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Hirdetési dijak előre fizetendők. 
Kéziratok nem adatnak vissza. 

A magyar nemzőt szupremú-
ciája és az uj választói jog. 

— Irta: K é m e n e s Antal. — 

Az uj választói jogot a képviselő-
ház elfogadta.  A viharos ellenzéki szel-
lem pedig szeretné a pokol hetedik 
vármegyéjébe száműzni, mert szerinte 
nincs benne progresszivitás; s inert 
nem állította Magyarországot Ausztria 
és Németország példájára a korszellem 
követelte demokratikus haladás útjára. 

Minthogy ez ítélet azonban nélktl 
lözi a történeti alapot, igazságtalan. Mig 
u. i Magyarországnak a török és német 
uralom alatt, századokon át csupán 
fennmaradásáért  kellett küzdenie ; ad-
dig ezek, valamint Európa többi állami 
többé kevésbbé szerencsésebb politikai 
vizzonyai köznpett az anyagi és szel-
lemi műveltség utjain óriásit haladtak 
előre. S elérkeztek azon kultur állo-
máshoz, amely kaput nyitott az alkot-
mány sáncainak liberálisabb szellemben 
való kiszélesítése előtt. 

A mi műveltségűnk ifju.  A külföld 
történelmi alakulása nem azonosítható 
tehát a miénkkel. Mindaddig mig ál-
lampolgári neveléstluk gyermek cipők-
ben jár; s mig kormányzalpolitikánk-
uak a veszedelmessé dagadható nemze-
tiségi kérdést nem sikerlll dilllőre jut-
tatnia, szenikötősdit játszik az idők kö-
vetelményével az, aki az u| választó-
jogi reform  nemes tendenciájával a 
nemzet szupremácíájával és a nemze 
tiségi veszedelem elhárításának eszrné 
jével nem azonosítja magát. 

Egy ideálizmus nélküli, széthúzó 
erőkkel és idegen fajokkal  teljes tár-
sadalommal szemben csak az uj válasz-
tói jog védheti meg a magyar nemzeti 
állam jellegét s biztosíthatja a törté-
nelmi magyar szupremáciát. 

Az értelmi cenzus ós a 30 éves 
kórhatár ebben az értelemben a ma-
gyarság erőssége. 

E két választójogi norma megsem-
misítése korioláni cselekedet volna 
nemzetünkre nézve; mennyiben utat 
nyitna parlamentárizmusunkba a tömeg 
uralomnak, amelynek analfabéta  ma 
gyar kontigense politikai éretlensége 
miatt alkotmányos életünk vérkeringé-
sét egy szemernyit sem gyorsítaná. Ig-
noti nulla cupido mondja a latin köz-
mondás. 

A politikai élet szövevényes útjainak 
mélységeinek legalább AUC-je ismerete 
nélkül nem várhatunk népünktől állam 

életünk iránt öntudatos belátásos ér 
deklődést. Erre csak egy jövendő in-
tenzivebb politikai iskolázottság képe-
sítheti népünk szélesebb rétegeit. 

Addig üres demonstrálás, politikai 
maszkirozás számba menne a detnagó 
giának szélesebb körU uralomra jut 
tatása. 

Az analfabéta  egyetem minden egyes 
tagja csak akkor lehet szociális orgá-
nummá, csak akkor taglálódhatik bele 
a nagy közülelbe s léphet az államélet-
tel kölcsönttrálásba, ha a kellő állam 
polgári műveltségnek birtokába jutott. 

Egyszerű viszonylat, pl. egy irodalmi 
egyesület is érthetetlen söt hiábavaló 
luxus intézménynek bizonyulna, ha tag-
jai nem értenék az egyesület céljait 
(nem akarva félreértetni  a szociálista 
államelmélet által), helyesebben híjával 
volnának anuak az értelmi és erkölcsi 
qualitásnak, mi nélkül az egyesület egy 
cél felé  irányuló összniüködéséröl szó 
sem lehet. Hogy mennyivel fontosabb 
e kérdés a sokkal nagyobb és össze 
tettebb szerkezetű közületre, az államra 
nézve, ehhez még kommentár sem kell 

Valamint ahhoz sem, hogy miért dül 
meg a feutebbiek  értelmében a „Kat-
holikus Szemlé'-nek. (A választói jog 
Magyarországon) az uj választói jog el 
len toglalt álláspontja: „Az irni és ol-
vasni tudás uem emeli a választók meg-
bízhatóságának értékét, tehát sem a 
magyar szupremácia, sem a magyar ál 
lain egységes nemzeti jellegének bizto 
sitása végett nem szUkseges a válasz-
tói jogosuilságot az irni olvasni tudás-
hoz kötni. 

AZ uj választójog értelmi és korha-
táros cenzusai tiltakozást jelentenek 
lüizáukban legtöbb analfabétát  számláló 
oláh nemzetiség politikai aspirációjával 
szemben, amely parlamenti térfoglalá-
sával és a nemzetiségi bankokkal való 
kézfogással  bizonyára Dákóromáuiát 
szeretné halottaiból feltámasztani. 

Ne propagáljuk hát a nemzetölő ve-
szedelmet, mert eiiélkül is magyar nem-
zeti politika őrének és fentartójának  a 
Székelyföldnek  depopulaeiójáról szóló 
számoszlopok mögül roucsok meredez-
nek elő. 

Tudvalevőleg az oláh nemzetiségi 
politika szolgálatában álló bankok a 
legközelebb lefolyt  évtized alatt 62 
ezer hold földet  vásároltak meg erdély-
részi fajmagyar  testvéreinktől, ami a 
sajat fajuk  gazdasági és politika győze-
lem felé  haladásukat jelenti. 

Nem agyrém, sem üres ideologia, 
hanem komoly veszedelem képpen fe-
nyeget tehát a nemzetiségi politika. 

Ami pedig a demagogia másik kon-
tingensének a szociáldemokraták na-
gyobb térfoglalásáuak  korlátozását illeti, 
szintén nem látunk benne jogfosztást, 
sem demokratikus fejlődésünk  megbéní-
tását, sőt ellenkezőleg magyar állami-
ságunk békés tovább fejlődésének  biz-
tositékát. Mennyiben ez osztály parla-
uientárizmusunkban való nagyobb tér-
foglalásának  az volna végcélja, hogy 
oltár, trón és hosszú történelmi fejlődés 
romjain installálhassa politikai és er-
kölcsi nihilizmusának uralmát. 

Rendkívül nehéz, sőt lehetetlen fel-
adat volna az uj választójogtól el vonat-
kozottan a józan észnek ez osztály 
aiiarchizmusával szemben támpontot ta-
lálnia, melynek szószólói Bakunin sze-
rint mindenféle  kiváltságos, hivatalos 
törvényes tekintélyt, befolyást  kifogásol-
nak, még ha forrásuk  az általános sza-
vazati jog is, meglévén győződve arról, 
hogy annak elóbb utóbb a kizsákmá-
nyoló és uralkodó kisebbség hasznára 
kell válnia a rabszolgává telt roppant 
többség érdekeivel szembeu. 

— Az u j megyei kórház ügye. 
A mint értesülünk a/ uj vármegyei köz-
kórház ügye annyira előhaladott stádi-
umba került, hogy a magánjavak igaz-
gatósága még a hét folyamán  az épít-
kezésre a tervpályázatokat ki fogja 
irni. Ezzel egyidejűleg jegyezzük meg 
azt is, hogy a kultúrpalota építésének 
kérdéso szintén előrehaladt, mert a 
nyár folyamán  a pályázatok arra szin-
tén kifoguak  íratni és igy a következű 
tél folyamén  az ügy a jóváhagyási 
tortúrákon vígan keresztül mehet. Ez 
esetben a kultúrpalota építkezése csak 
lül-1. tavaszán vehetné kezdetét. 

Alkotások ülésszaka. 
Ha a nemzeti munkapárt visszapil-

lantást vet a most bezárult ülésszakra, 
az az öntudat töltheti el, hogy jól és 
hűségesen teljesítette kötelességeit az 
országgal és|a nemzettel Bzemben. E párt 
körül szakadatlanul vihar tombolt a le-
folyt  hónapokban, vihar, amely minden-
képpen elakarta söpörni. De az orkán 
közepette is megállotta a helyét a kor-
mány és a többség, r.gy pillanatra sem 
tántorodtak meg és nem tereitették le 
magukat az útról, melyet maguknak kl-
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jelöllek. És bármely erőfeszítés  kellett 
is hozzá, hogy ezt az utat járják, vég 
eredményben az ülésszak mégis ugy 
fejeződött  be, hogy a munkapárt a maga 
nagy vitalitását dokumentálta és nagy 
alkotásokat teremtett Magyarország ja-
vára. 

