ízlés megnyilat-
kozásának kevés tért engednek, miért is ne 
nagyon igyekezzünk azon önkényes változta-
tásokat eszközölni és elfogadva  a divatos 
modellt, csak a viselés módjára és a toiiette 
minden részének kifogástalanságára  fordítsuk 
figyelmünket.  A divatos smoking bársony pu-
haságu fekete  vicunából készül. — A szövet 
lehet sima felületű,  de lehet olyan is, amelyen 
alig látható fekete  sávok tűnnek elő. Gallérja 
ugyanazon szövetből való, mig a frakkra  em-
lékeztető mellső kihajtásai fényes  selyemmel 
vannak borítva. Itt jegyezzük meg, hogy egy 
Budapesten nagyon ismert augol divat-tub le au 
a shavvl-galléros smokingot vette fel  nz őszi 
és téli divatkópei kézé, mely formát  azonban 
ma az angol sznbók nem készitik, sót ha ta-
lálkoznak ilyen szabású smokinggal azt vieux 
jeu-nek ne-.ezte, a visszamaradt francia  Ízlésre 
céloznak. 

A smoking a kar alatt egészen a csípőig 
derékben van szabva, onnan lefele  folyton  bő-
vül, eiól mitjdi.ein egészen egyenesen aláhulló, 
az eddiginél jóval hosszabb alsó hátrésze 
sliccel van ellá /a. Az előrészen a smoking 
annyira nyitva áll, hogy begombolni nem is 
Iehetm\ miért is a gombok és gomblyukak 
teljesen hiányoznak. 

A smoking mellénynek nemcsak a szabása, 
de nz anyaga is teljesen uj, amennyiben a mai 
nap már csak ritkán használt fekete  mellény 

helyett harántsávos fehér  pique-ből készül. — 
Az egy soros, három gombos smokkingmellény 
kivágása hegyben meghajló V formájú,  mig 
alsó sarkai kifordított  V kivágásunk. Rendesen 
feher  gyöngyhazgombot, vagy fehér  emaillt 
varnak a smokiüg-mellényro, de nem ritkán 
láthatni diszgombokkal ékesített ily fajta  mel-
lényeket is. 

A smokinghoz keményített elejü, finom  ro-
vátkás piké, vagy vászon mellű ing illik leg-
jobban. Divatba jön ezidén a keményített re-
dős mellű piké ing is. Az ingnek két gomblyuka 
van, melyekbe a kézelő és mellény gombok hoz 
hasonló egyszerű, — vagy kevéssé diszitett 
gyöngyház gomb helyezendő. 

Még rövid idővel ezelőtt nem volt tiszta 
képünk aziránt, hogy a kettős, a szárnyas és 
a zart állógallér közül melyik lesz az idei 
divatnak a hivatalos formája.  — Ma azouban 
tisztán észlelhető, hogy a szárnyas gallér, az 
esti viseletben való rövid uralma után datro-
nizalás előtt áll. A frakköltönyhöz  egyetlen 
egy forma,  a Westminster nevü elöl egészen 
összeérő álló gallér van divatban. A szárnyas 
gallér pedig a redingot és jaquet öltöny kísé-
rője lett. Meg kell említeni, hogy a szárnyas 
gallérok azon formáját,  melynek kis kivágasa 
vau, ma a frakk  és smokinghoz viselik. Meg 
mindig kevesen vannak tisztában azzal, hogy 
a smokinghoz nem a fénytelen  selyem, hanem 
a fényes  atlaszcsokor viselendő, és hogy nem 
angol, hanem speciálisan magyar budapesti 
divat az egész keskeny fekete  slic ny akravaló 
használata. Londonban mérsékelt 3zélességü 
egyenes vagy lepke formára  köthető smoking-
kravatot lární leginkább, de találkozhatunk ele-
gáns amerikai úriemberekkel is, kik a.smokinghoz 
a csomónál erősen összehúzott, széles formájú 
és hosszú szárnyas fekete  nyakravalót kötnek. 



5. szám. S Z É K E L Y S É G 3-ik oldal. 

Vasúti menetrendünk. 
Állandó pimasz tárgyát képezi u székelykör-

vasútnak a fővonalba  való bekapcsolásának hiá-
nyossága. Téteti k is lépések többször, történt 
is val amelyei intézkedés és javítás az ügyben, 
azonban a székely körvasút bekapcsolása még 
ma is tökéletlen ugy, hogy örömmel vesszük 
tudomásul azt az elhatározást, a melylyel 
Gyalókay Sándor főispán  ur ennek megjavitá-
tásán táradozik. Egy javaslatot dolgoztatott ki, 
s azt Marx elnök igazgatóhoz felterjesztette. 
Ismerve Gyalókay Sándor főispán  ur befolyá-
sát, megvagyunk győződve arról, hogy annak 
eredménye is lesz. A felterjesztést  szószeriut 
közöljük: 

A székelykörvasutakon életbeléptetett me 
netrend állandó sérelem és pan «.z tárgyát 
képezi már évek óta. A személyszállító vona-
tok megállapított menetreudje teljesen ügyei-
men kívül hagyja Csíkszereda városnak mint 
a vármegye székhelyének s peciális, továbbá 
a vármegye utazó közönségének általános ér-
dekeit. 

A sérelmek, melyeknek orvoslását a vár-
megye közigazgatási-bizottsága mar évek óta 
állandóan sürgeti három csoportba sorozhatok 
és a következők : 

I. 
A madéfslvi—gyimesi  vonal menetreudje 

teljesen elzarja. vagy legalabb is nagyon 
megnehezíti az ezen határszélén fekvő  közsé-
gek közlekedését a vármegye székhelyevei. 
Ezen menetreud annak id-jén az érdekelt 
községek, számos virágzó kereskedelmi góc-
pont jogos kívánalmainak teljes negligálásá-
val állapíttatott meg. A menetrend elkészíté-
sénél az illetékes tényezők m m vették figye-
lembe, hogy a vasúti voualmenti közsegek 
Gyiuies, Gyimesbükk, Gyimeskozéplok, Gyi-
mesfelsólok,  Csikszeutmibály és Szépviz la-
kossága, gyártelepei összes szükségleteiket 
Csíkszeredából szerzik be, hivatalos ügyes-
bajos dolga is Csíkszeredához köti az egész 
lakósságot. 

