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Hirdetési dijak előre fizetendők. 
Kéziratok nem adatnak vissza. 

Ellágyulás nélkül. 
Akik mindenkor csak a szép sza-

vak és hangzatos Ígéretek hősei voltak, 
— a tisztelt szövetkezett ellenzék — 
most tettekre szomjaznak minduntalan. 
Csak az a különös, hogy mindig a ma 
sok tetteire. Részint a szocialisták, ré-
szint a munkapárt, tagjai azok akiket 
örökösen tettre sarkalnak, akiknek cse-
lekedeteitől várják, hogy siralmas hely-
zetükből, amely veszedelmesen hasonlít 
a pokol előtoruácához, kiszabadítsák 
őket. 

Mióta a világ világ, még soha sem 
volt politikai párt, amely igy nagy mér-
tékben szorult volna a inasok ember-
ségére és a mások tetteire, mint ez, 
az újból összedrótozott koalíció. Télle-
nül, tespedten, lazzaroni-rem nykedéssel 
várja, hogy mások akcióba lepjenek. 
Ezért imádkozik miudeunap egy kis tö-
megsztrájkért, s ezért esik le csodál-
kozásában az álla, ha általa kiszemelt 
munkaparti képviselők nem „eselekesz-
nek" ö helyette, elszakadva a többség-
től, amelyet ugy látszik, ellenfelei  nem 
tudnak tönkretenni, amelyet tehát, — 
koalic.ósok reménykedése szeriut — 
csak a saját hai tehetnének tönkre, mi 
nél sűrűbb és minél szamosabb kilépé-
sükkel. 

íme, Berzeviczy Alberttől is azt vár 
ták, hogy segit nekik tnegoldaui a ké-
vét. S mert ebbeli vérmes és vakmerő 
reménykedésük porba hulit, most vagy 
nyíltan támadják lapjaik, vagy ecette 
és epévé vált arccal dicsérik. Nekik 
nem szép szó kell, — nyilatkoztatják 
ki cinikusan, — hanem „tett" ; tett, 
azaz — kilépés. 

Minthogy mindig a mások a nem a 
maguk cselekedeteiből akarnak meg 
élni, keserves csalódások egész sora 
éri őket ..Tettre" ók csak két dolog 
ban vannak készen : a trombitálásban 
és a kordonok elé való sétálásbau. Uk 
a „tett propagandájának" megfordított 
alakjai: mindig készek másokat, a sa 
ját érdekükben, elhatározó tettekre ser-
kenteni. 

Serkentették Berzeviczy Albérlet is 
Minthogy azonban a munkapárt e jeles 
tagja nem volt hajlandó a saját párt-
jában a dinamitpatron szerepét vál 
lalni, hirtelen egyet fordítottak  a cifra 
szűrön s nagy graudezzával hirdetik, 
hogy „még annak a szükségét se n érzi 
az ellenzék, hogy Berzeviczy Albert 

nyilatkozataival vitába bocsátkozzék." 
No lám, a büszke spanyolok I 

Annál nagyobb jelentőséget tulajdo-
nítanak annak a sajnála 03 eseménynek, 
hogy egy érzékeny lelkű képviselő le-
mondott mandátumáról- Hogy tisztán 
helyi okokból, s uem az országos poli-
tika motívumai folytán  mondott le, hogy 
a munkapárt politikájával elit ntétbe nem 
került, s ennek nyilvánvaló jeléül to-
vább is a munkapart tagja maradt, er 
ről nein vesznek tudomást .elfogulat-
lan" laptársaink, a melyek a Neuge 
borén esetből kifoly  ólag erős morális 
leckéztetésben részesilik azokat a mun 
kapárii képviselőket, a kik uem mon-
danak le. 

„A közvélemény - most. már joggal 
léphet fel  és bánhat el azokkal a mun 
kapárti képviselőkkel szenibeu, a kik 
a liberális választójogra tett hitvallásu-
kat cserben hijiy.nk", — írja az egyik 
elfogulatlan  orgánum. 

Hogy a szeboni képviselő lemondá-
sának mi küze van a választójog prob 
léniájához, igazán nehéz volna megál-
lapítani ; do hoiiy az ő esetéből, a vá-
lasztóknak tett Ígéretek megtartása 
szempontjából, azok kovácsoljanak a 
többség ellen súlyos vádakat, a kik a 
po.itikai ígéretek be nem tar ása terén 
világrekordot teremtettek, mikor h r 
niinc esztendei ellenzéki pályaiuk vala-
mennyi igére'ét és fogadkozását,  sót 
hazafias  esküjét megszegték, mikor ha-
talmon voltak : az talan mégis tu^csa, 
kómikus és tgy kicsit balkani izü. 

N-m kevésbé meglepő egv másik 
ellenzéki újság magatartása. Egy tanul-
mányt ismertetve, a mely az „uj hon-
foglalók"  térhódítását ismereti a bir-
tokszerzés torén, bus elmelkedésbe rne 
rül a keresztény társadalom jövendő 
sorsát illetőleg. 

Szerinte a hatalmon levő többsíg 
most készül „int. zt'u nyes alapjait le-
rakni egy nemzetrontó, népellenes és 
szabadságtipró rendszernek, a melynek 
bevallolt 0 'Ija a keresztény politikai 
erőtényezőknek már az embrióban való 
elfojtása".  Tisza István — elmélkedik 
tovább — „a konzervativizmus hamis 
cégété alatt tesz konczesszíót a forra-
dalmi elemeknek, csakhogy a k erikáli 
sok ne erősödjenek". Azután : a „ke 
resztény nép gazdasági krízise szinte 
parancsolólag kötelességünkké teszi, 
hogy legalább a közéletben ne hagyjuk 
eltolódni az erőviszonyokat. „Látlelet-
nek" nevezi a tanulmányt „a pusziuló 

magyar népről". A „városi párt" élet-
rekeltési kísérlete mögött a zsidóságot 
veli „szakszervezetiig organizálva az 
agrárius keresztény társadalom ellen ?" 

Mi ez ? Micsoda vasvillával való egy-
másra liajigálása a legellentétesebb esz-
uieknelc es gondolatoknak ? Nem kép-
mutatás e oly lapban és oly párt részé-
ről, a mely az ellenzéknek, a munka-
pártinál állítólag radikálisabb választó-
jogi javaslatahoz hozzájárult, annak nap-
nap mellett propagandát csinál, az ál-
taianos sztrájkot, s a szocialisták egyéb 
terronsztikus szándékát fedezi  és dicső-
íti, avval vádolni a kormányt és a több-
ségét, hogy engedményeket tesz a for-
radalmi elemeknek ? Mért félti  a kor-
mány javaslatatól az „erőviszonyok el-
tolódását", holott az a javaslát, melyre 
a néppart is felesküdött,  oly mértékben 
el fogja  tolni az erók viszonyát, hogy 
er*e a munkáspárt kész proklamálni az 
altalános sztrájkot, s kész szinte a zen-
dulesuuk az eszközeivel élni, — ha tud-
niillik véresszájú kiáltványainak hihe-
tüuk ? Mit beszel a pusziuló magyar 
uepről az, a ki oly választójogi koucesz-
szio híve, mely a radikális es nemzeti-
ségi veszelyt minden lelkiismereti fur-
da iás nélkül ra/uditauá a nemzet nya-
kabu ? Miért retteg a városi párt rneg-
alakulasuiol utólag az, a ki az adómoz-
galom megiudiiasat fénylő  szemmel nézte 
s az ártatlan tréfából  kiejtett „pájesz* 
szo miatt a munkapárt homlokara bi-
zonyara az antiszemitizmus bélyegét sü-
tötte ? A ki — a közös választójogi 
programúi revén — szoeiálistákkal, sza-
bad gondolkodókkal, „JUnglikkel". „Ja-
kabokkal" ugyanegy gályapadhoz van 
kovácsolva, miért akarja erőnek-erejé-
vel azt sütni rá a többségre, hogy a 
keresztény társadalomnak született el-
lensege ? A „gazdasági liberalizmus" el-
len dühöngeni; de támogatni erőnek 
erejével oly választójogi javaslatot, a 
melynek iegbuzgóbb és legfanatikusabb 
előharcosai éppen a merkantilista szer-
vezetek tagjai es alkalmazottai: képzel-
hető e enuel kiáltóbb ellentmondás?... 