Ez alkotások közül kimagaslanak: 
a véderöreform,  a választójogi reform 
és a házszabályok revíziója. 

Kell-e sok szó annak a bizonyítására, 
hogy külön-külön is milyen nagy hord 
erejű mindegyik? A véderő reformjával 
kellő módba jutott a hadsereg, amely 
sok tekintetben már igen jelentékeny 
hiányokat szenvedett ama tnakaes ellent-
állás következtében, melylyel nz ellen-
zék több, m ut tíz éven át tette lehetet 
lenné a mellőzhetetlen katonai követe-
lések kielégítését A munkapart azon-
ban tudatában volt annak, hogy e kér-
désben minden további habozás, minden 
további negácíó katasztrofat  idézhet fel 
a monarchiara és hogy felfogasa  helyes 
volt, az bebizonyítottak a balkáni ese-
mények. Úgyszólván az utolsó pillanat-
ban kapta meg a hadsereg mindazt, a 
mire szüksége volt, mikor egy evtize 
den át nem tudott hozzájutni es szinte 
kiszámíthatatlan, hogy a munkapárt ener 
gikusa, céltudatos állásfoglalása  nélkül, 
az európai zűrzavarban hová fejlődtek 
volna a dolgok. Ezt ma mar az ellen-
zék is kénytelen beismerni. 

A választójog reformjával  és a ház-
szabályok revíziójával pedig uj alapokra 
kerül egészen parlamenti életünk. Egész-
séges friss  vér'kerül majd bele a par-
lament testébe és igen határozott for-
mában lesz biztosítva ezentúl, hogy a 
parlament dolgozhassék és hogy nehauy 
emberizgágasaga fejetetejére  ne allitbas 
son minden rendet. 

Ezekkel az alkotásokkal tehát a nem 
zeti munkapart kiküszöbölt politikai éle-
tünkből olyan kerdeseket, melyek az 
ellenzék lelkiismeretlen taktikaja követ-
keztében folyton  csak lázas izgalomba, 

nem egyszer felfordulásra  adtak okot, 
do egyúttal megteremtette velük egy 
biztos jövő egészséges alapját. 

Rakoncátlanul tobzódó vizeket, me-
lyek folyton  fenyegetik  a vidéket, 
melyen keresztül haladnak és mérhetet-
len károkat okoznak, szabályozás utján 
nyugodt mederbe szőrit a hydrotechnika. 
Az a viz azután áldásává lesz ugyan-
annak a vidéknek, melyen addig csak 
pusztulást és rombolást okozott. Körtll-
lütte föllendül  minden, az értékek emel-
kednek, a mun'iának megvan a bizton-
sága, tehát a produktivitása is. Nos ne-
künk ugy tetszik, hogy a házszabályok 
revíziójával a magyar parlament, mely 
hosszú időu At egy rakoncátlanul tom-
boló folyó  vízhez volt hasonló, ezen'.ul 
szintén helyes mederben lesz kénytelen 
haladni és az országra csak előnyt, ál-
dást és hasznot hozhat. 

Megszűnnek az anomáliák, melyek 
tűrhetetlenné tették az életet nálunk. 
Nem élhet vissza többé az ellenzék a 
házszabály betüeivel és nem teheti le-
hetetlenné a munkát zárt ülések és 
nevszerinti szavazások kérésével és uem 
tanhaija fenn  többé az obstrukciót. 

Az uj házszabályok lehetetlenné te 
szik a visszaéléseket és az időfecsérlést. 
Biztosítani fogjak,  hogy minden év ja-
nuár elsejére meglegyen az uj költség-
vetés és ex lex uem fog  többé kinos 
bizonytalanságot szerezhetni az ország-
nál-, a vállalkozások nem lesznek meg-
akasztva, aki munkát végzett a pénzét 
is akadálytalanul megkaphatja. 

Ezekkel az alkotásokkal a munka-
párt valósággal megmentette a parlament 
tekintélyét. Ha megszűnik a folytonos 
politikai bizonytalanság s a parlament 
nem lesz több; vad jelenetek színhelye, 
akkor minden ember nagyrabecsüléssé! 
lesz eltelve a parlament iránt. Ez a 
uiunkupart érdeme, s ezért tekinthet 
vissza a munkapárt büszkén arra, amit 
az eluiult ülésszakban produkált. 

A közigazgatási bizottság ülése. 
Csíkszereda, 1913. március 15. 

A vármegye közigazgatási bizottsága f.  hó 
10 én tartotta rendes havi ülését G y a l ó k a y 
Sándor főispán  elnökletével. 

A bizottság tárgyalás alá vette id. Strul 
József  és társainak felebbezését  a mult év 
december 17-éu üyergyótölgyesen megejtett 
anyakönyvvezetö-raijbi választás ellen, mely 
alkalommal Freund József  szászregeui rabbi 
nagy többséggel anyakönyvvezető-rabbinak vá-
lasztatott meg. A bizottság megállapította, hogy 
a választás szabályszerűen, a törvényes for-
mák megtartásával ejtetett meg, továbbá, 
hogy megválasztott rabbi előirt képesítéssel 
biró, fedhetetlen  előéletű magyar állampolgár, 
minek következtében a választást jóváhagyta 
és a kultuszminísztrrhez felterjeszteni  hatá-
rozta Végül utasította Freund Józsefet,  hogy 
amennyiben Szászrégenbon is hivatásos teen-
dőket teljesit, erre nézve az auyahitközség 
közgyűlésének jóváhagyását kérje ki. 

Kir. pénzügy-igazgató bejelentette, hogy 
február  havában egyenes adóban befolyt  37173 
koiona 7ü fillér,  a mult év hasonló havában 
4H921 korona 76 fillér,  hadmentességi dijban 
564 korona 94 fillér,  a mult év hasonló havá-
ban 507 korona 67 íiller, belyegdij és illeték-
ben 23935 korona 55 fillér,  a mult év hasoló 
havában 10814 korona, fogyasztási  és italadó-
ban befolyt  23334 korona 54 fillér,  a mult év 
hasonló havában 24511 korona, doháuyjöve-
dékben befolyt  67404 korona 74 fillér,  a mult 
év hasoló havában 07320 borona 45 fillér. 

Kir. tanfelügyelő  jelentette, hogy a vallás-
és közoktatásügyi miniszter Székely Ferenc 
gyergyóbékási es Zsigmond József  gyergyóre-
metei all. el. iskolai tanítótól reszére 60 —60, 
Vadász Károly borszéki állami iskolai igazgató-
tanítónak 50 korona segély pénzt engedelye-
zett, az ujtusnádi gazdakörnek pedig népkönyv-
tárt adományozott. 

A bizottság targyalta a csíkszenttamási is-
kolaszék választása és a községi iskola hasz-
nálata tárgyában beadott fellebbezéseket,  me-
lyek a község vezetősége közötti egyenetleu-
kedesrői tanúskodnak. A bizottság elrendelte a 
közsegnek, hogy az iskolabelyíségeket boesássa 
at a rum. kath. iskolának és a karbantartásról 
is gondoskodjék, másfelől  pedig bizonyítás ki-
egészítést rendelt el és csak ennek megtör-
ténté után hoz végérvényes határozatot. 

A kir. államepitészeti hivatal főnökének 
jelentésevei kapcsolatban Szász Lajos főjegyző 
szóvá tette, hogy legújabban olyan jelenségek 
merültek fel,  mintha a Gyergyószentmiklós— 

A „SZÉKELYSÉG" TÁRCÁJA. 
Az Isten  látogat. 

Koldus  vagyok, nincsen semmim 
Rúghat  rajtam hatalmasabb 
Legyűrhetnek  ut porába 
Szivemből  mégis  dal  fakad. 

Mit  sok ückó alva járón 
ölébe  ejtve megkapott 
Siker  hol könnyen megterem 
Szerencsével  nem jártam  ott. 

Kilökve,  magamba árván 
A messze boldogságon  át 
Szorongva  róttam  egyedül 
Az élet  kálváriáját. 

Sok ficsúr  tanulna  tőlem 
Hangverseny,  zsúron túl  mi van : 
Hogy  élnek  százan boldogul 
De százezer boldogtalan. 

Higyjék  el!  Óh nem bolondság 
Mi  versbe szedvo  megjelen 
Nem  bolondság,  hanem átélt 
Sokszor  fajó  történelem. 

De kigyúlnak  még  a lángok 
Oh nem jöhet még  alkonyat... 
Valahol  sújt  ostorával  : 
Az Isten  egyszer látogat. 