Ugy a magán, mint a közérdek egyaránt 
a menetrend gyökeres megváltoztatását köve-
teli. Nem elégíthetők ki a jogos kívánalmak 
akkor, midőn a Csíkszeredából Gyimes-felé  és 
ellenkező irányban utazók a vármegye szék-
székhelyétől 9 kilóméterre fekvő  Madéfalván 
lV*-2 óráig kénytelenek a csatlakozásra vami. 
Ennek ugyanis az a következménye, hogy a 
csíkszeredai—gyimesi 56 kim. vonal menet-
ideje 4 óra 13 perc. Szépviz község főszol-
gabírói szekhely, tehát közigazgatás szem 
pontjából is fontos  és állandó összeköttetést 
kell hogy fenntartson  Csíkszeredával, de ez 
vasúton alig vihető keresztül, mert bár a tá-
volság csak 10 kim. az ut hossza személyvo-
nattal 2 óra 15 perc. 

A vármegye közigazgatási-bizottsága már 
több ízben kérte az összes érdekelt tényezők 
jogos igényeit egyaránt sértő és tarthatatlan 
állapot orvoslása céljából a menetrend »k-
kénti megváltoztatását, hogy a gyimesi sze-
mélyszállító vonatok Csíkszeredába fussanak 
be. A jogos kívánság teljesítése azonban az-
zal az indokkal mellőztetett, hogy a menet-
rend ekkénti megváltoztatása tetemes költség 
többletet okozna az államvasutaknak. 

A hangoztatott költségtöbblet megtakarít-
ható teljesen a menetrendnek célirányos es 
tényleg közérdeket szolgáló megváltoztatása 
esetén. 

Ma két vonatpár teljesen feleslegesen  teszi 
meg a csíkszeredai — madéfalvi  utat. Ha ezen 
vonatpárok helyett két gyimesi vonatpár futna 
be Csíkszeredába, nyomban megszűnne a gyi-
mesmenti községek és Csíkszereda több ízben 
hangoztatott sérelme, anélkül, hogy az állam 
vasutaknak indokolatlan többletkiadása szar 
maznek. Legfeljebb  kisebbszerü gephái felál-
lítása válnék szüksegessé a csíkszeredai állo-
máson. Az ezzel járó befektetesi  költségek 

oly minimálisak, hogy azok viseléset a koc-
kán forgó  köz- és magán erdekek, melyeket 
szolgálni az államvasutaknak elsőrendű köte-
lessége, egyenesen megkövetelik. 

Az érvényben lévő meuetrend szerint ugyanis 
a 8012. és 80111. szamu vonatok végállomása 
Madéfalva.  Mindkét irányban teljesen üresen 
teszik meg a vonatok a madéfalva—csíksze-
redai utat. Ha ezen vonatok csak Cbikszere-
ilából luduluának, illetve csak Csíkszeredáig 
mennének, a csíkszeredai—gyimesi vonal szá-
mára egy vouatpár már meglenne takarítva. 

A 8U0G. számú személyvonat végállomása 
Csíkszereda; szerelvenye, vagy legalább is a 
gep — ami egy költséggel jár — meg este 
visszatér Madefalvára,  honnét a korai reggeli 
órákban ismét Csíkszeredába jön, hogy innét 
mint 8U05. szamu személyvonat reggel 5 óra 
10 perekor útra kelljen Székelykocsárd tele. 
Ha ezen vonatpárnak teljesen felesleges  c.-ik-
szereda—raadelalvi utaztatasa helyeit meg 
egy csíkszeredai—gyimesi vonalpár állíttatnék 
be, minden költségtöbblet nélkül megvolna 
oldva kozuiegelégedeare a gyimesi menetrend 
kérdésé. 

De ha már Csíkszereda, mint megyei szek-
hely elsőrendű gazdasagi erdekenek ily iranyu 
kielégitese lehetetlen, nagyban enyhülnének a 
csatlakozás mizériái az altai is, ha a menet-
rend akként változtatnék meg, hogy a Brassó-
tol Szekelykocsárd-felo  is ellenkező irányban 
közlekedő vonalok, továbbá a gyimesi vona-
lok keresztező állomásává Mjdefaiva  tetetnek. 
Ez esetben a madéfalvi  közel ket órai vára-
kozási ido felórara  redukálható lenne. 

11. 
A székely körvasút Csíkszereda—székely-

kocsardi voualau a vonatok menetideje oly 
bosszú, hogy az utazási idó Budapest-fele 
megnem rövidült, dacara annak, hogy a tá-
volság kisebb. 

A jeleuleg érvényben lévő menetrend sze-
rint az ut Bpestre Marosvásárheiy-Szekely-
kocsárdon át három órával hosszabb, miül 
Brassón at. Az uj személyszállítási díjszabás 
eleibe léptetese óta ez aunal uagjobb serelem. 
mert Brassón keresztül a vasúti jegy era 
Bpestre jelenteken)' összeggel megdrágult. 

Ugy Csikszeredáuak, mint Gyergyószent-
tuikíósuak, továbbá a inarosinenti községek-
nek eminens erdeke, Budapesttel az eddiginel 
gyorsabb es közvetlenebb összeköttetés. 

Kuuek érdekében a menetrend akkenti 
megváltoztatása szükséges, hogy részint a 
menetidő gyursitása, részint a felesleges  tar-
tózkodási idők apasztása altal a csíkszeredai-
szekelykocsárdi útszakasz jeleuleg több míut 
9 órai menetideje legalább hat órára leszái-
littassék. 

Legalább egy olyan gyorsvonat, vagy 
gyorsított szemelyvonatpar beállítását kérjük, 
mely a kisebb állomásokon at futva,  csak a 
nagyobb és forgalumsabb  állomásokon áll a 
szükséges minimális iueig es Szekelykocsár-
don közvetlen csatlakozást nyer a Budapest 
lelól es Budapest fele  közlekedő valamelyik 
gyorsvonatpárhoz. 

III. 
Ezen gyorsított vonatpárba közvetlen kocsi 

beállítását kérjük. — Eddig közvetlen kocsit 
Bpestre Csak a nyári hónapok bau kaptunk. — 
A téli hónapokra a közigazgatási bizottság 
erre vonatkozó kérelme azzal tagadtatott meg, 
hogy Csíkszeredán uein lévén gépállomás, a 
közvetlen kocsi előfiitese  nem eszközöib. lo 

Kis jóakurattal ezen kérdés is meg lett 
volna oldható »z utazó közönség teljes meg-
elégedésére. Nem kellett volna a közvetlen 
kocsi végállomásának Csíkszeredát tekinteni, 
hanein benhagybató a szerelvényben Sepsi-
szentgyörgy, vagy Brassóig es a kocsi fűté-
seinek a kérdése minjárt megoldást nyerne. 

Csíkszeredáról Marosvásárhelyen át Bu-
dapest-fe.é  mindennap annyi az első és másod-

osztályú utas, hogy a székely vasúton a köz-
vetlen kocsi mindennap e:;ész éven át meg-
teiuek. Az ut izó közönség jogos igényét elé-
gíti ki és így kötelességét tejesiti az állam-
vasút akkor, lia Csíkszeredát az ország leg-
keletibb határszélen fekvő  megyei székhelyet 
égési éven át közvetlen kocsi beállításával 
kapcsolja össze az ország fővárosával. 