Ara hogy a Berzeviczy Albert körül 
keletkezeti kUlóuböző zsurnalisztikái íté-
letekre visszatérjünk, röviden retlektál-
hatnauk egyik fővárosi  lap cikkére, a 
mely uagy tisztelettel szól a képvise 
[óhaz volt elnokenek pompás beszédé-
ről, am edesnek keserű és keserűnek 
edes reflexiókat  fűz  magatartásához. 

Berzeviczy nom adott semmivel okot 
reá, hogy beszéde elé oly természetű 
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várakozással tekintsen az ellenzék, hogy 
azutáu egjgyel több keserves csalódás 
érje, máskülönben is vigasztalan életet. 

Azt vetik szemére a képviselőház 
volt elnökének, hogy hiányzik belőle 
az az államférfiúi  tulajdonság, a mely 
egy adott helyzet konzekvenciáit „el 
lágyulás, romantika", felesleges  elérzé-
kenyülés nélkül tudja levonni. 

Hát igen, mi emlékszünk más jeles 
politikusra, a kik hasonló esetben az 
ellágyulás érzését nem ismertek, a ro-
mautibát su;ba dobták, a felesleges  el-
érzékenyülést kinevették. 

Pedig e politikusokat két évtized 
nek minden emléke, győzelmei es ve 
reségei, az egyházpolitika idején meg-
dicsőülése, fűztek  össze elválhatatlan 
nak tetsző kötelékkei a szabadzivüpárt-
hoz, a mely uh tségílket felkarolta, 
minden ambíciójukat betöltötte, s emel-
kedésüknek, hírüknek, nevüknek zsá-
molyul és lépcsőül szolgált. 

S ezeknek a politikusoknak volt 
hozzá erejük, sót a mi több, voit hozzá 
kedvük, hogy minden romantikus ger-
jedelmet pokol tüzére vetve, ugyancsak 
kivették részükét a szabadelvüpárt el-
pusztításából, sőt pártjuk holttestén ke-
resztül miniszteri szegekbe üllek es 
kint a vármegyékben formális  apró 
Szent Bertalan éjszakákat rendeztek 
volt párthiveik, regi barataik ellen. 

Berzeviczy valóban romantikus em-
ber. A küzdelem és a komoly veszély 
napjaiban a pártját nem iudja cserben 
hagyni és elaiulni. Nem az az ember, a 
ki ellágyulás nélkül tudjon levouni ilj 
szörnyű konzekvenciákat. 

Színház felavatás Hátszegen. 
A „Hátszeg ós Vidéké'-ben olvassuk : 
Szép és impozáns Ünnepély keretében avat-

ták fél  városutikban az uj színházat f.  hó G áu. 
Olyan ünnepély volt ez, mely emlékezetes 
marad a jelenvoltaknak nagyon sokáig, mert 

tele volt érzéssel, jóleső hangulatokkal. Olyan 
gondolatokat és eszméket váltott ki az a meleg 
ünuepély, mely ott lefolyt,  melyek az embert 
meghatottá tették. A hazafias  meghatottság 
érzete támadt ugyanis lelkünkben, mikor azok 
a poétikus lendületű szavak elhangzottak ugy 
Muzsnay Bela polgármester mint Tompa Kál-
mán színigazgató ajkáról, m« rt a magyar szó 
és kultura örök diadalát hirdették. Ugy éreztük, 
mintha ájtatos hangulat szállna meg minket, 
hasonlatos ahhoz, mikor az Ur házát avatják, 
s igy valóban templom avatás volt az, a ma-
gyar kultura templomának jelképes felavatása. 
Nem volt ott parádés csillogó ünnepély, mely 
a külsőségek kel hatott volua, hanem egy egy-
szerű, de nemzeti érzésben és magasabb esz-
tétikai formákban  gazdag Ünnepség, mely a 
jelenvoltakat ety egységes és mindeneket át-
fogó  gondolatkörben egyes.tette. Talán mon-
danunk se kell, hogy e goudolatkór lelke, 
magja az édes hazánk kultúrájáért, színésze-
téért való lelkesedés volt. 

Az ünnepély lefolyásáról  egyébként a kö 
vetkező tudósításban számolunk be. 

Hátszeg város tanácsa mindent elkövetett, 
hogy a színház felavató  ünnepély minél raei-
tubb keretben folyjon  le. Meghívásának szá-
mosán tettek eleget s a megnyitón miut ven-
degek a következők voltak jelen: 

Mara László főispán; 
Csulay Lajos h alispán; 
Dr. Frentiu Valér, lugosi g. kath. püspök; 
Dénes Károly, kir. tanfelügyelő  és neje; 
M.ihler Iguátz főmérnök; 
Dr. Várhidy Lajos, a városok országos 

kongresszusának ügyvezető főtitkára  Buda-
pestről ; 

Sáudor Jenő polgármester Nagyenyedról; 
Dr. Qaal Endre, Csikvármegye másodfó-

jegyi-óje Csíkszeredából; , 
Józsa Géza, a 11 ik sziúikerÜlct titkára 

Csíkszeredából; stb. stb. 
A délelőtt folyamán  megérkezett vendége-

ket Muzsnay Béla polgármester tisztelte meg 
lakásán adott ebeddel, este félhétkor  pedig 
az „Arany Bárányában adott teával a városi 
tanács. 

Este nyolc órakor már megtelt a majd-
nem ötszáz személyt befogadni  képes terem s 
az egybegyűltek megelegedéssel tapasztalták, 
hogy mily szerencsés megoldást nyert Hátsze-
gen a színház elhelyezésének kérdése 

A sxiuházavató ünnepi díszelőadást a szín-
házi zenekar nyitánya vezette be, melyet 
Tompa Kálmán alkalmi költeménye követett. 
Ez az igazi magyaros érzéstől és a színészet 
szeretetétől buzgó költeményt oly igazán sza-
valta Torapa Kalraán, hogy nem maradt em-
ber, kin elfogódás,  meghatottság ne vett volna 
eröt. Muzsuay Béla polgármester egyszerű, 
keresetlen s ép ezért igazi szavain, melyekkel 
a színházat a szinészekuek átadta, érzett, hogy 
kedvenc alkotása, a színház ünnepeiyén, bol-
dogan tekinthet vissza derekas munkájára. A 
Hymnust etiekelte ezután a színtársulat s a 
közönség állva hallgatta végig legszebb imán-
kat. E/sí követte a „A r a b l ó l o v a g " cirnü 
szinmü előadása, amely úgyszólván kifogásta-
lanul sikerült. 

Színház után a közönség jórésze az „Arany 
Bárány" nagytermébe ment, hol majduem a 
reggeli órákig igazi foszteleu  jókedvbeo együtt 
maradt. 