Mátrai  Fért  ne Béla, 

2£gy- ftssgpaFt  ft&i  m i a d e a t tmá* 
Kedves buratoiu, 
— hiszen ha uem tudnék annyit, ha nem 

láiuék mindent eiöre... 
Akkor edes, jó burátom, e szomorú és ke-

serű level helyett eu magúm mennek önhöz 
oly igazan, mint ahogy m ist ott áll az ablaká-
nál es megáll a szivedobogása, ha egy asz-
szonyi alak, kinek lépése, fejtartása  hasonlít 
valamiképen az enyémhez. 

Nem felek,  hogy harminc és egynehány 
évemmel nevetségessé válok. Igenis tudom, 
hogy Ön igy vár reám, ahogy a regi roman-
tikus regényekben van megírva, igenis jól tu-
dom, hogy tniuden idegszála remeg az utánam 
való várakozástól. Most még remeg, majd — 
elteiven minden ideje a reménységnek — csúf, 
rekedt kacagás tör ki ajkán és odasorol azok 
közé a gyalázatos asszonyok közé, kik száz* 
szor ulavaióbbuk az igazi bűnösöknél, mert 
jatízanak a Bzenvedélylyel, a tűzzel, a bol-
dogtalansággal, de az utolsó pillanatban jól 
vigyáznák, — nehogy valahogy megégessék 
magukat. 

Nem kedves barátom, én nem vagyok 
ama gyalázatos hidegszivű, forró  fantáziaju 
játé osok közül való. Ku nem akartam az Ön 
gyötródtíseben gyönyörködni. És ha én is csak 
i z érzésem szavára hallgatnék, akkor e kusza 
sorok helyet, melyeket gyűlölettel fut  át, engem 
látna mega előtt. És a keserű átok helyett 
szerelmes csókok fakadnának  ajkán. 

Mondom, miuden igy volna, ha nem tudnék 
annyit, ha nem jártam volna kora gyermek-
bégu.utul kezdve nyitott szemmel az életben. 

Mikor maga kért, könyörgött, fenyegetőd-
zött, mikor eu hallgatva, ajkamat összeszorítva, 
sziute halálra válva álltam maga előtt, mikor 
maga kétségbeesetten kérdezte : hát nem sze-
ret ? akkor én már tudtam, hogy szeretem és 
taián többé soha-soha sem fogok  megszaba-
dulni ettől a kinzó, sóvárgó szenvedélytől. 
Ám azt is tudtam, hogy nem megyek el ma-
gahoz soha-soha. 

Nem beszélek Öunek hűségről, becsületről. 
Mire való volna ez ? Maga napnál világosabban 
bebizonyította nekem, hogy egy férfi  és egy 
nő igazán szeretik egymást, akkor minden 
rombadói közöttük és ők maguk építik fel 
újra az uj világot. Igaza volt, nem volt, nem 
tudom, mert nem is gondolkoztam rajta egy 
percig sem. Mig maga beszélt, én folyton  erre 
gondoltam : milyen gyermekes, milyen naiv 1 
Ami eugem visszatart, az az én lelkembeu van. 
Azon nem változtathat az Ön beszéde s nem 
változtathat az én akaratom, miut ahogy hiába 
'akaruaui akár meggyőzéssel, akár erőszakkal 
barna szememet kékre valtoztatni. 

Mert értse meg, a szenvedély kgmátnoro-
sabb órajában, mikor zokogva kiáltott Önért a 
szivem, mikor vad, forró  tűz rázta meg tes-
temet, akkor mar tudtam, hogy soha soha sem 
leszek az Ön szeretője és előbb hagyja el 
megkínzott testemet a lélek, mintsem valaha 
másként teszek, mint ahogy énemnek benső 
parancsára tennem kell. 

Mert higyje el, semmi más nem tart vissza 
Öntől, csak az, hogy kérlelhetetlen bizonyos 
sággal tudom, hogy mi fog  bekövetkezni és 
tudom, hogy ha rálépek az útra, melyre 0a 
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' Fenyéd—zetelaki állami útnak Csikvármegyét 
I .érintő szakaszait is kezelés, felügyelet  és el-

lenérzés végett a kerületi felügyelőség  alá 
helyeznék, mely eljárás szokatlan és indoko-
latlan. Az államépltészeti hivatal főnökének 
felszólalása  után a bizottság elhatározta, mi-
szerint felirattal  fordul  a tn. kir. kereskedelem-
ügyi miniszterhez, hogy a nem régen elkészült 
utat kezelés és felügyelet  céljából helyezze a 
csíkszeredai kir. államépitészeti hivatal hatás 
köretie. 

Az ülés végén Gyalókay ,Sándor főispán 
bejelentette, hogy a magyar államvasutak 
elnökigazgatóia, Marx János értesítette, mi-
szerint az érdekeltségnek az az óhaja, hojty 
a Madéfalva—Gyimes  között közlekedő 8801, 
8802, 8803 és 8804 számú vonatok Madéfalva 
helyett Csíkszeredáig, illetve Csíkszeredától 
közlekedjenek, a nyári menetrend-javaslat 
ifclórelátható  elfogadása  esetén teljesülni fog. 

(
fc  Hasonlóképen intézkedés történt az iráni 

'fi  hogy a Budapest-Marosvásárhely közölt 
L (irgalomba hozandó uj gyorsvonatpár szerei-
l/tenye a 8004—8001 sz. vonatokkal Brassóig, 
/'hetve BraBsótól közlekedtessék s igy kielé-

I gilhetó lesz a közönségnek az a kívánsága, 
hogy közvetlen vonatot kapjon Budapestre, 

- illetve Budapesről. 
A Székelykoesárd—Csikszeri'da között köz-

lekedő vonatok nienelsebessegéuek fokozása 
iránti kérelem azonban néni teljesíthető, mert 
a személyvonatok menetrendjei a tényleges 

!
45 kim., ilielve 60 kim. sebességnek megíeie-
löleg vannak megállapítva és igy ezen csakis 
a nyári menetrendben, a tartózkodások meg-
rövidítése vagy azoknak megszüntetése által 
fog  hihetőleg segittetui. 

A bizottság ezen bejelentéseket örömmel 
vette tudomásul, egyben Fejér Sándor alispán 
és dr. Bocskor Bela biz. tag indítványára egy-
hangúlag elhatározta, miszerint a vármegye 
iránt tanúsított jóindulatukért Marx János mav. 
elnökigazgatónak, a kolozsvári máv. üzletveze-
tőnek és Gyalókay Sándor főispánnak  jegyző-
könyvi elismerését és hálás köszönetét fejezi  ki. 

Végül dr. Veress Sáudor tiszti főorvos 
jelentéséből kiemeljük, hogy a veszélyes mé-
reteket öltött gerinc- es agyhártyalob Gyergyó-
szentmiklúson megszűnt. 

Az ülés déli 12 órakor véget ért. 

Március 15 városunkban. 

Í D. e. 9 órakor nagyszámú közönség 
jelenlétében kezdődött a rótn. kath fő-
gimnázium önképzököreuek ünnepsége 

az intézet Tornacsarnokában, melyet 
Ferenczy Bils fóg.  VIII. o. t. március 
15 ikéri; való visszáeiulékezéssel nyitott 
meg. Fejér Manó fóg.  VIII. o. t. Jakab 
Üd'jii .Március 15-ikéu" c- költeményét 
szavalta el nagy hozzáértéssel. Csíki 
Jáuos fóg.  VIII. o. t Foszlányok „CVik-
szi'k 48 as szerepéből" c. (elolvasásá-
val részesítette élvezetben a közönsé-
get. Zempléni Árpádnak „Kufsteini  ma 
darak" c. költeményét balog Elek VIII 
o. t. szavalta el, mit szintén nagy tet-
széssel fogadott  a közönség. 

A minden izében fényesen  sikerült 
ünnepély fináléja  a „Verbunkosok in-
dulója" volt, melyet az ifj.  vegyeskar 
nagy precizitással adott olö. 

Az iutézet ünnepélyének lezajlása 
után a főgimnázium  ifjúsága  a tanári 
kar vezetése mellett rész.vett a város 
Ünnepségén is. 

A tavasz első lehelete a szép már-
ciusi napon városunk u'cáit ssokatlannl 
ben: pesitette Unueplő közönséggel, amely 
a d. e. 11 órakor zsúfolásig  megtöl 
tötte a városház előtti teret, az Unne 
pély színhelyét. 

Az ünnepséget a Hytnnui vezette 
be, molyot a közönség énekelt, a hely-
beli tüíoltó zenekar kíséretével. 

Mire Kovács Dezső jogszigorló Pe 
tőli „Talpra Magyar" ját szavalta el a 
közöuség nagy tetszes nyilvánítása 
mellett. 