Uj stádium. 
Pár uap múlva megkezel tanácsko-

zásait u képviselőház választójogi bizott-
sága. Az első lépest tehát, amelyet a 
választói reform  kérdésében a törvény-
javaslat benyújtása képviselt, gyorsan 
Követi uyomun a második, a bizottsági 
tárgyalás. Ez nem üres alakiság ; ha az 
volna, akkor is közelebb vinné a nagy 
Ügyet a végleges elintézéshez, mivel 
parlamenti eljaiásunk szerint mellőzhe-
tetlen. De éppeu erre a kérdosre nézve, 
amely oly régóta és oly nagy mérték-
ben izgaija a magyar társadalomnak 
minden rétegét, s amelyhez nemzeti fej-
lődésünknek es jövőnkuek oly tu becsül-
hetö erdekei tiköduek : igen nevezetes 
uj stádiumot jelent az, hogy a kormány 
reform  javaslaiat a parlamentnek erre 
a célra kikü.dótt bizottsága előzetes 
megrostálás ala viszi, mielőtt átadná az 
országgyűlés diszkussziójának. 

Sajnálattal látjuk, hogy az ellenzék 
az üg uek meg ebben a komoly stádi-
utuabau sem szau'a rá magát arra, hogy 
tórveuy hozói hivatását teljesítse, s a 
többség megliivasa ellenére sem vesz 
reszt a valnsztújogi bizottság munkái-
kudasaban Pedig hoss u időn át éppen 
az ellenzék sürgette, követelte, erosza-
kos h vvel a válaszlói reform  napirendre 
lüzését, sőt ennek érdekében mas fou-
tos ügyek elhalasztását. Most azián a 
mikor végre sorra került a valasztói 
jog kérdése, az ellenzék pusztán szemé-
.yeB okok, vagy ürügyek miatt megta-
gadja a megoldásban való részvételt, 
eobeu a korszakos ügyben is megszegi 
ellenőrző kötelességét, sőt azzal tünetet 
a parlamentáris közreműködés elleu, 
hogy u maga tiókparlainenijében külön 
választójogi bizottságot alakit! Ezzel 
lemond arról, lwgy a maga felfogasát 
es törekvéseit az óriási horderejű re-
form  megvalósításában érvényesítése ; 
helyrehozhatatlan mulasztása lesz, hogy 
a nagy mü az ö alkotmányos részvétele 
nélkül fog  létrejönni, — és fölösleges 
nclkülö lietö alakulatnak bizonyítja ina-
sát a közügyek intézésében. 

Az eiienzék Bztrájkszerü magatartása 
megnöveli a többség felelősségét.  De 
munkapárti többség, amely ekként egy-
maga kénytelen elvégezni azt a törvény-
hozói munkát, ami rendes körülmények 
között valamennyi politikai párt fela-
data lenne, tiszta öntudattal és teljes 
átérzéssel vállalja ezt a felelősséget. 

A maga részéről minden lehetőt el-
követett cz a többség annak érdekeben, 
hogy a válás tójogi reformnak  oly álta-
lános érdekű, messze kiható sok meg-
fontolást  igénylő uiunk íja siámára meg 
nyerje az ellenzék együtt működését; 
ez az igyekezet meghiúsulván a többség 
így ellenzék nélkül egyedül fogja  tel-
jesíteni kötelességét, legjobb tehetsége 
szerint. 

Mar a parlamenti bizottság megvá-
lasztásában is nagy körültekintéssel járt 
el a többség, amennyiben arra töreke-
dett, hogy a bizottságban a munkapárt-
nak minden árnyalata képvisolve legyen. 
Ezzel alkalom nyílik arra, hogy a tör-
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vénjjavaalat különböző, egymással töb-
bé-kevésbbé ellentétes szempontokból 
is vita tárgya legyen, amivel aztán el-
kerülhető lesz az egyoldalúság, s az 
ellenzék hiányának egyéb küvetkez 
ménye. 

A bizottsági tárgyalásnak pedig kü-
lönösen súlyt és értéket ad az a körül-
mény, hogy a kormány nem ragaszko-
dik mereven a benyújtott javaslat szö-
vegéhez és mittden intézkedéséhez, sőt 
Lukács ismételten kijelentette, hogy a 
legnagyobb készséggel járul hozzá a 
célszerű, az Ugy érdekében való tnódo 
sitáshoz. 

Örömmel üdvözöljük a nagy reform 
ügyét a megvolósulásnak ebben a jslen-
tös uj stádiumában és bizuuk benne, 
hogy a választójogi bizottság — élén 
az oly szerencsésen megválasztott el-
nökkel, a nemzeti munkapárt nagy ér-
demű megalapítójával: Héderváryval — 
alapos és hasznos, a nemzet javát szol-
gáló és hálájára érdemes munkát fog 
végezni. 

H Í R E K . 
— L e g é n y - e s t é l y . Mult számunk-

ban megemlékeztünk arról, hogy a csík-
szeredai „vén legények" egy elegáns 
estély rendezését határozták el. Ez a/. 
elhatározá*ann>iban módosult, hogy nem 
„vén" legéuyestély, hanem egyszerűen 
legényestóly lesz. — A városnak az a 
fiatalsága  fogja  az estélyt rendezni, a 
kik már végzett emberek, a jogász diák 
fiatalság  kihagyásával tehát. Varosunk 
nak az összeírás szerint m ntegy 60 ilyen 
fiatalembere  van, s igy az esteiy sikere 
ugy anyagiakban, mint erkölcsiekben 
teljesen biztosítva van. A fiatalság  el-
határozta, hogy az estély elnökéül 
Mikó Bálint kegyelmes urat fogja  fel-
kérni. Védnökök és más tisztikar nem 
lesz. A rendező fiatalság  alatt ugy a 
civil, mint a katona fiatalság  értetik, 
kik esztendők óía közös egyetértéssel 
fáradoznak  az estély érdekében. A bal 
elnökét egy küldöttség fogja  felkérni, 
a mi a napokban meg is fog  történni. 
Az estély tisztán zártkörű lesz, arra 
csak a meghívók bemutatása mellett 
lehet megjelenni. Az estély ideje már-
cius 1-beu állapíttatott meg, a mi te-
kintettel arra, hogy akkorra már más 
mulatság nem igen zavarja azt, igeu 
alkalmas idő. 

A mint értesülUuk mulatság iránt 
városszei te igen nagy az érdeklődés és 
mi megvagyunk győződve arról, hogy 
az kitűnően is fog  sikerülni. Jó cigány, 
szép táncrendekről a rendezőség gou 
doskodni fog. 