B o l d o g H á t s z e g i Vau modern szín-
ház ugy szólván minden költség nélkül. Az 
ujonan épült polgári iskoia tornatermének ere-
deti terveit Muzsnay Bela polgármester min-
den telsőbb hatósági megkerdezés nélkül ak-
ként változtatta meg, hogy ezen testi épség 
tejle.-ztésére szolgáló helység szellemi szóra-
kozás nyújtására is teljesen alkalmassá vará-
zsolható. A tágas nagy csarnokba könnyűszer-
rel beilleszthető egy lejtős padozat, melyre a 
színházi csapó székek helyeztetnek el, a csar-
nok előreszen van egy sülyesztett hely a ze-
nekar részére, majd a tágas színpad követke-
z.k a keoyelmes öltözőkkel. A kerületi varo-
sok közül annak legifjabb  állomeshelye — 
Hatszeg — rendelkezik a legkényelmesebb és 
legalkalmasabb színházzal. Azon kerületi többi 
varos, hol a közel jövőben iskolák építése 
aktuálisa válik, példát vehetuek Hátszegről. 

A „SZÉKELYSÉG" TÁRCÁJA. 
A.a tttQleo  »&pe 

Irta: Gróf  Hass Gyöiyi/.*) 
Édes fiain!  Tegnap úta azt beszélik nálunk. 
Karácsonyra Gyergyó felől  uj asszonynyal várunk. 
Azt mondják, hogy feléd  hajlik a citub-dmos lánya, 
Es hogy szived vonzódúsát az apja sem bánja. 
Mégis van egy csekély goudotn az esküvő körül : 
Véled lenni, majd, amikor egész Gyergyó örül. 
Látod fiain,  csupán ezért, hallgass reám szépen : 
Ne tartsatok lakodalmat télvíz idejében. 
Meglásd, jobb lesz tavasz telé, mikor bimbó fakad, 
S baloványzöld rétek között kacag a kis patak. 
Mikor a völgy vadvirágtól, pillangóktól tarka, 
8 a nap buja csókjaira kipattan a barka; 
Mikor már a Meszes-szikla s a Hargita alja 
Napestig a rigófüttyütt,  pacsirtaszót hallja. 
Akkor én is beállítok, hegedűt is vinnék, 
És a legszebb székely nótát vinném nektek innét. 
Puha fészket  készít addig kicsi párod néked, 
Eladdig is áldjon, fiam  a jó Isten téged! 

Edes apám! arra kérem, bocsásou m-g kelmed. 
Nem lehet áin halogatni ezt a nagy szerelmet. 
Naptárunk a mátkaságot már rövidre szabja: 
Vízkeresztre van kitűzve az esküvőnk napja. 
Most borult ránk a inenyorszi'g, nem tehetünk róla, 
Mért is van tél, a jó Isten a megmondhatója. 
De kettecskén felkeressük  még a téli hóval, 
Áldja az ég, édes apám, addig minden jóval! * 

* * 

Homorúdról ugy tíhiik lel a H-irgita orma, 
Mintha fehér  üstökével hófelhőkbe  forrna. 

*) A Dési Hirlap jubileumi számából. 

Fent a tetőn, ahol az út Gyergyó felé  tér el,. 
Elakadt egy öreg cigány egylovas szekérrel. 
Ivég elmaradt a kis falu  legutolsó búza, 
Vad hóvihar a vén bükkfák  korou&ját. rázza... 
Öreg cigány öreg lovát hiába nógatja, 
Besüppedt a hófúvásba,  nem fog  ostor raita. 
O mnga is a hidegtől egyre jobban bágyad, 
Azt sem bánná, ba a havon vetnének most ágyat. 
Elejti a gyeplőszárat, elszenderül szépen, 
Csupán féltett  hegedűjét szorítja kezében. 
Vonóját a búgó szélvész rácsapja a húrra, 
Siró hangját a Hurgita visszhangozza újra... 
Erdőzúgás, vihar, orkán egy nótát dalolnak, 
Talán azt, hogy : „Édes fiam,  temetés lesz holnap..." 

Megegyezés. 

Melankolikusan, kezeit kabátzsebébe mé-
lyesztve, fejét  magas gallérjába húzva állott 
a kaszárnyaudvarán báró Dern főhadnagy  és 
felügyelt  az újoncok gyakorlatozására, illetve 
nara is látott beiole semmit. Csak amikor KIHUZ 

hadnagy színlelt dührohamban rárontott Lech-
ner Péter újoncra és azt ordította: „Te bü-
dös kutya, mindjárt leszúrlak. Ugy áll ide, 
mint egy felfuvalkodott  tehén, ez a hülye, 
ez a tökfejű",  akkor pillantott fel  futólag  a 
fóhaduagy  és e'mosolyodott a szép hasonlat 
fölött.  Azután ismét gondolataiba merült ós 
nem hagyta magát zavartatni a káplár vezény-
szavaitól és ép olv kevésséhallottu a hon ifjú 
védőinek döngő lépteit, akik minden különö-
sebb atszellemültség nélkül gyakorolták a ka-
tonai tökéletesség eme ábécéjét lassú lépések-

ben, amelyeket most még három ütembe ta-
gosak szét. 

A kis báró egyáltalán cem érezte magát 
szerencsésebbnek, mint regrutai. Istenem, né-
hány nap előtt még Münchenben a társadalom 
egyik féuyes  csillagaként ragyogott és most 
ebben a szomorú kis városban csücsül, ahol 
az ember az unalomtól egyebet sem tehet, 
miuthogy leissza magát. 

— Egy negyedév alatt delírium tremensera 
lesz, — töprengett magában — ez a haszna 
lesz az öregnek belőlem. És azután micsoda 
nők vannak ittl Micsoda állatok I Micsoda álla-
tok! Oh Eilyl 

Vajjou ó is gondol-e rá ? Nem valószínű I 
Kllynek biztosan jobban megy a sora, mint 
neki. Az utódját már biztosau megtalálta. — 
Persze, egy ilyen énekesnő! Kit szerencsélte-
tett vájjon V Andort, a kövér ékszerészt, vagy 
Peskow Mukit? Muki volt határozottan a szeb-
bik és azután a gróf.  A gazdagabb azonban 
nem ó! Hauera a pénzzel tulajdonképpen EHy 
nem nagyon törődött, külöuösen most Ellynek 
meg \olt ínég az az 5000 koronája, arait neki 
a kis báró adott megegyezés dijául. Biztosan 
mindent elköltött toilettekre. Olyan jól el tudta 
képzelni, milyen elegánsan jönne ide. Ízlése 
volt a kis uóuek, az tagadhatatlan. Azoukivül 
kitűnő ösztóunel tudta mindig megválogatni 
a legdrágább dolgokat. A kis báró nyakig bent 
volt az adósságokban. Nagyon kínos volt a 
vergődés határidóről-határidore az egész mult 
esztendóbeu I Borzasztó volt! És mégis szópl 

Az öreg azonban átkozottul előkelően vi-
selkedett. Még ebbe a rongyos fészekbe  való 
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H Í R E K . 
— Legonyestely. A legényestóly rendező 

bizottsága ser ínyen folytatja  a március hó 1 én 
megtartandó mulatság előkészítő munkáit és 
mindent elkövet, hogy az estély igazolja azt 
az általános érdeklődést, mely a csíkszeredai 
legenyek ezen talpraesett vállalkozását, város-
szerte keltett. A meghívók e napokban fognak 
szétklildeini. Az estélyról egyelőre csak annyit 
árulhatunk el, hogy a táncrendek, melyekkel 
a derék rendezők a hölgyekuek kedveskedni 
fognak,  szenzációt fognak  kelteui. 

— Kinevezos. A m. kir. pénzügyminisz-
ter Nagy Kálmán tisztet a gyimesbükki m. 
kir. fövámhivatalnál,  jelen állomáshelyén való 
meghagyás mellet, a IX fizetési  osztályba ellen-
őrré, Száva Nándor vám-zedót a gyergyótöl-
gyesi m. kir. mellekvámhivatulnal, jelen miuó 
ségében és állomáshelyén való meghagyás 
mellett, a IX. fizetési  osztályba főtisztté  es 
Ambrus Bertalan dreukovai pénzügyőri fövi-
gyázót a XI. fizetési  osztályba ellenőrré a 
gyergyóbékási m. kir. mellekvámhivatalhoz 
kinevezte. 