A program egyik kiemelkedő pontja 
Antal Aron fögimn.  tanár ünnepi beszéde 
volt, melyet mindvégig népszerű és igen 
éivezetes előadása miatt a közönség 
szűnni nem akaró tapsviharja követett. 
Az Ünnepség fényes  sikeronek egyik 
pálmaága Kádár Ferenc fógimn.  tanáré, 
ki Kozma Andor „Kárthágói Harangok" 
cimil költeményét szavalta kitüuő művé-
szettel. Dávid Ignác pedig Cucor „Si-
kolt a harci sip" citnü költeményének 
elszaválásává! gyönyörködtette a közön 
séget. Az ünnepély sikerének emelésé-
ben bokros érdemeket szerzett a hely-

beli dalárda és tűzoltó zenekar közre-
működése is. A közönség a tűzoltózene-
kar indulójának akkordjai mellett osz-
lott szét. (Én.) 

H Í R E K . 
Kiuevozes. Serényi Béla gróf  föld-

raivelésügy i miniszter Székely Jenő löidinives-
iskolai tanfelügyelői  ciiumel felruházott  föld-
mivesiskolai igazgatót fóldmivesiskolai  tan-
felügyelővé  nevezte ki. 

— Az uj kertoszeti télep. Tavasszal a 
földmivelésügyi  miniszter segelyével létesített 
csíkszeredai kertészeti telep átadatik hivatá-
sának, melylyel kapcsolatban igen életrevaló, 
egészsoges e.>zmet valósit meg Vitályos György 
fóldmivesiskolai  igazgató, ki a kertészeti ta-
nításba a helybeli elemi és polgári iskolák 
növendékeit is bevouta. A kibocsájtott felhívás 
a következő : A nagyméltóságú m. kir. föld-
mivelésügyi minisztériumunk nemes áldozat-
készsége folytán  k'hotővó vált, hogy a hely-
beii tiu és leány elemi iskolai, valamint pol-
gári leányiskolái növendékek a kertészet min-
den ágaban, úgymint a konyhakertészet, gyü-
mölcsfa  gondozás, méhészét és dísznövény* 
tenyésztésben ugy elméleti, mint gyakorlati 
kiképzést nyerjenek. Az előadás látogatása 
t djesen ingyenes és pedig azért, — mert a 
földmivelesügyi  minisztérium nagy horderejű 
szociális kérdést óhajt ezen igazan nagy pénz-
aldozatokkal járó keszsegével megoldani. Az 
előadások téleu elméleti és szemléltető irány-
zatúak lesznek, a mennyiben az előadandó 
tananyagot és kertészet köréből felvett  vetí-
tett képekkel fogja  az előadó a gyermekek 
lelkitletenek megragadására és a tárgy ért-
hetőbbé tétele vegeit illusztrálni. Az ev barát-
sagosabb szakában a gyermekek az erre a 
célra berendezett feltétlen  kenyelmesen meg-
közelíthető kertészeti gyakorló telepen gya-
korlatilag lesznek kikepezve. Fiuk es leányok 
külön külön vesznek reszt az előadásokon. — 
Minden szülő gyermekének jól felfogott  érdeké-
ben Írassa be gyermekét. Ennek érteimébea 
az el. iskolából 110 szülő irta alá a bejelen-
tési nyilatkozatot. Egy-egy II—VI. el. oszt. 
tanuló 5 m2 es területet kap. Utasítás szerint 
azt rniveli. Termése az illető gyermeké lesz. 
A helybeli polg. leányiskolából is több növen-
dék jelentkezett a kertészet megtanulása 
céljából. 

— Jubileum. Dr Fejér Antal ügyvéd ur-
nák 30 éves ügyvédi működése alkalmából 
kartársai diszalbumot nyújtanak át. Az átnyuj-
tás 1913. március hó 29-én délután 3 órakor 

hív, nem lesz módomban elkerülni azt, ami 
reám várakozik. 

Igenis, amint most látom Önt lázban égve, 
remegve, gyötrődve, amilyen biztonsággal tu-
dom, hogy mennyei boldogság ujjongana lel-
kében, ha most megpillantana és alázatos 
szavak mellett csókoluá ruhám szegélyét, épen 
ugy látom a többit, ami azután következne. 
Latom, mikor már kissé lehűlve, de még mindég 
szerelmesen, gyöngéden fogad.  Majd egyre 
unottabbau, hidegebben. Látom a titkos ási-
tásokat, az órára vetett lopott pillantást és 
olvasom halálosan fakó  arccal az első levelét, 

kinely arról szól, hogy nem jöhet el a talál-
Üiozóra, mert egy igen fontos,  életbevágó Ugy 
partja távol... És én már azt is tudom, hogy 
j azt a levelet követni fogja  a többi. Az ürügy 

már nem is olyan goudosau keresett, a dolog 
immár nem is olyan életbevágó. Dolga van. 
Elvégre a férfinek  rniudig van dolga, elfog 
laltsága, ha akarja Aztţm, oh siralmak-siralma, 
látom magamat, aminţ levelére válaszolok. 
Előbb büszkén, haragosíun. És várom dacosan, 
fenséggel,  hogy mint bdrul megiot lábaimhoz. 
Aztán, mikor a harag, a büszkeség nem ér 
semmit, jön a fájdalom,  a bánat, a panasz... 
Majd hirtelen magpróbálom a kacérság fegy-
vereit, hátha féltékennyé  tudom tenui.. Ostoba 
vagyok és azt hiszem, hogy az ilyesmit lehet 
csak ugy ötletszerüleg csinálni. Mintha nem 
kellene az ilyen alávaló mesterséghoz gyakor-

tapasztalat, szívbeli aljasság és lelki 
lat, 
romlottság. Oh de ügyetlen vagyok, Istenem 
milyen gyászosan, mily en siralmasan ügyetlen 1 
Maga gúnyosan felkacag  és kacagá ában már 

ott cseng az ideges harag is. Mikor lesz vége 
a komédiának ? Meddig fog  még alkalmatlan-
kodni ez az asszony ? És én — bár tudom, 
hogy nincs mentség, bár érzem, hogy egyre 
jobban sülyedek, — megfosztom  magamat még 
a bánat szépségétől, a szenvedés méltóságától 
is, — én — én uem birora abbahagyni a ret-
tenetes harcot, melyet a biztos vereség tud-
tával folytatok.  Most jön a regény csúf,  gya-
lázatos vége. Most jönnek a kérő, könyörgő 
kétségbeesett levelek. Levelek, melyekre már 
választ sem kapok. Aztáu még egy-két kierő-
szakolt, kizsarolt találkozás, melyben már 
uyiltau a szemembe vágja, hogy terhére va-
gyok, hogy menekülni kiván tólem. 

Mit mondhatna nekem az éu biztos, pozi-
tiv tudásommal szemben ? Azzal a tudással, 
hogy minden szerelemért vétkező asszony éle-
tében eljön az idő, mikor rettenetes árt kell 
fizetnie  a boldog órákért. Vannak bátor lelkek, 
kik azt mondják, hogy történjék bármi ós me-
részen nyúlnak a sors kerekébe. Én — ón 
gyönge lelek vagyok és nem birom el a ve-
zeklést, a szégyent, a megaláztatást, az ostort... 

Pedig mindez oly kérlelhetetlen biztonság-
gal jön el, mint a ragyogó napra a sötét éj-, 
szaka. Ha nem tudnék, ha nem látnék oly 
világosan. Ha nem tudnám, hogy a nő szen-
vedélye ott kezd forrni,  ahol a féifié  már ki 
égett. Ha netn tudnám, hogy nincs kegyetle-
nebb, szívtelenebb hóhér, mint a kiábrándult 
férfié,  aki szabadulni akaina az ölelő karok 
közül. Szabadulni akar a nőtől, kiért uemregen 
meg a világot akarta rombadönteoi. 

Édes baratom, ha fantaziám  uem látná 

tisztán a meggyalázó vesztőhelyre vezető utat, 
melyet minden szerelemért megtántorodott 
asszony megjár, mikor elkövetkezik a bűn-
hődés órája I.... Gyáva vagyok, félek  l... Én 
nem akarom megízlelni a csókot, mely után 
ütés jár és nem akarom a mámortól ragyogó 
szemeket látni, amiut az unalom szürke köde 
reájuk ereszkedett. 

Amint Ön édes barátom ezek után mond-
hatna nekem, én már elmondtam magamnak. 
Az ilyen levelet nem könnyű megírni. Sok-
sok átvirrasztott éjszaka és átsirt uappal után 
ültem le íróasztalomhoz, hogy megírjam. Isten 
vele, édes, drága, jó barátom 1... Így akarom 
megőrizni képét, amit utoljára láttam... Sze-
relemtől lángolva, gyöngéd szavakkal könyö-
rögve, boldogságért esdve. A beteljesülés órája 
nem fog  elkövetkezui, mert nem elég nagy és 
bátor a lelkem arra, hogy a szegény, szerel-
mes, bűnös asszonyok váltságdíját fizessem  érte. 