— Ismeretterjosztő elöadas A Csik-
vármegyei Lövész-bizottság a katonás nevelés 
eszméjének terjesztése céljából január hó 31-én 
a helybeli r. kath. fógimn.  tornacsarnokában 
ismeretterjesztő előadást rendezett, amelyen 
Gyalókay Sándor főispán,  a bizottság elnöke, 
Vargha Géza honvédhadnagy, a gimn. tanulók 
oktatója, a földmivesiskola  és fCgimn*.  ifjúsága 
tanáraival együtt és még több érdeklődő je-
lent meg. A jelenlevők összes száma mintegy 
350 volt. Sárói Szabó Lajos «Honvédő pol 
gárok" cimü a katonás nevelés fontosságát 
ismertető müve vetitett képekkel került be-
mutatásra, melyet Szlávik Ferenc a bizottság 
jegyzője olvasott fel,  aki megelőzőleg röviden 
ismertette a katonás nevelés érdekében ha-
zánkban kifejtett  tevékenységet sa megy étik 
beli Lövészbizottság célját és eddigi műkö-
dését. A képek vetitésót Buszok Gyula és 
Venczel József  főgimn.  tanárok végezték. — 

Önkéntes adományokból 31 korona 09 fillér 
folyt  be, amelynek a kiadások fedezése  után 
fennmaradó  összegét a földmivesiskola  és fő-
gimnázium legjobb céllövő ifjainak  jutalma-
zására fogja  a bizottság fordítani.  — Erre a 
célra az előadás alkalmából Gyalókay Sándor 
a bizottság elnöke 10 K-t adományozott. — 
Az előadás szövegéből a honvédelmi minisz-
ter költségére az Uránia tudományos egyesü-
let 50 példányt bocsátott a bizottság rendel-
kezésére, melyet a jelenlevők közt kiosztottak, 
úgyszintén ingyen kapták a diapositiveket is. 
Elismeréssel kell megemlítenünk, hogy a Ganz 
villamossági r.-t. helybeli megbízottja a veti 
tóshez szükséges villamos áram átalakítására 
a transformátort  díjmentesen állította be erre 
az előadásra. Hisszük, hogy ez az előadás 
minden jelenlevőt meggyőzött arról, hogy az 
ifjúság  katonás nevelése honvédelmi szem-
pontból rendkívül fontos,  s jövőre ezek bizo-
nyára minden lehetőt megtesznek, hogy ezt 
az eszmét terjesszék ós megvalósítsák. 

— Hazassag. Dr. Kovács Gyárfás  csík-
szeredai ügyvéd folyó  hó 30-án házasságot 
kötött Fejér Sándor alispán és neje Száva 
Katinka leányával, Erzsike vei. Az esküvő szük 
csaladi körben fo'yt  le. 

— Megbízatás. A m. kir. vallás- és köz 
oktatásügyi miniszter Killyeni Endre hosszu-
falusi  állami polgári iskola igazgatót a három-
széki-, udvarhelyi-, csíki-, nagyküküllői-, hu-
ny ad-, szeben-, fogarasi  és brassóme;;yei ösz-
szes polgári és felső  népiskolák látogatásával 
bizta meg az 1913. evi február  hó 1-től 
1914—15 tanév végéig terjedő időre. 

— A Marosujvároil megjelenő „Maros-
újvár" cimü lapban olvasuk a következőket: 
, Huj meresztő esemény". Ezt a kifejez  -.-st hasz-
uaija a .Csíki Hírlap" legutóbbi számának 
Színház rovatában, bírálván a Tompa Kálmán 
igazgató ott működő szintársulatanak egy heti 
előadásait. A kritikus altalános kritikája nem 
valami hizelgő a társulatra nézve s főkép  kü-
lönleges a formája  az által, hogy speciális 
Criiki jargon jelbtuzi a dialog alakjaban feltá-
lalt csemegét. Különlegességénél fogva  meg-
erd'.mli, hogy : .i alábbiakban szószerint ide 
iktassuk. 

Így szól a „pasasok" párbeszéde : 
„— Mi volt ennek a hétnek leghajmeresz-

tőbb eseménye, kérdi eg>ik törzs asztal beli 
pasas a pajtásától ? 

— Nehéz kérdés, vágja rá a másik. Csík-
szeredában egyáltalán nem történnek esemé-
uyek. Hanem egy valami mégis bámulatba 
ejtett. 

— Mi az, mi az ? 
— Az a tengernyi mély nvugalom, mely-

lyel a kön} fakasztó  füstös  színházteremben a 
közönség végig tűrte — szenvedve azokat az 
éktelen hosszú felvonásközöket.  És szó, piaze-
gés nélkül! 

— Ez valóban hősi I — S tudod a ros*z nyel-
vek mit beszélnek V 

— Halijuk I 
— A színészek akkor tanulják szerepeiket. 
— Igen ? ! Hát akkor azért nem tudják. 
— Na jal..." 
(Eddig van, de elég is ebből ennyi, hogy 

sokat következtetVesaUuk a csiki állapotokra...) 
— Italmoreai engodely. A pénzügy-

miniszter megengedte, hogy ifjabb  Kertész 
István csíkszeredai lakós részére egy kis mór-
lékbeni italárulási engedély a pőuziigyigazga-
tóság által kiadassék. 

— FölÖHHZámuak  kiválasztása.  Az uj 
véderő törvény alapján Udvarhely és Csík 
vármegyék területére a fölös3zámu  katonák 
kiválasztására szervezett bizottság Székelyud-
varhelyen 15-ikén fejezte  be munkálatát. Nem 
kevesebb mint 311 egyén kérte a családfőn  -
tartó stb. eirneu a póttartalékba való helyezé-
sét ós a bizottság valamennyi kérést indokolt-
nak vélte, m««ly alapon aztán 233 a közösök-
nél ós 78 a honvédeknél a pottartalékba lesz 
áthelyezve. 

— Halilozas. Kiss Jakab gyergyóalfalvi 
kereskedő folyo  hó 26 án életének 90 ik, há-
zasságának 5G ik évében Gyergyóalfaluban  el-
hunyt. 