— A Desi Hirlap 10 éves fennállásának 
emlékére jubileumi számot adott ki, mely igen 
szép és változatos tartalommal folyó  hó 4-én 
jeleut meg. A 36 oldalra terjedő számba igen 
sokan irtak a szerkesztő s állandó munka 
tarbakon kívül Í3. Igy Rikosi Jenő, Szávay 
Gyula u dr. Gopcsa Lászlótol is találunk egy egy 
kedves közlemenyt. — A jubileumi számból 
Gróf  Wass György „Az utolsó nóta", c. verséi, 
mint bennünket is közelről érdeklő szép köl-
teményt lapunkban is bemutatjuk olvasóinknak 

— Halalozás. Ifj.  Hajuód Józsefnek  13 
eves Bandi fia  f.  hó 10-én váratlanul elhalt. 
Temetése folyó  hó 12 ón ment végbe. Hat alul 
kiterjedt rokonság gyászolj.). 

— A honvédség körebői. Marticskó 
liokusz csíkszeredai honved főhadnagy,  gazda-
szati tiszt, a brassói 24 ik honvéd gyalogez-
redtől a veszprémi 31. houvéd gyalogezredhez 
helyeztetett át. 

— Áthelyezés. Btcze János segesvári 
posta- és távirdai gyakornok áthelyeztetett 
Csikszeredaba. 

— Betörök Csiktaploczan. Folyó hó 
14-re virrudólag a Csiktaplocza és Vidéke 
Fogyasztási és Értékesítési Szövetkezet helyi-
ségébe házaló cigányok betörtek. Miután a 
boltban talált 300 korona össz.g*'t elvitték, 
magukkal hurcolták a pcuzes szekrényt, azt 
feszítő  eszközökkel teljesen tönkre tették, min-
tegy 1148 koronányi tartalmát pedig maguk 
között felosztották.  Majd odább álltak és Simon 
Ede szatócs, ugyancsak csiktaploczai lakósnál 
próbáltak szerencsét, de itt már eredmonyte 
lenül. Megkísérelték a kirablást Botár Elek 
gépésznél is s ínég mielőtt itt elcsíphették 
volna őket, idejekorán elinallak Csic.-ó felé. 
A csicsói szövetkezetet sem hagsták azonban 
érintetlenül, mert állítólag az itteni szövetke-
zetet is kifosztották  000 korona erejeig. Fel-
törték a községházát, majd Madéfalvau  Gyergyó 
felé  jegyet váltva vonatra ültek. A csicsói 
jegyző éberségének köszönhető, hogy a noto-
rius rablók hurokra kerültek. A jegyző ugya 
uis idejekorán feljelentést  tett s igy a kóbor 
rablóbanda két tagját Vaslábon elesipték. 
Egyelőre Szépvizen várják sorsukat. A többiek 
ellen megindult a nyomozás. 

— Edison Mozgoszinh..z. A csíkszeredai 
állandó Edison Mozgószinhaz nap-nap után teli 
haz elölt tartja sikerült előadását a Vigadó 
színház nagytermében. A mai műsor tartalma 
a következő: 1. „Goumout hira-'ó", a hót leg-
újabb es legérdekesebb újdonságát hozza több 
kepben. 2. „Lóháton a halaiba", szenzációs 
detektív történet 2 felvonástmu.  3. „Feles-get 
keresek* érdekes vígjáték. 4. „Jancsi szerel 
mes egy színésznőbe" humoros. Az előadások 
oly tökéletesek, hogy senkinek kifogása  nem 
lehet ellene, mert még nagyobb városok mű-
értő közönsége sem élvez tökéletesebb eiö-
adásokat, mint Csíkszereda kozöusége. A ke-
pek vetítése villanyerővel történik, a mi az 
igazgatóságnak igen nagy pénzáldozatába kerüit 
s így igazán meg-rderali a méltó pártfogást 
Hetenként két előadást tart szerdán ós vasár-
nap mindig uj ós változatos milsorral. 

— Lesz-a varmogyei tisztujitas ? A 
legutóbbi napokban országszerte fantasztikus 
birek terjedtek el a vármegyei és városi köz-
igazgatás államosításáról. Beszéltek, hogy a 

törvényjavaslatot már legközelebb tárgyalni 
fogja  az országgyűlés, tisztuji'ás az országban 
többé nem lesz én ez év végén az Összes vá-
rosi és vármegyei tisztviselőknek át kell lép-
uiök állami szolgálatba, amit, ha megtagad-
nának nyugdíjigényüket elveszítik. Mint biztos 
forrásból  értesülünk, fzek  a hirek teljesen 
légbőlkapottak, a belügyminisztériumban a 
közigazgatás államosításáról törvényjavaslat 
sem készen, sem készülófélben  nincs. Tóny 
csupán az, hogy a választói jog reformálásá-
val a kérdés aktuális lesz, azonban egyelőre 
még a válásztói reform  megvalósítása is meg-
lehetősen problematikus. 

— Földgáz Kolozsvárott. Kolozsváron 
a város hozzájárulásával földgáz  részvénytár-
saságot akarnak alapítani, hogy az Kolozsvárig 
epitse ki a földgázvezetéket.  Az uj részvény-
társaság állítólag öt millió korona alaptőkével 
fog  megalakuiui. A pcuzügyminiszteriumnak a 
fóldgraz  értékesítésével foglalkozó  osztályában 
a napokban értekezletet tartanak, hogy az öt-
milliós részvénytársaság számára biztosítandó 
földgázmennyiséget  megállapítsák. 

— Halalozas. Csízek Albert kir. járás-
bírósági tisztviselő 2 éves kis fia,  Pistuka f. 
hó 12-en reggel rövid szenvedes után elhunyt. 

— Doktorrá avatas. Kovács Gábor jog-
>zLoriót a kolozsvári Fereucz József  tudo-
many-egyelemen az államtudományok tudorává 
avattak. 

Házasság. Felsökubinyi Hradeczky Meskó 
Lajos jegyei váltott özv. bethlenfalvi  Erós Vil-
mosuk, Perenyi Zsófia  bárónővel, Budapesten. 

— Uj allategoszsogügyi felügyelő. 
Kivész Gyula varmegyei törvényhatósági fó-
Iilatorvos, allategészsegügyi felügyelóve  lépett 
elő. Az elóiéptetes a hivatalos közlöny folyó 
hó 13-ik szaiuabau jelent meg s egy erdemes 
főtisztviselői  reszesit méltó kitüntetésben. 

— Iskolai bolyegzök. a vallás- és köz-
oktatásügyi miuiszier elrendelte, hogy a köz-
ségi, felekezeti  iskolák olyan bélyegzőt (pe-
csétet) használjanak, melynek köriratában ma-
gyar nyelven az iskolák jellege és fokozata  s 
a helységnek IS'JH. IV. tc. 5. §-a értelmében 
megállapított hivatalos neve legyen feltüntetve 
es u kiadandó bizonyítványok ezzel és nem az 
iskolaszék pecsétjével legyenek lepecsételve. 

küldése is teljesen korrekt volt. De igaza voit 
az öreguek, mert Münchenben megint megujult 
volna ez a história és igy mégis vége volt 
mindennek. Tulajdonképpen egész szép kis 
állás. El lehet viselni. És az öreg m g sem 
milliomos. Kar! Hogy mindig az olyan embe-
reknek van sok pénze, mint az Audornak. De 
hát ezen a dolgon nem lehet segiteui, ugy 
kell venni az ügyeket, ahogy áll. Nem lehet 
semmit mondanom, az öreg nagyon előkelően 
viselkedett. És gondjai siucseuek most legalább. 
Igaz azonban, hogy szórakozásai sem. De ezek-
nek tulajdonképpeu nagyon rövid időre szá-
mítok Münchenbeu Ellyvel. 