Választ e hosszú levélre nem várok. Hiába 
is irna, nem bontanám fel.  nem olvasnám el. 
Én akarom elmondani az utolsó szót, én aka-
rom a regény utolsó sora után odaírni: vége. 
Amit eddig átéltünk, az bus volt, szomorú volt, 
de tiszta, szép es ragyogó maradt. — Ami 
ezután jönne 1... Hiszen ez elől szöktem meg, 
ez elől riadtam vissza. S maga sokkal okosabb 
ember, semhogy erőszakolná a lehetetlent. — 
Minden ember mást érez s mást tud lehetet-
lennek. Én a megaláztatást uem birom elvi-
selni senkitől, de legkevésbbé attól, akit oly 
mélyen és igazán szeretek, mint magát. 
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log megtörténni a vármegyeház kisebb tanács-
kozási termében. Ez alkalommal a jubilánst 
dr. Bocskor Béla ügyvéd ur üdvözli, az albu-
mot pedig dr. Nagy Béni ügyvéd ur nyújtja át. 
Este a Vigadóban társasvacsora lesz. Felkérjük 
a kartársakat, szíveskedjenek mindnyájan meg-
jelenni, a jubiláns tisztelőit pedig szívesen lát-
juk. - Csíkszereda, 1913. március hó 15. — 
A rendezőség nevében: Dr. Szántó Samu, 
ügyvéd. Dr. hnccs János, iigyvéd. 

— Az emberiség üdve. Tbierry A. gyógy-
szerész balzsama cs centifolia  kenőcse, — 
melyeknek világraszóló hatását számtalan kö-
szönő levél igazolja. Ezen mindkét világhírű, 
gyógyhatásúkban felülmúlhatatlan  szer, melyek 
nem romlandók, csaknem minden esetben se-
gélyt nyújtanak s gyógyulást eredmuiycznck. 
Tartsuk állandóan készenlétben ezen ket világ-
szerte ismert háziszert, de óvakodjunk minden 
utánzattól. Thierry balzsam 12 kis vapy 6 nagy 
Üveg ára 5.60 kor. Thierry centifolia  kenőcs 
2 tégely ára 3-60 kor. kapható : Thierry A. 
Őrangyal gyógyszertárában, Pregrada (Rohitsch 
mellett). 

ALKALMI BUTORVETELT AJANL 
S Z É K E L Y É S R É I 1 

BÜTORGYÁRA 
MAROSVÁSÁRHELY - BRAS SÓ 

FŐTÉR 47. Kapu-u. 60. 
K o m p l e t t l i á l ó s z o t o a fceien-

d é z é s a k t o i l e t t a l m a . r 
4 0 0 K O R O N A E E T . 

Hitelkepes egyeneknek arl'eleme 
les nélkül r e s z l e t f i z e t e s r e  is. 

Óriási valasztek 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 
1 KELEN GYEKBEN. 

Szám 263—1913. végrh. 
ÁKVEKÉ8I HIRDETMÉNY. 

Alulirt bírósági végrehajtó az 1881. évi LX. 
te 102. § értelmében ezennel közhírré t^szi, 
hogy a csíkszeredai kir. járásbíróságnak 1913. 
évi V. 219. számú végzése következtebea dr. 
Vándor Mihály budapesti ügyvéd által képvi-
selt HolTmann es Rosenteld budapesti cég ja-
vára 302 korona s jár. erejéig 1913. évi febr. 
hó 1-én foganatosított  kielégítési végrehajtás 
utján lefoglalt  és 3324 koronara becsült kővet-
kező ingóságok u. m.: üzleti árucikkek stb. 
nyilvános árverésen eladatnak. 

Mely árverésnek a csíkszeredai kir. já-
rásbíróság 1913 évi V. 219. szánni végzése 
folytán  302 koiona tőkekövetelés, ennek 1911. 
évi szeptember hó 2 uapjától járó 5*/o kama-
tai, •/,'/. váltódij és eddig összesen 57 ko-
rona 20 fitlerben  bíróilag már megállapított 
költségek erejéig, végrehajtást szenvedett üz-
letében Cs ikk u r u z f a l v á n  leendó ttu-g 
tartására 1913. evi m á r c i u s ho 21-ik 
napjának délelőtti II órája határidőül kiiii 
zetik es ahhoz a venni szándékozók ezennel 
oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érín 
tett ingóságok az 1881. évi LX. t.-c. 107. és 
108 §-ai értelmében készpénzfizetés  mellett, a 
legtöbbet ígérőnek, szükség esetén becsaron 
alul is el fognak  adatni. 

Amennyiben az elárverezendő ingóságokai 
inasok is le- és felülfoglaltatták  és azokra ki-
elégít sí jogot nyertek volna, ezen árverés az 
1881. évi LX. t.-c. 120. §. értelmében ezek 
javára is elrendeltetik. 

Kelt Csíkszeredában, 1913. évi február  hó 
24. napján. 

Molnár Sándor, 
kir. bir. végrehajtó. 

8z. 200-1913. 
ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. 

Alulirt bir. végrehajtó az 1881. évi LX. 
t. c. 102. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, 
hogy a csíkszeredai kir. járásbíróságnak 1912. 
évi V. 1028. számú végzésé következtében dr. 
Kovács Gyárfás  csíkszeredai ügyvéd által kép-
viselt Li'iomvászon vállalat bécsi cég javára 
130 korona s jár. erejéig 1913 évi január hó 
10-én foganatosított  kielégitesi végrehajtás 
utján lefoglalt  és 3324 koronára becsült kővet-
kező ingóságok u m üzleti árucikkek atb. 
nyilvános árverésen eladatnak. 

Mely árverésnek a csíkszeredai kir. járás-
binWíg 1912 ik évi V. 1G28. számú vegzese 
folytán  130 korona tőkekövetelés, ennek 1912. 
evi juiius hó 0 napjától járó 6®'# kamatai, V|•/# 
váltódíj és eddig összesen 8 korona 82 HU.-ben 
bíróilag már megállapított költségek erejéig 
végrehajtást szenvedettek üzleteben C s i k-
k a r c z f  a I v á n leendő megtartására 1913. 
evi április 1 napjanak d e. 11 oraj i határ-
időül kitÜzetik, és ahhoz a venni szaudekozok 
oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az erin-
t-tt ingóságok az 1*81. évi LX. t. c. 107. es 
108. § a értelmében készpénzfizetés  mellett, 
a legtöbbet Ígérőnek, szükség eseten, becsáron 
alul is elfognak  adatni. 

Amennyiben az elárverezendő ingóságo-
kat tnásek is le és felülfoglaltatták  s azokra 
kielégítési jogot nyertek volna, ezen árverés 
az 1881. évi LX. t. c. 120. §. értelmében ezek 
javára is elrendeltetik. 

Kelt Csíkszereda, 1913. évi március hó 8. 
napján. Molnár Sándor, 

kir. bir. végrehajtó. 

n3fălSl  lA'Slg-.Bî -i-'i Mi^liaitâlâ'il d.'alBl fKiaiaiÍKfci\51  [giHlSlEiăaiBlătSHcifBlSUăl 

Sz. 358—1913. rnj. i_2 
Árveresi h i rde tmény. 

Közhírré tétetik, hogy Coikvármegye 
magántulajdonát képező Bojtorjános, 
Tarhavas, I. Kisbükkösi Mngyarós völgy. 
Kismagyarós, Nagymagyurós, Vámkut, 
Füstölőkért, Haragos, Kishavas, Cedes, 
Fejérhavas, Verpskő, Komarník, Kopár-
hegy, Tölgyéssarok, Nagysarok, Cirják-
sarok, Veresmart, Ciblesaljiret, Kisrét, 
Poj'ánai fűrészek  és kaszálók, Táblasa-
rok, Balázssarok, Hegyeshavas, Csiszér-
sarok, II. Kisbűkkös, Köszörükőpatak-
havas, Tyukoshavas, Arpadfensik,  Kö 
szörtlkőpataki 3 kert, tölgyesi mészége 
tési jog 1913. évi március hó 26-an 
delelőtt 9 órakor Gyergyótölgyeseu 
a gazdatiszti irodában megtartandó nyíl 
vános szóbeli és zárt írásbeli verseny 
tárgyaláson 1913. évi április hó 23 tói 
kezdódöleg 1 évre haszonbérbe adatnak. 

A feltételek  szerinti kikiáltási ár 
10—10°/o-a az árverező bizottság ke-
zébe az árverés megkezdése előtt bánat 
pénz fejében  leteendő. Utóujánlatok nem 
fogadtatnak  el. 