--- A zart palaokok kötelező megjo-
lölese. Folyó évi január hó elseje óta érvé-
nyes a keresk. Miniszternek az a rendelete, 
amely előírja, hogy minden bort, sört, vagy 
egyéb szeszes italt tartalmazó palackok a men-
nyiséget a szabályozott módon kell megjelölni. 
Mivel a 11 §-ból álló rendelet értelmében ér-
zékeuy büntetés éri mindazokat, akik az em-
lített folyadékokat  tartalmazó zárt palackokat 
megjelölés nélkül hoznak forgalomba,  a kér-
déses rendelet megismerése mellőzhetetlen a 
sörgyárakra, sörkereskedókre, bortermelőkre, 
bor-, fűszer  és vegyeskereskedőkre, rumgyáro-
sokra stb. nézve. A több oldalról megu îlvánult 
kérelem alapján ezért Lendvay Jenő a temes-
vári kereskedelmi és iparkamara titkára egy 
a reudelet egyes szakaszait ismertető füzetet 
irt, amely a temesvári Uhrmann Henrik cég 
utján üO fillérért  megszerezhető. Az ismerte-
tést haszonnal íprgathatjak az iparhatóságok 
is, melyekre a kihágások ügyében való eljárás 
tartozik. 

— Halálozás. K o n c z Elek 54 éves kor-
ban, folyo  20 au meghalt Csikcsicaóban. 

— Kinevezes A belügyminiszter Zakariás 
Dénes dr. reudórdijnokota íóvarosi államrend-
őrség letszamabau reudoi íogalmazógyakornokka 
nevezte ki. 

— A bircság köreböl. A király Parasz-
kay Gyula kórosüanyai jarasoirót a gyergyó-
.szemmiklósi járásbírósághoz a VII fizetesi 
osztályba sorozott jarasi irová kinevezte. 

— A király Karda Bela gyergyószentmik-
lósi járásbíróság, Feher Gjula beregszászi tör-
vényszéki es Fiuta Joz.íef  Cîikszentuiartoui 
járásbirósagi, albirakat jelenlegi székhelyükön 
törvényszéki, illetve jarásoiráüká kinevezte. 

— Az igazságügymiuiszter Sántha Benja-
min nyáradszeredai bírósági jegyzőit önálló 
működési körrel ruhazta fel. 

— Uj tan tonö. A vallás- és közoktatás-
ügyi mi liszier Boer Krisztina okleveles tanító-
nőt, a gyimesfelsöloki  allaini elemi iskolához 
tanítónővé kiuevezte. 

— A csíkszeredai dalegylet segelye-
zese. A vallas es közoktatásügyi miuiszter 
Gyalókay Sa. dor íöi>pau pártoló javaslata 
alapján a csíkszeredai Dal- es Zeneegylet tá-
mogatásául 500 korona államsegélyt engedé-
lyezett es azt egyidejűleg a csíkszeredai kir. 
adóhivatalnal kiutalta. A miniszter leir&taOau 
elrendelte, hogy jövő év elején a Dal- és 
Zeueegylet pártoló és működő tagjainak név-
sorát, a karvezető nevet, az előző evadbau 
rendezett hangversenyeinek műsorát és szám-
adatait terjessze fel.  — Örömmel közöljük e 
hirt, mely lehetővé te^zi, hogy az egylet ki-
fejtett  programmjat teljes mertekben megvaló-
sítsa, es itt az ország hatarszelén, azou kultu-
rális és magyar u-mzeti irányú hazafias  mis-
siót, melyet célul maga elé tüzoit, a legtel-
jesebb mertekben be töltse. Az államsegély 
engedélyezeseról Gyalókay Sándor foi.span, 
ki egyebként is meleg érdeklődéssel viselte lik 
az egylet ügyei iiánt, leiiatoAn ertesiieite dr. 
L'jfaiusi  Jenőt, az egylet elnököt. 

— Dr. Szokely Mano csíkszeredai fog-
orvos Gyergyószeutmiklósou állandó fogorvosi 
műtermet nyit február  hó 15-etől kezdve dr. 
Tiltscher Ede ügyvéd ur házában. Rendel min-
den kedd és szombaton d. e. 8 órától délután 
0 óráig. Készit szájpadlás nélküli fogsorokat 
(arauy hidalások) kautsuk lemezes fogsorokat. 
Gyökereket fogakat  fajdalom  nélkül .(érzéste-
lenítve) eltávolít. Javításokat elvállal. 

— Hazassag. Bartók Dániel csikcsekefalvi 
birtokos leányát, Rózsikát folyó  hó 25-én dél-
után 3 órakor vezette oltárhoz Kovács József 
szegedi kereskedő. 

— Birtokossagi közgyűlés A borszéki 
fürdóüzlet  ttd erdóközbirtokosság Sgárbegy 
községházában folyó  évi február  hó 12-én del-
e'ott 9 órakor, dr. Színi Janus elnökletével 
birtokosaiig! közgyűlést tart. A közgyűlés tárgy-
sorozatában szerepel erdőeladás és az Orszá-
gos B-tegsegélyzó Pénztár által Borszéken 
építendő tüdőbeteg szanatórium réezére ingat-
lan átengedese. 

— Ötszáz korona lódijaznsokra. A 
vallás- és közoktatásügyi miniszter Csuvár-
raegye törvényhatósági bizottságának azt a 
határozatát, melylyel a vármegyei lótenyésztő 
bizottságnak lóilij tzásokra 5U0 koronát szava-
zott meg, — jóvallagyta, 
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— A magyar gyufaadó.  n magyar pénz-

ügyminisztériumban mar elkészültek az uj 
gyufaadó  tervezetevei es azt már legközelebb 
nyilvánosságra fogják  hozni, A torv.-nyt, amely 
egyébiránt teljesen azonos az osztrák "tervezet-
tel, minden valószínűség szerint ez év juuius 
hó elsején életbe fogják  léptetni, de nincs ki-
zarva, hogy a miniszteriura belemegy a halasz 
tásba, amely esetben a törvény haíáiya 11)14. 
január elsejétől fogva  állapittatik meg. 

— A hentes truktiak festése  és kemé-
nyitőtartalmu anyagokkal való készítésé. A 
kolozsvári kereskedelmi ós iparkamara az ér-
deklődők tudomására hozza, a m. kir. belügy-
miniszter Ur rendeletét, mely szerint ha a kol-
bászban több mint 2°/0 keményítő mutatható 
ki, az mint hamisított élelmiszer az 1876. XIV. 
t. c. 14 §. rendelkezése szerint közforgalomba 
nem bocsátható. E szerint kihágást követ el 
az, ki keményítő tartalmú auyagokat oly men-
nyiségben használ eladásra szánt kolbásztélek 
készitesére, hogy a kolbász töiteleke többet 
tartalmaz mind 2°/0 keményítőt. A húsfélék 
fes'ése  még ártaluutiau festőkkel  is tilos, mert 
kiválóan alkalmas a húsfélék  illetőleg kolbász-
félék  romlottságának leplezésére. 

— A honvédség köreböl. Dr Székely 
Jenő ezredorvost a brassói 24. honvéd gya-
logezredtől a marosvásárhelyi 22. honvéd gya-
logezredhez helyezték át. 