És a kis báró egészen elérzékenyült, ami 
kor az apjára gondolt, elhatározta, hogy bi-
zalmára méltó lesz és hirtelen nagy buzgalom-
mal látott ueki a katonai szolgalatnak, annyira, 
hogy Lecbner Péternek személyesen mutatta 
meg a parádés lépést. 

Nézz ide, te faiábszáru  hülye, igy kell csi-
nálni ? Igy 1 Nézz a labam hegyére 1 Elóre 
nyújtaniI Kettői Az istenedet, fordulj  fel,  ha 
nem tudod! Miért tudom én V Három I Először 
a lábujjadat tedd a földre  I Szent Isten I Még 
egyszer! Ugy mint én! Moudja Lecbner ur, 
miért uem nyomja a térdet is előre V Es hói 
vannak becses első patai ? Hatra velük I Meg 
egyszer! Hosszabb lépes! Más különben soha-
sem tanulod meg a paraden marsot. Meg hosz-
szabb lépés I Hosszabb lépést 1 Nézz ide, csi-
nálj olyan lépeat, mint én. 

A főhadnagy  lépései ugyan még valami-
vel rövidebbek voltak, mint Lecbner lépései, 
de ez nem tett semmit. Meg azután nem is 

lehetett kívánni, mert a kis báró egy lépéssel 
kisebb volt, mint a báró és a menetelés şoha-
sem volt erós oldala. 

A kaszárnya udvar f<  lől egy közlegény tar-
tott az őrségből a főhad  a agy felé  csákóval és 
patrontáskával, három lépésnyire tőle elóirá 
sosan megállt, jobb sarkát bal sarkához ütötte 
és balkezét a nadrág varrásához fektetve  or-
dította : 

— Jelentem alásan főhadnagy  urnák, hogy 
egy nó akar főhadnagy  úrral beszélni. 

— Egy nó? 
— Parancsára, főhadnagy  ur! 
— Hol van az a hölgy? 
— Az őrségen, főhadnagy  ur! 
— Egy nó V Milyen nő? 
A közlegény jóizüen röhögött. 
— Jó nó, főhadnagy  ur! — kiáltotta ezután. 
— Ne ordíts ugy I Abtroten 1 — szólt a 

kis báró nagyon kíváncsian, átadva a felügye-
letet az őrmesternek és megindult a kaszárnya 
udvaron kei észtül az őrség felé. 

A kis biró még mindig oagy zavarban volt, 
mikor az irodai irnol.ok kiexpediálása után, 
az ezred irodájában végre egyedül maradt 
tete-a-tete-ben Ellyvel, aki valóban bájos volt. 

— Na — nevetett — micsoda savanyu 
pofát  vágsz barátocskám ? Gyere ide, adj egy 
puszit. 

— Ilyeu ostobaság! — dadogta a kis báró 
— ebbe a kis fészekbe  jönni. 

—• Ne beszélj — kacagott Elly és a kis 

báró nyakába repült és selyemuzoknyái végig-
suhogtak a piszkos kaszárnyapadló felett. 

— Edes Elly — mondta a báró hósies el-
szántsággal — te tudod, hogy okosaknak kell 
lennünk. És igy valóban uem mehet tovább. 
Az apám... Egyszóval, közlünk mindennek 
vege. 

— Jó, jó, én tudom, mit csinálok. Azután 
vége lesz mindennek. De most mindenekelőtt 
két vagy három hétig itt maradok. 

— Hogy érted ezt? 
— Ne légy olyan fád,  bárócskám. Szabad-

ságot kaptam a színháztól és mig a ^megegye-
zést" el nem intéztük, ugy fogunk  itt élni, 
mint az Úristen Franciaországban. 

— A megegyezés ? 
Természetesen, a pénznek a családban 

kell maradnia. 
—- De kérlek... — védekezett a kis báró 

elgondolkozva és lassan pödörte ritkás ba-
juszát. 

A lany azonban erősen fogta,  fejét  magá-
hoz szorilotta és fülebe  súgta: 

— Ez a tizennégy nap szép lesz, bárócs-
kám ! Giyan szép, mint amilyen sohasem volt. 
Majd meglátod. 

Es a kis báró már teljesen beleegyezett és 
inegesokolta és meghatottan mondta: 

— Mégis csak jó nó vagy te, Elluskám. 
— Hat persze — uevetett a lany — hiszen 

azért vagyok a színpadon dramai szende I 
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— Uj ügyészi megbízott. A várraegye 
alispánja dr. Fejér István csíkszeredai ügyvé-
det a szépvizi járásba ügyészi megbízottnak 
rendelte ki. 

— Gulyásból joghallgató. Sürü István 
dunaföldvári  lakos ezelőtt 4 évvel még gulyás 
volt és ma egyetemi hallgató. Ugyanis minisz-
teri engedélylyel 1910. évi junius havában az 
I—IV. osztályról, 1911. évi december havában 
az V—VI. osztályról tett összevont vizsgát, 
1912. junius hóban a VII és VIII. osztályról 
tett vizsgát ós 1912. szeptember havában le-
tette a gimnáziumi érettségit. Jelenleg a buda 
pesti egyetemen első éves joghallgató, 21 éves. 

— Nem lesznek hadgyakorlatok. Az 
idén nem lesznek nagy hadgyakorlatok, mert 
a külpolitikai bonyodalmak miatt amúgy is be 
vaunak hiva a tartalékosok és a tábori şzol-
gálat vau olyan instruktiv, mint a manőver. 
De tekintettel kell lennie a hadvezetőségnek 
arra a szempontra is, hogy a katonai intéz-
kedések nagy anyagi áldozatokkal jártak, a 
melyeket nem lehet még jobban növelni nagy 
hadgyakorlatokkal. Fontos szempont volt a 
hadgyakorlatok elmaradására az is, hogy a 
tartalékosok tömeges behívása családjaikra is 
nyomasztóan hatott. Eddig még egyáltalán 
nem tettek előkészületeket az idei manőve-
rekre, pedig ilyenkor már az előkészületek 
legnagyobb része meg szokott történni. 

— Esti Ujsug, Pesti Tükör. Az Alt. 
Beszerzési és Szallitási Részvény Társasa: 
Hirlaposztálya kérést iutezett Csikvármegye 
alispánjához fenti  lapoknak belügymin. reu 
delet alapján leendő utcai elárusitasa tár-
gyában. 

— Pénz drágulása. Szinte hihetetlennek 
látszik, hogy a mai végsókig feszült  gazdasági 
viszonyok között, lehet még a pánzdrágulásról 
beszelni. Pedig — sajnos — lehet. A külpo i-
tikai helyzet rövid ideig tartó kiderüléso ni -g-
hozta a tavaszt jelző fecskéket,  néháuy bécsi 
nagybank reeszkopt ajánlata képében. A pénz-
ajánlat fogalma  egy év óta ismeretlen voit s 
franciák  terén s ime, most alig hogy b -köszön 
tölt, már is elűzték a török bonyodalmak me-
lyek visszavetnek minket a régi bizonytalan 
ság kilátástalau ködébe. A rövid ideig tartó 
könnyebbülés megszűnt s a pénz ismét meg-
drágult. 

ALKALMI BUTORVÉTELT AJÁNL 
SZÉKELY ÉS RÉTI 

B Ú T O R G Y Á R A 
MAROSVÁSÁRHELY - BRAS SÓ 

FŐTÉR 47. Kapu-u. 60. 
E l o m p l e t t H a l d s z o t o a b a r e n -

d e z ó s e k t o l l e t t a l m á r 

Hitelkepes egyeneknek art'eleme 
lés nélkül r é s z l e t f i z e t e s r e  is. 