Az árverési általános és részletes 
fe l té te leket  a g y e r g y ó t ö l g y e s i gazda t i s z t ! 
irodában a hivatalos órái. alatt bárki 
betekintheti. 

Csikvármegye magánjavai ak igaz-
gatósága 

Csíkszeredában, 1913. évi márc.us 
hó 4-éD. Az igazgatóság. 
Szám 30—913. 

Hirdetmény. 
Kászonujfalu  köiség lizezer holdii', i 

területén a bériéiről történt lemondás 
folytán  a vadászati jog gyakorlása 1913. 
év március 25 én délután  2 órakor 
kezdődő nyílt árverésen a küzbég há 
zánál 6 évre haszonbérbe adatik. 

Kászonujfalu,  1913. március 14-én. 
Szaníszló Kálmán. Kotró András. 

köza. jegyző. köza bíró. 

TJnwesti íeiemtU ttlto. 

Óvakodjunk értéktelen 
utánzatoktól ! 

Kinek drága az egészsége 
és pénzűt 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 háziszerok királyát. 

Kapható 44 fill.  1.40 és 2.20 K eredeti üvegekben. 
Föelárusit&s: 

KELLER ISTVÁN gyógyszertárában 
as „ATTILAHOZ". 

Csikszentmártonban é s Tusn&dfúrdőn. 
Csuz. köszvény, reuma, szaggatás, nyilalás, oldalszurás, keresztcsontíájás, derékoldal- vngy 
hátfájás,  izom , és inbántalmak, kar- és láhgyengeség, merev végtagok és ujjak, görcsök, 
továbbá hfílés.  megfázás,  vagy léghuzamból származó bajok azonnal enyhülnek az Oroszlán 
Menthol Sósborszesz használata által. Ha u fájó  testrész a dörzsölést nem tűri, ugy borogatást 
alkalmazunk. Fogfájás,  lejl'ájás, fejszaggatás,  hajhullás, idegesség, bágyadtság, kimerültség 
általános gyengeség eseteiben kincscsel ér fel  a valódi Oroszlán Menthol Sósborszesz. 
Torokfájás,  rekedtség, gégehurut, influenza  nátha ha fellép,  ugz emlékezzék az Oroszlán 
Menthol Sósborszeszre, mely a legkitűnőbb és legelterjedtebb háziszer. Ezer és ezer más 

esetekben is kitűnő sikerrel lesz az Oroszlán Menthol Sósborszesz használva. 
Miudeu egyes üveghez bő használati utasítás van mellékelve Sok ezer hálairat tanúsko-

dik róla, hogy az Oroszlán Menthol Sósborszesz az emberiség jótevője. 

H ÍL QJ3J isiü-ai GfisrtHj S I ® Is isusl [áljai Hülfe] n imfá i Gf0n3  GMÎ3 

1 ^ J ' T ' ^ J f'-jl-/-  » ! M i a d a a t t t t 'baxré.it t t iro-a , J s i z k s d 
l O í O , U L d , v e i t minden letazö hazíszert felülmúl. 

A V A L Ó D I C E N T I F O L I A - K E N Ő C S " 
( e z e l ő t t ú g y n e v e z e t t c aodukuDÓoi ) 

3ÉT- E E E T E E S XX -A. rc .Á. 3 A . : -"36* 
Megakadályoz s megszüntet vérméi-gezéBt. Operációkat teáz 
hl, slegea-«. Használ szoptató* uiíknét, tejmogindllisnál a 
eml.i megkeményedés ollón. Orbáné s bárminemű elavult lián-
talmaknál. sebes és feltört  Iá! akuál, se. .oknél, dagadt lábak 
"át. esontazúnál Is. knid-, a űrt. lr.lt , vápo't-, zúzott a. bek-
" l 'l. idegen ti- t.-V eltávolítására inlnt : l'.v, g, -zálka. por. sorét 
ni ke stb. mindenfele  Ji.fţao.titâl,  íekélvnél. kinövésnél ktu-
bnnkulusnál, kín»rideseknél, épp igy tiknál továl.l.á íéreg.iél 
v.gy rothadási,:',!, menés által leitört láliakuál, bármely 
BgOBl aebne , olíagyoti teat.rélzokuél, hosszú betegségeknél 

elfiíorduló  fölfekvesnal,  ny.kdagauatoknál, vér keléseknél, iüfloly-ásnál,  Mindenütt isnlurt 
v . a,„int krpalla. ellen gyermekeknél atb. kiváló éa biztos gyógyhatású 
ket doboznál kisebb rendele» nem lesz s,állítva. Szétküldés utánvéttel vmv eg.vedul »«lodl 
a pénz előzetes beküldése ellenében. Kél tégely ára K 311» Nagyobb rTn- bnlB-oro 12 2 vagy 

dőlésnél jelentékeny árengedmény. -•' - e/l vagy 1 cialádi 
Budapentei. kapható Török Jó.aef  gyí.gvszertArábin s a legtöbb gyósv- uU üvog K 6 80. 
tarban. .Nagyban kapható Thalmayer CB Seltz, Koohmol.t.r utódul ó. 
Radanovttf  Teatvérsk drogériákban Budapesten. • Ahol „ m o s l e r a k a t , ott rendeljünk 
THIERRY A Őrangyal gyogyatertarabol PREGRADA (Rrhitsch-Sfuerbrunn  mollutt)-

SS 
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• A C s í k s z e r e d a i K e r ü l e t i M u n k á s b i z t o s i t ó Pénztár . 

1526—913. szám. 

Hirdetmény 
a csíkszeredai kerületi munkásbiztositó pénztár közgyűlési kikül-

dötteinek választása tárgyában. 
A m. kir. állami Munkásbiztositási 

Hivatalnak a Kerületi Munkásbiztositó 
Pénztárak végleges átszervezése tárgyá-
ban kiadott 200/910. számú rendelete és 
az O r s z á g o s P é n z t á r 3.246/910. és 
4.994/910. számú köriratai alapján az 
1910-ik évben megválasztoít közgyűlési 
kiküldöttek mandátuma a folyó  évben le-
jár, miért is a kiküldöttek újonnan való 
megválasztásáról kell gondoskodni. 

E végből igazgatóságunk 1913. évi 
március hó 3-án tartott ülésében az alap-
szabályok 10. §-ában foglalt  rendelkezés-
hez képest a közgyűlési kiküldöttek vá-
lasztási határnapjául a pénztár egész te-
rületére 1913. évi április hó 27-ikét tüzí ki. 

Ugy a munkaadók, mint a biztosí-
tásra kötelezett tagok sorából külön-kü-
lön 100 rendes és 50 póttag választandó 
és pedig: 

a) a gyári foglalkozást  űzök cso-
portjában 
a munkaadók részéről 50 rendes, 25 
póttag; 
a biztosítottak részéről 61 rendes, 30 
póttag; 

b) a kereskedelmi foglalkozást  Qzők 
csoportjában 
a munkaadók részéről 26 rendes 13 póttag; 
a biztosítottak részéről 20 rendes 10 póttag; 

c) az ipari foglalkozást  űzök cso-
portjában • 
a munkaadók részéről 24 rendes 12 póttag; 
a biztosítottak részéről 19rendes lOpóttag; 

A munkaadók és biztosított tagok kö-
zül választandó közgyűlési kiküldöttek és 
póttagok között legalább 50 kiküldöttnek 
(és esetleg egy néhány póttagnak) a pénz-
tár székhelyén lakónak kell lennie. 

A közgyűlési kiküldöttek választása f.  évi 
április ho 27-én reggel 9 órakor az itt 
felsorolt  helyeken s az itt megnevezett 
szavazatszedő-bizottságok előtt kezdődik: 

Csíkszeredában: 
A választás színhelye: A Munkás-

biztositó Pénztár helyisége. 
A Szavazatszedő-bizottság. Elnük: 

Förtsch János. Tagok : Filó Károly, Vá-
kár Lajos, B. Nagy József,  Winzám Mik-
lós ; póttagok : Solymosy Károly és Szo-
koly István ; jegyző : Kozma Juliska. 

Csikszentsimon: 
A választás székhelye: A községháza. 
A szavazatszedő-bizottság. Elnök : 

Ntufeld  Gusztáv. Tagok: Karda István, 
" Berger Adolf,  Bardócz Dénes, Szép Si-

mon ; póttagok : Lebovits Lázár és To-
dor István ; jegyző : Hager Albert. 

Cylmesközéplokon: 
A választás színhelye: Az Unió Er-

dőipar Részvénytársaság irodája. 
a Szavazatszedő bizottság: Elnök: 

Dobál Antal. Tagok: Smilovits Márton, 
Friedlander Emil, Szántó Mihály, Vida 
Lajos ; póttagok : Schüller Károly és Strul 
Mór; jegyző : W&chter Henrik. 