— Öngyilkosság a kászonalcsiki erdőn. 
Váncsa Kelemen Simon kászonfcltizi  lakos fia 
Váncsa Kelemen Simon folyó  hó 19-én este 
Fekete János Andrásé szintén odavaló lakosnál 
volt vendégségben. Reggel 4 órakor hazamenve, 
lakásuk udvarán leült egy köre s ott elaludt; 
mikor ezt apja észrevette, s hívta be a szobába, 
azzal felelt,  hogy hagyjon békét neki, mert 
neki nem parancsol. Az öreg Váncsa erre azt 
mondotta fiának:  »no édes fiam,  ha nem pa-
rancsolok, akkor takarodj ki az udvaromról!* 
mire a fiu  szó nélkül elment hazulról, s azon 
napon délelőtt 9 óra tájban Keresztes Lajos 
erdőszolga a »Fehérköhegy« nevü erdőn fel-
akasztva megtalálta. 

— A rendörseg államositása. A bel-
ügyminisztériumban már befejezték  a vidéki 
városok rendőrségének állami kezelésbe való 
átvételére vonatkozó tanácskozásokat s meg-
állapodtak az államosítás tervének keresztül 
vitelére vonatkozólag. A kormány szándéka, 
hogy e tárgyban még az őszi ülésszakban tor-
vényjavaslatot terjesszen elő a képviselőház-
nak, hogy lehetőleg már a jövő óv elején az 
államosítás az egesz országban megvalósítható 
legyen. 

— Fogy a jogászok száma. Az illeté-
kes körök régi óhajtása, a vágyak-vágya kö 
zeledik a megvalósulás felé  : fogy  a jogászok 
a^áma. Ez évben közel ezerrel kevesebben irat-
koztak be a jogi fakultásra,  mint az előző évek-
ben és az ügyvédi kamaráknál is megapadt 
a jelentkező ügyvédjelöltek szám ». Ebből azon 
ban korántsem szabad arra következtetni, hogy 
javultak a közgazdasági állapotok és a leien 
dült gazdasági élet foglal  le a maga számára 
több fiatal  embert. Drákói rendszabályok idéz-
ték ezt elő. Bár a miniszter maga beismerte, 
az élet nem kívánja meg, — a tud h szem-
pontjából szükséges, — mégis tíz evr~ toltak 
ki az ügyvédi pályát, nehezítettek meg fölös-
leges vizsgákkal az egyetemi éveket, amik 
csak a tudományos munkálkodást akasztják 
meg. Szóval, mint raás téren, fél  rendszabá-
lyokat alkottak. Előrelátható a következmény : 
az a fölösleg,  ami igy előáll, — nem fog  a 
gyakorlati, az iparos a kereskedöpályára térni, 
— hanem a műegyetemet, vagy az egyetem 
más fakultásait  keresi fel,  hogy itt álljon eló 
a proletariátus. 

— Az esküdtek kisorsolása Az 1913. 
évi február  hó 17-én kezdődő első esküdtszeki 
Ülés szolgálati lajstroinauak összeállítása cél-
jából a kir törvényszék január 28-an ül st tar-
tott. Elnök Jerzsak János kir. táblai bíró, bí-
rák Kovács Lajos törvényszéki biró és dr. Szab » 
Alajop, kir. ügyész Jeney László. jegyző dr. 
Vitalyos Gábor, ügyvédi kamara resztről: d;. 
Fejér Antal ügyvéd. Rendes esküdtek lettek : 
Giacomuzzi János, Szopos Ferenc, Straszcr 

József.  Székely Károly, Dávid Péter, (íondo^ 
Ferenc, dr. Nagy Jenő. dr. Ady Endre, Sarossy 
Dénes, Szász Lajos, Zsöuön Zoltán, dr. Sz ,.nto 
Samu, Csiby Karoly, Szász István, Deáky 
(Jeza, dr. Csiky Jó/sef,  l'al József  Eleké. Fejér 
Miklós, Jakab Ferenc, Szántó ÁWrahára, Orbán 
János, Kémenes József,  Józsa Géza, Sándory 
Mihály, C siszér Pető, Zimni'TinuMi Adoif,  Za 
kariás István Pásztory István. Bidermann 
Győző, Bodó Imre Imré é. Pót-e<küdtek: Kovács 
Gergely, Peli Mózes, Orbán Gáspár, i,'j. Eudes 
János, Virág Menyhért, Lörincz Mózes, Szopos 
Albert, Salamon Beni, Balogh István, Nissel 
Jakab. 

— Edison Mozgószinház. A csíkszere-
dai állandó Edison Mozgásszínház — iui:it hall-
juk — folyó  évi februar  ho 9-én kezdi meu 
előadásait. Itt emiitjük meg azt is, hogy az 
igazgatóság nem riad vissza a legnagyobb ál-
dozattól sem, mert teljesen újonnan rendezi 
be üzemét, ugy hogy a képek is sokkal na 
gyobbak és világosabbak lesznek, mint eddig 
s igy már február  9-én villanyerő által v titett 
képek lesznek bemutatva. liemeljük, hogy nem 
fogunk  csalódni s igy Csíkszereda város mű-
értő közönsége is ép oly kitűnő és élvezetes 
ejőadásokat fog  látni, mint bármely nagy vá 
ros közönsége. 

— Értesítés. A kolozsvári m. kir. posta-
és távírda igazgatóság a következő közleményt 
adta ki: A tömegesen postára adandó külde-
mények reszére külön bekötött postai feladó-
könyvek adatnak ki és pedig kisebb és na-
gyobb alakban. Minthogy e feladó  könyvek 
használata azokra nézve, kik ajánlott leveleket 
é-* közönséges csomagokat tömegesen (egy al-
kalommal rendszerint 26 darabnál többet) szok-
tak feladni,  nagyon célszerű es előnyös, főleg 
azon körülménynél fogva,  hogy feladók,  kül-
deményeik adatainak a postai feladókönyvbe 
már otthou történő bejegyzése által a postai 
feladóvevények  kiállításával jaró időt megta-
karíthatják s ennek következteben a feladat 
alkalmával a postahivatalban sokáig várokoz-
uiok nem kell; ily p. feladókö'iyvek  beszer 
z^se nagyon ajánlatos. Mikénti használarara 
nézve a postahivatalok a keilö útbaigazítást 
megadják, ahól azok be is szerezhetők. A 
nagyobb alakúak ára darabonkóuként 70 fillér, 
a kisebb alakuaké 50 fiúéi'. 

ALKALtöi BUTÜRVÉTELT AJÁNL 
SZÉKELY ÉS R É T I 

BÚTORGYÁRA 
MAROSVÁSÁRHELY — BRASSÓ 

FŐTÉR 47. Kapu-u. 60. 
K o m p l e t t Há- ló szoToa b s r e i i -

d e z é s e k t o i l e t t a l m á . r 
4 : 0 0 ICO^cOISr-^-E^T. 