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

" KELENGYÉKBEN. 

— Változik a világ. Debrecenben a pap 
rikás szalonna híres hazájában, ahol a vagyo 
nos zsíros cívisek egyetemet állítanak föl,  hi-
hetetlen, — de olvastuk a hirdetést — ható-
ságilag engedélyezett lóhusvállalat létesült, 
mely azt a paripát, melynek vérét őseink kút-
fők  mellett áldoztak hadúrnak, most szalámi 
és szafaládé  alakjában tálalják fel  a civis gyo-
mornak, már amelyik beveszi, annak. 

— Március 15 ike a főgimnáziumban. 
A helyi főgiran  ifjúsági  Önképzőköre mint 
minden évben, most is méltó keretek között 
készül megünnepelui a nagy napot. Hazafias 
közönségünk figyelmét  már most felhívjuk  a 
március 15-éu délelőtt fél  11 órakor ttrandó 
ünnepélyre. 

— Országos korcHolya-verseny Ko-
lozsvárt. Február hó 2-au folyt  le Kolozs-
várt a sétatéri jégpályáu a Kolozsvári Kor-
csolyázó Egylet és a Kolozsvári Egyetemi Ath-
letikai Club által közöseu rendezett korcso-
lyázó-verseny, melyen a kolozsvári korcsolya 
sport hívein kivül Budapestről, Nagyenyedröl 
s máshonnan is számosan vettek részt. A ver 
senyt igen nagy érdeklődő közönség is nézte 
végig, melynek a sport iránti magas igéuyeit 
is teljes mertekben kielegitettek, a versenyben 
résztvettek kitűnő mutatványai. 

Az ópium álma. 
AZ ópium szívás kezdetben nagyon távol 

van attól, hogy valamilyen élvezettel szolgál-
jou. Az e'ső időkben a kezdő ópiura ẑivó egész 
sereg kellemetlen betegség-u meiţy keresztül. 
Szédülés, gyomorgörcBök, fejfájás,  hányás, ua-
pokig tartó érzéketlenség kínozzák s két-há-
rom hétig tart, de néha hónapokig i.-', amig 
lasanként jelentkezni kezd az opium gyönyör-
ködtető hatása. A nehéz álmok, az ész tom-
puitsága, az állandó rosszullét csak lassan 
múlnak el B talán épen ez az oka annak, 
hogy aki egyszer eikezdte az opiumszivásr, 
csak a legritkább esetekben tud megszabadulni 
tóle. Az első hetek kínjai ellen a további 
ópiumszivásban keres enyhülést egészen ad-
dig, amig aztán a szervezete annyira megszok 
ja a mérget, hogy már nem tud nélküle 
meglenni s amig életszükségletté uem válik, 
hogy miudcuuap leiészegedjók az ópium kábitó 
füstjétől.  Keserves kínokba kerül, amig az 
ópiumalom kétes értékű gyönyörűsége elkövet-
kezik s bármennyire is dicsérjék a szenvedély 
rabjai ezt a gyönyörűséget, mely fel&zabadit 
minden földi  é/zés alól, semmi esetre sem 
ér fel  azzal a sok fájdalommal,  amint végig 
kel! szenvednie, amig az ópiumnak ez a hatása 
nyilvánulni kezd. A/. ópium okozata kabul'Ság 
csak az ötöd k - hatodik pipa elszívása utan 
szokott elkezdődni. Az ember lassankint mind-
jobban megkönyebbültnenk érzi magát, álam-
ba merül, elfelejt  minden emberi dolgot s 
végigterülve ágyán boldognak, gondolati.innak 
érzi magát. Agyát teljesen szabadnak érzi 
még'sem gondol semmire sem. Az érzekek 
fels<abadumak,  ismeretlen hangokat ball, vi/,i-
ók tűnnek eléje, csodákat lát. Meglátja a pók 
szemeit, megs>zámlaja a levegőben uszó por-
szemeket, hallja fű  növését, minden nagyobb-
szerúbb, szebb, kápráztatóbb lesz. E ŷ ideig 
még iogikus marad s gondolkozása, az ítélő 
képessége is működik még, de néhány ujabb 
pipa elszívásával az álmodozás helyet ad 
fantazia  ellenőrizhetetlenül merész kicsapon-
gásainak. A képek oly gyorsan röppennek el 
előtte, hogy képtelen megkülönböztetni őket. 
S a képek az alomnak tárgyai, reminiszcenciák, 
régi elhalványult emlékek foleledése  es logikát-
lan összekeveredése, anélkül azonban, hogy 
az emlékezés öntudatos lenne. Még egy par 
pipa s az almok még zavarosabbak lesznek, 
a képek teljis -̂u ősszelüggéstelenekke valuak 
s a memoria megfagyott.  Az élvezet ebben 
a stádiumában megváltoztatja jeliegét az opium-
ísta mindent teljesen elfelejt,  érzeketlenn j válik 
minden iraut olyau állapotban van, hogy ellen-
kezés né.kűl engedné magát megölni . . . . A 
pipa végre is kihull a kezebői s nehéz á ora 
borul szemere, amely sokszor fel  uapig is 
eltart s a kábult alva legfeljebb  egy-egy nehéz,, 
mély sóhajtassal ad neha-néha jelet arról, 
hogy el. Másnap aztán a fölebredes  utan min-
den iránt teljesen erzóketleu az ópiuiuszivó, 
nem képes mar semmivel sem foglalkozni  tel-
jes elmével, uem törődik semmivel, csak azt 
a percet várja, amikor ismét neki adhatja 
magát a szenvedélynek. Az ópium ördögei 

most már ezerszeres kötelékkel kötözte ma-
gához áldozatát s ezek a kötelékek soha 
többé nem engednek föl,  az ópiumszivó szen-
vedélye határtalanul növekszik mindaddig, inig 
szervezete teljesen tönkre nem megy. Az 
ópium rabja hamar tönkre szokott menni. 
Lesoványodik, külseje hasonló lesz egy őrül-
téhez, arca sarga, beszédre képtelen, olyan 
mint egy élettelenül járó hu'la. Az ópiumszívás 
tehát igen veszedelmes az egyénre, épugy mint 
az egész társadalomra, különösen azért, mert 
ezt a szenvedélyt gyógyítani nem lehet. 

CSARNOK. 
A fogadás. 

Két ur utazott a villamoson tegnap délu-
tán. Közönséges és szimpla pesti polgárok 
voltak, ellenben pokoli módon unatkoztak. 
Végre egy ötletiik támadt. 

— Fogadjujk 1 — mondta az egyik. 
— De mibe és mire V — kérdezte a másik. 
— H.it valamire, aminek itt a villamoson 

és tiz percen belül kell megtörténnie. 
— Jó — mondta a kettős számú ur. Ott 

szemben, az a puha kalapos ur, tiz percen 
belül meg fog  szólalni, anélkül, hogy megszó-
lítanám 

— És mibe fogaduuk  ? 
— Tiz trabuecoba. 
— Áll. 
A fogadást  megkötötték. 
Vártak. Eltelt egy perc, kettő... öt, hat s 

puba kalapos ur még mindig egykedvűen 
és némán bámult bele a levegőbe. 

— Na, ez sem fog  megszólalni — szólt 
az egyik fogadó. 

— Majd elválik. 
Aztán egyszerre hangosan kezdett beszélni. 

A villamos már ott járt a körút és a Rákóczy 
ut sarkan s befelé  tartott a Kossuth Lajos 
utca felé  a Nyuga'i pályaudvarhoz. 