Cyimesen: 
A választás színhelye: Az Unió Er-

dőipar Részvénytársaság irodája. 
A szavazatszedó bizottság: Elnök : 

Hoffmann  D. József.  Tagok: Zakariás 
István, Roth Gyula, Komjáthy József  és 
György Ferenc ; póttagok : Frftnkel  Fe-
renc és Héjjá Imre ; jegyző: Pollatschek 
Béla. 

Gyergyószentmiklóson: 
A választás színhelye: 
a) a városban : Az Ipartestület hi-

vatali helyisége. 
b) a kültelken: Az Alfalu  faipar 

részvénytársaság irodája. 
A szavazatszedő bizottság: 
a) a városban : Elnök: E. Deér Kál-

mán. Tagjai: Petracsics Emil, Lázár L. 
Gerő, Bogdán János, Blumentlial József, 
póttagjai: László István, Buslig Béla; 
jegyzője: Szabó Lajos ; 

b) a kültelken : Elnöke : Biedermann 
Győző. Tagjai: Vajda Gyula, Engel Ödön, 
Sramkó János, Takács László; póttagjai: 
Lukács Árpád és Pap Gyula; jegyzője : 
Vándor Jenő. 

Ditróban: 
A választás színhelye : A községháza. 
A szavazatszedó bizottság: Elnöke: 

Gaál Miklós. Tagjai: Keresztes István, 
Schmiedek Vilmos, Musulin István, Za-
kariás József;  póttagjai: Fülöp János és 
Csiky Ferenc ; jegyzője : Schwarcz Jenő. 

Galőczás-gőzfürészen  : 
A választás színhelye : Lomási Erdő-

ipar Részvénytársaság irodája. 
A szavazatszedó bizottság : Elnöke : 

Kohn Gyula. Tagjai : Bieringer János, 
Charap Gyula, Kircz Samu, Dobribán 
Vilmos ; póttagjai: Fischer Simon, We-
necziáner Simon ; jegyzője: Káldor Béla. 

Székpatakon: 
A választás színhelye: Székpataki 

Erdőipar Részvénytársaság irodája. 
A szavazatszedó bizottság: Elnöke : 

Bacher Jenő. Tagjai: Klein József,  Eh-
renreich Simon, Bieringer Árpád, Benet 
József;  póttagjai: Smilovits ízig és Mucha 
Ede ; jegyzője : Klein István. 

Borszéken: 
A választás színhelye : A községháza. 
A szavazatszedő bizottság : Elnöke : 

Vajna Kálmán. Tagjai: Kameniczky An-
tal, Török Géza, salamon Géza, Farkas 
József;  póttagjai: Bleier Hugó, Strasser 
István ; jegyzője : Hirsch Miklós. 

Tölgyesen: 
A választás színhelye : A községháza. 
A szavazatszedő bizottság : Elnöke : 

Lőbel Gyula. Tagjai: Weil Albert, Schltch-
ter Samu, Lanczet Mór, Kovács János ; 
póttagjai: Engel Ferenc, Holczinann La-
jos ; jegyzője: Steinhercz Ernő. 

Uzvölgyön: 
A választás székhelye: Erdélyi fa-

kereskedelmi részvénytársaság irodája. 
A szavazatszedő bizottság : FJnöke : 

Herbert Mihály. Tagjai: Libiczay Bertalan, 
Halpert Ármin, Bo'.scher Vilmos, Péntek 
Ferenc; póttagjai: Rokaly Miklós és 
Obernoster Péter; jegyzője: Dávid Antal. 

Azok a pénztári tagok, a kik oly 
helyen laknak, a hol a pénztár részéről 
szavazatszedó bizottság nem működik, a 
megjelölt választási napon, a mennyiben 
a hozzájuk legközelebb eső községben 
működő szavazatszedő bizottság előtt 
személyesen nem kívánnának megjelenni, 
postán küldhetik be szavazó lapjukat a 
központi szavazatszedő bizottságnak, ily 
esetben azonban a szavazólap a postai 
boríték alatt másik borítékba is helye-
zendő és a belső borítékra a szavazó 
nevét ráírja és aláírását vagy a községi 
elöljárósággal vagy a pénztári bizalmi 
férfiúval  vagy esetleg két tanúval hitele-
síttetni tartozik. Elkésve érkezett szavazó-
lapok figyelembe  nem vétetnek. 

Mindazon helyeken, ahol szavazat-
szedő bizottság működik, csak személye-
sen lehet a megnevezett szavazatszedő 
bizottság előtt szavazni. 

A szavazásra való jogosultságot, ugy 
a munkaadók, mint a biztosítottak a pénz-
tár által kiállított választói igazolvánnyal 
igazolják. A munkaadóknak szóló válasz-
tói igazolványokat a választási előtti 5 
napon át küldi meg a pénztár a munka-
adóknak. A biztosított tagok a választási 
hirdetmény megjelenése napjától bezáró-
lag a választás előtti 5-ik napig egyen-
kint vagy csoportokban kérelmezhetik a 
pénztárnál választási igazolványuk kiállí-
tását, a mit a pénztár a választás előtti 
5 napon át küld meg a kérelmezőknek. 
Azok részére, a kik legkésőbb 5 nappal 
a választás előtt kértek ugyan a pénztár-
tól választói igazolványt, de az bármely 
oknál fogva  nem kapták kézhez, avagy 
pedig a választás előtti 5 napon belül 
léptek biztosításra kötelezett foglalkozásba 
és igy nem ls kérhettek a pénztártól vá-
lasztói igazolványt; a munkaadó állíthat 
ki választói igazolványt. 

Minden tag, tetszése szerint összeál-
lított szavazólappal szavazhat. A meny-
nyiben azonban akár a munkaadók, akár 
a biztosítottak érdekeltségi köre vagy 
ezen érdekeltségi körök valamelyikén be-
lül egyes érdekcsoportok külön-külön bo-
csálanának ki szavazólapokat, ugy az 
összes szavazatok szambavételével meg-
bízott szavazatszedő bizottság mellé, a 
külön szavazólapokat kibocsátó ezen ér-
dekcsoportokból egy-egy bizalmi férfiú  is 
meghívandó az esetben, ha ebbeli kí-
vánságát a csoport képviseletében leg-
alább 10 munkaadó vagy 10 biztosított 
tag 8 nappal a választás napja előtt — 
a behívandó bizalmi férfiú  megnevezésé-
vel — a pénztárnál bejelenti. 

Az érdekcsoportok képviselői által 
megállapított szavazólapok a pénztárnál 
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és minden választási bizottságnál kapha-
tók, ezek azonban a választókat szabad 
elhatározásukban nem gátolhatják, azokon 
tetszésük szerinti változtatásokat tehet-
nek, sőt külön szavazólapot is állithatnak 
össze. Közgyűlési kiküldötté és póttaggá 
azonban csak magyarul tudó magyar ál-
lampolgár választható ; ellenben meg nem 
választhat oly egyén, aki nem teljeskoru, 
a ki gyámság, gondnokság, vagy csőd 
alatt áll, vagy akit nyereségvágyból el-
követett bűntett vagy vétség, vagy 1907. 
évi XIX. t.-c. 191. §-ának b) pontjában 
meghatározott kihágás miatt jogerős Íté-
lettel elmarasztaltak, vagy akit hivatal-
vesztésre, illetve a politikai jogok gya-
korlásának felfüggesztésére  Ítéltek, a jog-
erős ítéletben megszabott időtartam alatt, 
továbbá az, akit a választott bírósági el-
járást szabályozó kereskedelmi miniszteri 
rendelet értelmében választott bírósági 
ülnöki vagy az Állami Munkásbiztositási 
Hivatalnál viselt nem állandó birói tiszte 
alól büntetésképen felmentettek,  a fel-
mentés keltétől számított három éven át. 
Ugyancsak nem választható közgyűlési 
kiküldötté az, aki valamely helyi pénz-
tárnak vagy az Országos Pénztárnak al-
kalmazottja vagy a pénztárak valamelyi 
kével állandó szerződéses magánjogi vi-
szonyban áll. Nem választhatók végül 
közgyűlési kiküldöttekké és póttagokká a 
a kereskedelmi társascégek, társaságok, 
testületek, egyesületek slb. és a jogi sze-
mélyek. (Vesd össze a most következő 
második bekezdésnek a kereskedelmi tár-
sascégek stb.-re és a jogi személyekre vo-
natkozó rendelkezésével.) 