Hiteikepes egyeneknek arfeleme 
les nélkül r e s z l e t f i z e t e s r e  is. 

Óriási valasztek amerikai 
iroda bereudezesekben, 
vas- e3 rezbutorok, sző-
nyegek, függönyök  es 
t e l j e s m e n y a s s z o n y i 

KELEN GYEKBEN. — — Betöres. Kis Gergely gyergyóalfalvi 
lakós husszekeuek ablakat ismeretlen tettes 
betörte s az igy keletkezett lyukon benyúlva 
az ablakot kinyitotta, az ablak között levő 
vasat elgördítve, bemászott az üzletbe s a 
záratlan fiókból  mintegy 28—30 korona kész-
pénzt, 2 drb sargarez felkilóst  ellopott s az 
üzlet ajtót belülről kinyitva eltűnt. A csend-
őrség az ismeretlen teltest nyomozza. 

— Mulatsagok. A gyergyócsoinafalvi  ifjú-
sági egyesület saját pénztára javara 1913. évi 
februar  hó 3-án (hétfőn)  a közsegliaza nagy-
termeben taucestelyt rendez. A tauenoz a ze-
nei a gyergyóujfalviszekely  zenekar szolgáltatja. 
— A szárhegyi rom. kath. ifjúsági  egyesület 
saját „Otthona" javara a községháza nagy tér-
in.; bt n folyó  évi fobruár  hó 2-au (vasárnap) 
zártkörű műsoros tancvigaiiuat rendez. 

Laptulajdonos: dr Nagy Boni. 

Szám: 759/1913 tlkvi. 

Hirdetmény. 
Csikdelne küzség telekönyve birtokszabá-

yozás következteben az 1862. évi 2579. számú 
zabályrendelethez kép st atalakittatik és ez-

zel egyidejűleg mind izon ingatlanokra nézve, 
nelyekrc az 1886. XXIX. az 1889. X XVII. 
s az 1891 : XIII t. cikkek a teuyleges birto-

kis tulajdonjogának bejegyzését rendelik, az 
1892: XXIX. t. cikkben szabályozott eljárás a 
tel k egy .okönyvi bejegyzések heljesbitésével 
kapcsolatosan foganatosittatik. 

E célból az átalakítási előmunkálat hite-
lesítése es a helyszíni eljárás a nevezett köz-
ségben 1913. március 3-án fog  kezdődni. 

Enné fogva  felhivatnak: 
1. az összes érdekeltek, hogy a hitelesítési 

árgyalason személyesen vagy meghatalmazott 
Utal jelenjenek meg és az uj telekkönyvi ter-
vezet ellen netáni észrevételeiket annál bizo- • 
nyosabban adják eló, mert a régi telekkönyv 
vegleges átalakítása után a téves átvezetesböl 
eredhető kifogásokat  jóhiszemű harmadik sze-
mélyek irányábau többe nem érvényesíthetik; 

2. mindazok, akik a telekjegyzökönyvbeu 
előforduló  bejegyzésekre nézve okadatolt elő-
terjesztést kivannak tenni, hogy a telekkönyvi 
hatóság kiküldöttje elótt a kitűzött határnapon 
kezdodó eljárás folyama  alatt jelenjenek meg 
és az előterjesztéseiket igazoló okiratokat mu-
tassák fel; 

3. mindazok, akik valamely ingatlanhoz 
tulajdonjogot tartanak, de telekkönyvi bekebe-
I zesre alkalmas okiratok uincsenek, hogy az 
atirasra az 1886: XXIX t. cikk 15-18 es az 
1889: XXXVIII, t. c. 5, 6, 7 es 9 §-ai értel-
nieUen szükséges adarokat megszerezni ipar-
kodjanak es a/.okkal igényeiket a kiküldött 
eió.c igazolják, avagy oda hassanak, hogy az 
átruházó telekköny vi ţulajdouos az átruházás 
létrejöttét a kÍKÜldótt előtt szóval ismerje el 
es a luiajdonjog bekebelezesére engedelyét 
nyilvánítsa, mert különben jogaika ezeu az 
utou nem ervenye&ithetik és a bélyeg és iile-
tekengedesi kedvezraeny tói is elesnek; és 

4. azok, kiknek javára tényleg már meg-
szűnt követelésre vonatkozó zálogjog vagy 
megszűnt egyeb jog van nyilvánkonyvileg be-
jegyezve úgyszintén az ily bejegyzesekkel ter-
nelt ingatlanok tulajdonosai, hogy a bejegyzett 
jogaik törlés» t kérelmezzek, illetve, hogy tör-
eki engedély nyilvánítása végett a kiküldött 
e.ótt jelenjenek meg, mert elleneseiben a bé-
lyegmentesség kedvezmenyetől elesnek. 

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

kir, tszéki biró. 
A kiadmány hiteléül: 

Kozma, 
kir. telekköuyvvezető. 

© C.112'  <> C "Z2--  v" <£2®* • 

_ megs/imtetése! 
A kor cs nemi adatok közlése ellenében fel-
világosítást ingyen nyújt: Pfaller  Georg 

V Nürnberg .„„(!•..,jn.or^g 

GRAND HOTEL 

S A N REMO 
NAGY SZÁLLODA 

B U D A P E S T , ?II . Doliány-ntca 4 0 . 
(Nyár-utoa sniok.) 

Szolid családi szálloda. 
Teljes kényelemmel beren-
dezve. — Tiszta, világos 
szobák 3-GO koronától. 

Lift.  logfütóa,  ebresztö ora, hi-
deg meleg viz minden szobában. 
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ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. 
Alulirt kiküldött bir. vugrehajtó ezennel 

közbirré teszi, hogy i\ csikr-z^ntniártoni kir. 
járiisbirósaguak 1912 évi V. 2Ü7., 477., 478. 
számú végzése folytán  dr. Nagy Jruo tigyv» d 
által képviselt Székely Népbank részvénytár-
saság és társai végrchajtatók részére végrehaitást 
szenvedettek ellen 2000, 3Uüés81 korona tőke-
követelés s jar. erejeig elrendelt kielégite.- i 
végrehajtás folytán  alperesektől lefoglalt  és 
2043 koronara becsült ingóságokra a csik-
szentmártoni kir. jaráöbirósag 1912. V. f-mi 
számú végzésével az árverés elrendeltetvén, 
annak a korábbi vagy felülfoglaitatók  követe-
lése erejeig is, ameuuyibon azok törvényes 
zálogjogot nyertek volna, alperesek lakásul 
Csikszentgyörgy kózsegben leendő megtarta-
sara határidőül 11)13. évi  februar  bó 1U  nap-
jának delelőtti  íf  oraja kitüzetik,  amikor a 
bitóilag lefoglalt  es feiülfoglalt  ökor, tehen- k. 
borjuk, s egyéb ingóságok a legtöbbet Ígérőnek 
kaszpenzíizetes meiIett szúk-« eseten bees-
aron alul is el fognak  adatni. 