— Nagyszerű — mondta ez — hogy mi-
lyen pompás fotográfiái  érzékem van. Hogy 
milyen nagyszerűen tudok tájékozódni, ha csak 
először vagyok is egy városban. Ma vagyok 
először Budapesten és már mindent tudok. 

— Igazán'? 
— Becsületemre 1 Látod — szólt a jó öreg 

Népszínházra mutatva — az ott a Bazilik» és 
ket perc múlva a Nyugati pályaudvarnál va-
gyunk. 

Semmi hatás, a szemben ülő ur elmoso-
lyod.k, de egy szót sem szól. 

Ez itt az Arany János utca — mondja a 
fogadó  = a Vas utcára. 

Megiut csend és némaság. 
Közben az óra mutatója a másik ur kezé-

ben nyolc percet jelzett a villamoskocsi meg-
érkezett a régi Nemzeti Szinház épületéhez. 
A fogadó  kissé drukkolva, de hirtelen leiállt. 

— Na itt vagyunk a Nyugatinál. Itt leszál-
lok. Isten veled. Azt hiszem, megint eltelik 
egy jó idő, amig én felkerülök  Budapestre. 
H-it irj néha. Örülök, hogy láttalak... Szervusz. 

Minden mondat után szünet. És minden 
szünetben néma várakozás. Meg mindig semmi. 

— Persze, hogy a Nyugati — mondja még 
egyszer s k'hivólag. 

A szemben üió ur is feláll.  Ugylátszik, 
hogy elmegy szó nélkül. De nem, hirtelen 
visszafordul,  s csak ennyit mond: 

— Ezt a viccet mar 190S ban olvastam 
a lapban. 

A ket fogadó  egymásra néz. 
— Mégis megszólalt — mondja az, aki a 

vidéki urat játszotta. 
Hohó — szolt a másik — régi vicce-

ket elplagizálui meg sem jarja. A tiz szivar 
nem jár. Ez nem fogadás. 

A villamos mar tényleg elért a Nyugati-
hoz s a két fogadó  még mindig veszekedett. 
Unaloműzőnek tehát föltétlenül  bevált a fo-
gadás. 

Luptulajdonoa: dr Nagy Béni. 
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Van szeren(»'m a nagyérdemű közönség becses ügyeimét felhívni, 
miszeiint a Rákóczi-utca 23. szám alatti sa já t házamban levő 

minden e szakmába vágó munkák elkészítését a legnagyobb készség-
gel vállalom és ezt csinos kivitelben, olcsó árak mellett pontosan elké-
szíteni. Raktáron tartok a mai kornak megfelelő,  mindenféle  nagyságú 

RUGANYOS I) IVÁNOK AT ÉS MATRACOKAT 
azért, hogy itt mindenki beszerezhesse szükségletét ép oly olcsó 
árban, mint bármely nagyobb városban. — Továbbá tudatom még 
a mélyen tisztelt közönséggel azt is, hogy állandóan raktáron tartok 

KÉS» UW KOCSIKAT ÉS URI SZÁNKÓKAT. 
ff m B B Végül a n. é. közönség szives figyelmét  felhi-

| i i '^JjI vom azon körülményre, hogy a kocsik, valamint 
minden e szakba vágó munkák javítását el-

"Jft/̂ .-Vi  j' vállalom. Magamot a mélyen tisztelt közön-
rR&fe-ü*  \ y ? . ţ V / jóinduhilatu pártfogásába  ajánlva, marad-
Xifatr  ^ C i d S Î - t a m kiváló tisztelettel: 

Bájer Ferencz, nyerges és kárpitos Csíkszeredában. 

E l v e m n a g y forga lom  é s k e v é s h a s z o n . 

r D T F O T r C Felhívom a figyel-
t r \ I LOI ! L.O. mél a t. bútor- és 
varrógép vásárló közönségnek, hogy 
bárki mielőtt bútort és varrógépet vá-
sárolna ne mulasson el ruktáromut meg-
tekiuteiii, hol az összes rak'áron levő 

bútorokat, úgymint : 

ebédlő-, háló-, szalon- és 
irodai berendezések, bőr-
garnitúrák, díványok és 

madrácok : 
minden kivitelben és rcndkiv(lll nagy 

választókban, valamint 

a legjobb gyártmányú 
varrógépek, kerékpárok, 
gramafonok és lemezek 
melyek igen jutányos árban és kedvező 
fizetési  feltételek  mellen bűznek elám-
sitvn. Minden tőlem vásárolt varrógépért, 
ö cs 10 evi jótállást vállalok. Varóg'-
peket 27 forinttól,  gromnfonokat  20 fo-
rinttól és kerékpárúkat 5."» forinttól  fen-
nebb árusítom. Varrógépek, kerékpárok 
és grainafonokhoz  mindenféle  alkatrészek 
kaphatók. Javításokat a legjutáDyosabb 
— árért easközlok jctálius mellett. — 

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

ACKER^ANN KSNÁCZ 
— Bútor- és varróg.'i) iiupynikttiru. 
Csíkszereda, Kossuth-utca 9 szám. 

(Lukács Juliska-Kle nériKilotii.) 
il'U 

Ha olcsói ts lói lka: tásaralii tegyen pr.U 

Ajánlok — h ú s v é t i g t e r j e d ö l e g — 
naponta frissen  leült szt>p k ö v é r 

tejes-bárányokat 
bőr n é l k ü l , 5 kilogramm 
s ú l y b a n d a r a b o n k é n t 
n y o l c k o r o n á b a n . 

I f j . N a g y J á n o s 
K É Z D I V Á S Á R H E L Y . ' l | 

Információk,  iiikaBsók. k é l r s kövpte -

l e sek megvá l tá sa , tranzakciók, fize-

t é s k é p t e l e n c é g e k szatiá'ása, e g y e z 

s é g e k financirozása,  fcoratoriumok 

k i e s z k ö z l é s e é s iüegá l lapodások lé te 

s i t é se , a h i te lezők ni . '^l . t 'ogatm.i 

kapcsán. H l 

Előkelő hölgyeink! 
Bálra .'s oKtélyre csakis az uj 

Amerikai Dollár púdert 
használják 1 

Az arcot teljesen 
felismerhetetlenül  takarja! 

5 színben, 5 és 3 koronáért. 
Kapható: 

F E K E T E V I L M O S 
i l l a t s z e r t a r a b a n , C s í k s z e r e d a . 
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M E G N Y Í L T E R D E L Y LEGNAGYOBB SÖRFŐZDÉJÉNEK 
U Lloyi HiteMö Egyesület, 

Budapest, 

Ttltloi 177 - 45., 42 - 43., U9—U. Síréitól: 

Közbenjárók 

I1 ! MOST J E L E N T MBO M ! 

Szabad órák alatt 
— (Ellitsiéitsek ts mdomiuroi aprisásik) — 

IRTA: 
KÉMENES ANTAL 

tngimnázíumi tan&r. 
Ára 2 korona. 

M e g r e n d e l h e t ő : V a k á r l , 
k ö n y v k e r e s k e d ö n o l cs a 
s z e r z ő n e l , C s í k s z e r e d á b a n 

UJ SÖKNAGYRAKTÁBA. 
Van szerencsém a n. é. közönség szives tudomására liozni. 
hogy Csíkszeredában a kir. Törvényszék közelében (Szász 
Gergely-féle  ház.) U (1 r g e r Albert jó hi r n e v ii 
MAROSVÁSÁRHELYI SÖRÉNEK NACSYRAKTÁRÁT 
megnyitottam, hol szakszerű berendezés és kezelés mellett 
módomban van a mai kor igényeinek minden tekintetben 
megfelelő  kiszolgálás mellett a n. é. fogyasztó  közönség 
kívánalmainak megfelelni.  Naponta friss  töltésű palack és 
hordó sörök állandóan kaphatók. Raktáron tartok továbbá 
borszéki, répáti, kászoni, és Székely Selters vizeket, melye-
ket kívánatra készséggel házhoz szállítok n legjutányosabb 
árak mellett. A u. é. közönség szives pártfogását  kérve vagyok 
T e l j e s t i s z t e l e t t e l : f E N Y V E S ALADÁR, 
m a r o « v Ó ! S í S r l i e l y i s ö r n a g y r a k t í l r . T e l e f o n  ö i S . 