A szavazás titkos és a választás nap-
ján addig, de legalább déli 12 óráig tart, 
amig szavazók jelentkeznek. (Ha szava-
zók már nem jelentkeznek, a szavazat-
szedő bizottság elnöke zárórát tűz ki a 
szavazatok átvételére. A szavazattszedö 
bizottságok tagjai saját bizottságuknál 
utoljára szavaznak.) 

Minden szavazati joggal biró biztosí-
tott tag a pénztár egész területéről vá-
lasztandó összes biztosított kiküldöttekre 
(a lakóhelyekre, valamint az ipari, gyári 
és kereskedelmi csoportok közötti meg-
oszlásra való tekintet nélkül) szavaz. 

Ugyanilyen eljárás szerint külön szavaz-
nak a munkaadók a saját kebelükből vá-
lasztandó közgyűlési kiküldöttekre és 
póttagokra. A választandók lakhelye te-
kintetében csupán az a korlátozás áll 
fenn,  hogy legalább annyi közgyűlési 
kiküldöttet kell a pénztár székhelyén lakó 
munkaadók és biztosítottak közül válasz-
tani, hogy létszámuk az igazgatóság tag-
jai felének,  továbbá a felügyelő  bizottság 
összes tagjai- és póttagjainak, az elnök-
ség összes tagjainak, végül pedig a vá-
lasztott bíróság ülnökei és helyettes ül-
nökei felének  megválasztására elegendő 
legyen. (Ezt a számot, vagyis a pénztár 
székhelyén lakó munkaadó és biztosítot-
tak közül választandó közgyűlési kikül-
döttek számát a harmadik bekezdés tün-
teti fel.)  Ezen kivül esetleg egy néhány 
ilyen póttagot is lehet választani. Azok 
a munkaadók, akik egyúttal biztosításra 
kötelezett tagok is, e kettős minőségük 
ellenére csak egy szavazatot gyakorol 
hatnak és pedig vagy a munkaadók vagy 
a biztosítottak csoportjában, a szerint, a 
hová túlnyomó foglalkozásuknál  fogva 
tartóznak A kereskedelmi társascégek, 
társaságuk, testületek, egyesületek stb. 
jogi személyek cselekvő és szenvedő vá-
lasztói jogaikat, a gyámság alatt állók 
pedig csupán cselekvő választójogaikat az 
Országos Pénztár alapszabályainak 8. 
§-ában foglaltak  értelmében a pénztárnál 
levél utján előre bejelentett képviselőjük 
utján gyakorolhatják. Ez esetben sem 
gyakorolhat azonban senki egynél több 
szavazati jogot. A kereskedelmi társas-
cégek, társaságok, testületek, egyesületek 
stb. és jo^i személyek a pénztár által ré-
szükre megküldött meghatalmazási űrlap 
kiállításával adnak meghatalmazást a sza-
vazati jogukat gyakorló képviselőjüknek. 
Ezeket a kiállított meghatalmazási űrla-
pokat a nevezett munkaadók szavazás 
céljából, közvetlenül a választás előtt a 
pénztár által részükre kiadott munkaadó-
választói igazolvánnyal együtt adják át 
meghatalmazottuknak. Azok, akik gond-
nokság vagy gazdai hatalom alatt álla-
nak és ezért önrendelkezési joguk korlá-
tolt (pl. a tanoncok) szavazati joggal nem 
bírnak. 

A szavazás a szavazó nevének fel-
jegyzése mellett személyesen beadott fe-
hér színű szavazólapokkal történik és pe-
dig egyszerre a munkaadók, illetőleg a 
biztosítottak közül választandó összes ki-
küldöttekre és közgyűlési póttagokra, a 
jelöltek családi és utónevének, szakmájá-
nak és lakóhelyének megjelölésével. Erre 
annál is inkább kell vigyázni, mert az 
alaki kellékek hiánya a szavazatot ér-
vénytelené teszi. 

A munkaadókra és biztosítottakra 
nézve külön-külön összeállítandó szava-
zólapokra tehát annyi név Írandó, a hány 
közgyűlési kiküldöttet és póttagot kell az 
illető csoportból választani, vagyis a sza-
vazólapoknak elkülönítetten, ipari, gyári 
és kereskedelmi csoportok alá sorozva 
kell feltüntetniük  a választandók neveit. 
Ha valamely szavazólapon a megválasz-
tandók számánál több név foglaltatnék, 
ugy a fölös  számú utolsó nevek hivatal-
ból törlendők. 

A választói igazolvány birtoka nélkül 
senki a választási helyiségben meg nem 
jelenhet és szavazati jogát nem gyako-
rolhatja. A választási helyiségben megje-
lent szavazóknak igyekezniük kell szava-
zólapjaikat minél hamarább beadni, a mi-
nek megtörténte után minden szavazó 
köteles elhagyni a választási helyiséget. 

A kinek személyazonossága kétes, 
csak ugy szavazhat, ha a bizottság vala-
melyik tagja előtt ismert két tanúval 
vagy pedig más elfogadható  módon iga-
zolja személyazonosságát. Ha a pénztári 
tagsága kétes (mert sem a pénztár, sem 
a munkaadó által kiállított választói iga-
zolvánnyal nem rendelkezik), csak ugy 
szavazhat, ha a pénztári tagságának a 
választás napján való fennállását  a bi-
zottság valamelyik tagja előtt ismert két 
tanúval igazolja. 

A választás eredménye ellen bármely 
pénztári tag panaszszal élhet. E panasz 
akár a kerületi pénztár utján, akár pedig 
közvetlenül is benyújtható -az Országos 
Pénztárhoz vagy a in. kir. Állami Mun-
kásbiztositási Hivatalhoz (Budapest, V., 
Akadémia-u. 1.), de a panasz elintézé-
séig a választás jogérvényesnek tekin-
tendő. 

Csíkszereda, 1913. évi március hó 12-én. 

l í e r z a ZESezső, 
lg;. eJ r»ölc . 

J ó z s a G - é z e t , 
l g r a z g r a t ó . 

Szám 5 3 5 - 1 9 1 3 . ki. 

Hirdetmány. 
A vakok budapesti orsz. iutézetének 

igazgatósága 109—1913. számú iratával 
arról értesíti a közönséget, hogy ezen 
iatéiettol kapcsolatosau óvó taríatik fean 
6—7 évea korú vilagtalan gyermekek 
számára. Az óvóba szegénységi bizonyít, 
vény alapján ingyenesen vétetnek fel  a 
vak gyermekek. 

Az internátus vezetését irgalmas nővé 
rek látják el s az oktatás padegógiailag 
képzett nőkre, illetve irgalmas nővé-
rekre van bizva. 

Ezen humánus intézményre felhívjuk 
a közönség figyelmét  azzal, hogy a fel-
vételhez szükséges űrlapokkal szívesen 
éa díjmentesen szolgál a vakok buda-
pesti országos iutézetének igazgatósága. 

Csíkszereda, 1913. evi február  hó 
27 én. 

A városi tanucs. 

Á g y b a v i z e l é s i Azonnali 
niegs/iintelésel 

A kor és nenn Illatok közlése tllenébín fel-
világosítást ingyen nyújt: Pfall«r  G*org 

V NOrnb.rg ,.,„-, (B.jo,orvig V 

Szám 736—1913. ki. 2 _ 2 

Hirdetmény. 
A földmivelésügyi  miniszter ur 5 0 - 5 0 

korona jutalmat és elismerő oklevelet 
adományoz 1. oly gazdasági cselédnek 
ki példás viselkedés uiellet-t huzamosabb 
időt töltött egy munkaadónál valamint 
egy oly gazdasági munkásnak ki meg-
bízhatósága, szorgalma és józansága 
által munkatársai között kitűnt. 

Kérvényeket a város tanácsához 
kell beadni. A beadás határideje 1913. 
évi március 21. 

Csíkszereda, 1913. március hó 1-én. 
Dr. Uj falusi  Jenó, 

polgármester. 
Nyomatott Vákir L. könyvnyomdájában, Caiklieredt. 

Hirdetmény. 
Alólirott zárgondnok közhírré teszi, 

hogy Csikborzsova közbirtokosság tu-
lajdonát képező .Hegyes havas, Nagy-
tiyáraló" évi fütermése  1913 é v i m á r -
cius hó 25-én Gyimesközeplok 
községházánál nyilvános árverésen 
egy évre haszoubérbe adatik. A kiki-
áltási ár. 20»/„-a bánatpénzül leteendő. 
A többi összeg két egyenlő részletben 
1913. juuiua 29-én és szeptember 10 éu 
fizetendő  meg. 

Szépviz, 1913. évi március 12-én. 
Biró Antal, 

zárgondnok. 

* * * * * * * * * * * * * * * * * 

HIRDETÉSEK 
olcsó ár számítás mellett 
közöltetnek s felvétetnek 

A KIADÓHIVATALBAN. 