Felhívatnak mindazok, kik az elárverezendő 
ingóságok vételárából a végrehajtató követe-
léset imgelózo kielégittetéshez jogot tartanak, 
hogy amennyiben részükre a foglalás  korábban 
eszközöltetett volna es «za vegretiajtasijegy-
zőkönyvből ki uem tűnik, elsőbbségi bejeleu-
teseiket az arvires megkezdeseig alulirt ki-
kiüdöttoél irasban vagy pedig szóval bejelen-
teni el ue mulasszak. 

A törvényes határidő a hirdetménynek a 
bíróság tábláján történt kifüggesztését  követő 
naptól szamittatik. 

Kelt Csikszentmárlon, 1913 évi január hó 
28. napján. Ambrus Lajos, 

kir. bir. végrehajtó. 

Elvem nagy forgalom  és kevés haszon. 

r D T C C I T r C Felhívom a íi^yel-
LK I L o l I LO. Iliét a t. bútor- és 
varrógép vásárló közönségnek, hogy 
bárki mielőtt bútort és varrógépet vá-
sárolna ne mulassza el raktáromat meg-
tekinteni, hol az összes rak-.árou levő 

bútorokat, úgymint: 

ebédlő-, náiő-, szalon- és 
irodai berendezések, bőr-
garnitúrák. diványok és 

madrácok 
minden kivitelben és remlkivftii  nagy 

választékban, valamint 

a legjobb gyártmányú 
varrógépek, kerékpárok, 
gramafenok és lemezek 
melyek igen jutányos árban éa kedvző 
fizetési  feltételek  mellett lesznek elátu-
sitva. Minden tőlem vásárolt varrógépért 
6 es 10 óvi jótállást vállalok. V.írógé-
peket 27 forinttól,  grnmitfonoknt  20 lo-
rinttól és kerékpárokat 5") forintról  I n-
nebb árusítom. Varrógépek, kerékpárok 
és graniaionokboz mindenféle  alkatr. s/. k 
kap hatók. Javitasokat a legjutanyosabb 
— árért eszköelök jótállás mellett. • -

X i a z t e l e t t e l : 

ACKERMAHN KSNÁCZ 
— Bútor- és varrógép n3g3-raktára, — 
Csíkszereda, Kossuth-utca 9 szám. 

(Lukács Juliska-féle  bérpalota.) 

Üziet megnyitási jelentés. 
Van szerencsénk a n. é. közönséget ez «ton is értesíteni, hogy 
Csíkszeredán, Apaffy Mihály-u. 4 sz. a. fióküzletel nyitottunk 
és kérjük t. vevőinket, hogy eredeti Singer varrógépekben, varró-
gépalkatrészekben, tűkben és varrógépolaj ban beálló szükségletüket 
fenti  üzletünkben fedetni  szíveskedjenek. — Cégünket a u. é. 
közönség szíves jóindulatába ajánlva, maradtunk teljes tisztelettel: 

VARRÓGÉP RÉSZVÉNyTÁRSASÁÓ. ii i N «5 E R CO. 
Ezen cégről ismerhetők 
fel  azon üzletek, — 
amelyekben „SINGER* 
varrógépek árusittntnak 
Gépeink nem szorulnak 
ajanla*ra, csak arra kell 
ügye! .í, ho.ry megfelelő 
li o ly e n v áaáro itassanak. 

F i g y e l m e z t e t é s : Az összes 
más üzletek által „SINGEK" 
név alutt forgalomba  hozott 
varrógépek egyik régebbi szer-
kezetünk után készültek, ame-
lyek ujabb csuládi gépeink mö-
gött szerkezetben, szolgáltatási 
képességben és tartósságban is 
meszso elmaradnak. 23- 52 

Tiniamea bejemen Téijesy. 

óvakodjunk értéktelen 
utánzatoktól ! 

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

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

Kapható 44 fül.  1.40 és 2.20 1< eredeti üvegekben. IpJ 
l'őel árusítás: sej 

KELLER ISTVÁN gyógyszertárában I 
az „ATTILÁHOZ". j=j 

Csikszontmsr tonban é s Tusnádfúrdön.  fii 

Ba cicsón ti lol üitar Tásirolni tezrsn trotil 

Információk,  ink«s.-:ók, kétrs kövese-
lesek mi'KValtasa, tranzakciók, íize-
téfképte'en  cégek szanálása, egyez-
st'gek financirozása,  moratóriumok 
kieszközlése ésmegállapodások léte-
sitése, a hitelezik meglá! ogatás1 

knpesau. i—io 

i i Lloyi Hitelvédö Egyesiilet, 
K<j> Budapest, Andrássy-ui 24 sz. 

Telefon  177- 45., 42 - 43., 119-11. SMcím: Llojüiüns. 
Közboajárók dijaztatnak. 

Lífl  C'snz, köszvény, reuma, szaggatás, nyHalán, oldalszarás, keresztcsontfájás,  derékoldal- vagy Jgj 
[sj hátfájás,  izom , és inbántalmak, kar- és lábgyengeség, merev végtagok és ujjak, görcsök, |q 
já| továbbá hűlés, megfázás,  vagy léghuzamból származó bajok azonnal enyhülnek az Oroszlán jjj] 

Meuthol Sósborszesz használata által. Ha a fájó  testrész a dörzsölést nem tűri, ugy borogatást {raj 
jgjj alkalmazunk. Fogfájás,  fejfájás,  fejszaggatás,  hajhullás, idegesség, bágyadtság, kimerültség jgj 
m általános gyengeség eseteiben kincsesei ér fel  u valódi Oroszlán Mentből Sósborszesz | g | 
r=dj t orokfájás,  rekedtség, gégehurut, influenza  nátha ha fellép,  ugz emlékezzék az Oroszlán. fâQ 
ÍM Meithol Sósborszeszre, mely a legkitűnőbb és legelterjedtebb háziszer. Ezer és ezer más |(|] 
q3] esetekben is kitűnő sikerrel lesz az Oroszlán Mentből Sósborszesz használva. |I§ 
fejj  Minden egyes üveghez bő használati utasítás van mellékelve. Sok ezer hálairat tannsko- jjá] 
{Sl tlik róla, hogy az Oroszlán Ment hol Sósborszosz az emberiség jótevője. lg] 
H 27-52 l g 
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olcsó árszámitás 
mellett közöltet-
nek s felvétetnek 

a kiadóhivatalban. 
Nyomatott Vált ár L. könyvnyomdájában, Csitwwed». 