"," 8— 
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Hirdetmény. 
Cslkdelne kü/.ség telekönyve birtokszabá-

lyozás következtében az 1802. évi 2579. számú 
szabályrendelethez képest átalakittatik és ez-
zel egyidejűleg mindazon ingatlanokra nézve, 
melyekre az 1880. XXIX. az 1889. X\XVII. 
és az 1891 : XIII t. cikkek a tényleges birto-
kos tulajdonjogának bejegyzését rendelik, az 
1892: XXIX. t. cikkben szabályozott eljárat a 
telekiegy^ökonyvi bejegyzések hélyesbitesével 
kapcsolatosan foganatosittatik. 

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

Ennélfugva  felhivatnak  : 
1. az összes érdekeltek, hogy a hitelesítési 

tárgyalasou személyesen vagy meghatahnazott 
által jelenjenek meg és az uj telekkönyvi ter-
vezet ellen netáni észrevételeiket annál bizo-
nyosabban adják elő, mert a régi telekkönyv 
végleges átalakítása után a téves átvezetésből 
eredhető kifogásokat  jóhiszemű harmadik sze 
mélyek iranyábau többe nem érvényesíthetik ; 

2. miudazok, akik a telekjegyzőkönyvben 
előforduló  bejegyzésekre nézve okadatolt elő-
terjesztést kivannak tenni, hogy a telekkönyvi 
hatóság kiküldöttje előtt a kitűzött határnapon 
kezdődő eljárás folyam  \ alatt jelenjenek meg 
és az előterjesztéseiket igazoló okiratokat tnu 
tassák fel; 

3. mindazok, akik valamely ingatlanhoz 
tulajdonjogot tartanak, de telekkönyvi bekebe 
lezesre alkalmas okiratok nincsen- k. hogy az 
átírásra az 1880: XXIX t. cikk 15 18 és az 
1889: XXXVIII, t. e.ö. 0, 7 és 9 íj ai értei-1 
meben szükseges adatokat megszerezni ipar-
kodjanak es azokkal igényeiket a kiküldött 
előtt igazoljiik. avagy oda hassanak, hogy ;«z 
átruházó telekkönyvi tulajdonos a/, átruházás 
létrejöttei a kiküldött előtt szóval ismerje el 
és a tulajdoujog bekebelezésére engedelyét! 
nyilvánítsa, mert különben jogaika ezen az I 
utou uem érvényesíthetik és a bélyeg és iile-1 
tókeugedesi kedvezménytől is elesnek; és 

4. azok, kiknek javára tényleg már meg-
szűnt követelésre vonatkozó záiojjjog vagy j 
megszűnt egyeb jog van uyilvánkönyvileg be-j 
jegyezve úgyszintén az ily bejegyzésekkel ter- ( 
helt ingatlanok tulajdonosai, hogy a bejegyzett ( 
jogaik törlését kérelmezzék, illetve, hogy tor J 
lési engedély nyilvánítása végett a kiküldött 
előtt jelenjenek meg, mert elleneset ben a bé-
Ijegmentesseg kedvezményétől elesnek. 

A kir. tszék mint telekkönyvi hatóság. 
Csíkszereda, 1913. évi január 20-áu. 
Gecző Bela s k. 

kir. tszéki biró. 
A kiadmány hiteléül: 

Kozma, 
kir. telekkönyvvezetö. 

FZi'rencseuK 1 Üzlet megnyitási jelentés. 
é. közönséget ez uton is értesíteni, hogy 

Csíkszeredán, Apaffy Mihály-u. 4 sz. a. fióküzletet nyitottunk 
és kí-rjük t. vevőinket, liogy eredeti Singer varrógépekben, varró-
gépalkatrészekben, tűkben és varrógépolajban beálló szükségletüket 
fenti  üzletünkben fedezni  szíveskedjenek. — Cégllnket a n. é. 
k ö z ö n t í z i v e s jóindulatába ajánlva, maradiunk teljes tisztelettel: 

SINŐER C0. VARRÓ6ÉP RÉSZVÉNYTÁRSASÁÓ. 
Ezen cégről ismerbatök 
fel  azon üzletek, — 
amelyekben „SINGER" 
varrógépek árusittatnak 
0 'jp^inU nem szorulnak 
ajánlatra, csak arra kell 
ügyelni, h »..y megfelelő 
hclv Vn vá -. Á >.o 1 tussanak. 

P i gye 1 m ez totó b : Az összes 
más üzletek által „SINGER" 
név alatt forgalomba  hozott 
varrógépek egyik régebbi szer-
kezetűek után készültek, ame-
lyek ujabb családi gépeink mö-
gött szerkezetben, szolgáltatási 
képességbeu és tartósságban is 
muszso elmaradnak. 25-52 

Törvényesen bráettíéljegy. 

óvakodjunk érték»elen 
utánzatoktól ! 

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

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

Kapható 44 fill.  1.40 és 2.20 K eredeti üvegekben. 
Föelárusitás: == 

KELLER ISTVÁN gyógyszertárában | 
az „ATTILÁHOZ". j i 

Csikszentm?.rtonban e s Tusnádfürdőn.  ® C'siiz, köszvény, reuma, szaggatás, nyilai ás, oldalszurás, keresztcsontíájás, derékoldal- vagy 
hátfájás,  izom , és inbántalmak, kar- és lábgyengeség, merev végtagok és ujjak, görcsök, 
továbbá hillés, megfázás,  vagy léghuzatnból származó bajok azonnal enyhülnek az Oroszlán 
Menthol Sósborszesz használata által. Ha a fájó  testrész a dörzsölést nem tűri, ugy borogatást 
alkalmazunk. Fogfájás,  lej fájás,  fejszaggatás,  hajhullás, idegesség, bágyadtság, kimerültség 
általános gyengeség eseteiben kincsesei ér fel  a valódi Oroszlán Menthol Sósborszesz 

(jjj Torokfájás,  rekedtség, gégehurut, influenza  nátha ha fellép,  ugz emlékezzék az Oroszlán" 
| g j Mertből Sósborszeszre, mely a legkitűnőbb és legelterjedtebb háziszer. Ezer és ezer más 
[5i| esetekben is kitűnő sikerrel lesz az Oroszlán Menthol Sósborszesz használva, 
(gij Minden egyes üveghez bő használati utasítás van mellékelve Sok ezer hálairat tanusko-
(21 dik róla, hogy az Oroszlán Menthol Sósborszesz az emberiség jótevője. 
Ül _ __ 2(.>-:-2 
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Á g y b a v i z e l é s ! Azonnali 
megszüntetései 

A kor és nemi adatok közlése ellenében fel-
világosítást ingyen nyújt: Pfalícr  Gcorg 

V Nürnberg (Bajoi 

GRAND HOTEL 

SAN REMÖ 
NAGY SZÁLLODA 

BUDAPEST, VII. Máiirtca 40. 
(Nyár-utoa saiok.) 

Szolid családi szálloda. 
Teljes kényelemmel beren-
dezve. — Tiszta, világos 
szobák 3 ©O koronálól. 

Lift.  légfűtés,  ebresztő or», hi-
deg-meleg viz minden szob»biin 

olesó árszámitás 
mellett közöltet-
nek s felvétetnek 

L a kiadóhivatalban. 
Nyomatott Vákiir L. könyvnyomdáját»!!, Caikn Mred », 


