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Hirdetési dijak előre fizetendők. 
Kéziratok nem adatnak vissza. 

I f  Becze Antal emlékére, j 

Egyenként hullunk el a robot mellől, 
melyet köznyelven életnek szokás nevezni. 
Ma Te hagytál itt. Ki tudja, holnap 
melyikünkön a sor? Harminc esztendős 
partner társad jó emlékezete kisérjen gyá-
szos utadon abba az örök hazába, hova 
ép olyan komoly és zárkózott méltóság-
gal vonultál, mint a milyennel kiélted az 
élet robotját 1 

Ismertem azt az életet és mindig mély 
hódolattal adóztam előtte, mert velem szü-
letett annak tudata, hogy a nagy elmék 
csak a szükséges pillanatban szoktak meg-
nyilatkozni. Nálad ez a pillanat rilkájj. 
érkezett el. 

Évtizedek — egy külön korszak — 
vonult el Csikvármegye politikai, gazda-
sági és társadalmi életének feje  felelt,  mi-
kor egy ártatlan fűszál  sem mert volna 
meghajolni a Te szived nélkül. Az a vas-
akarat. melylyel Te akarni tudtál, legyő-
zött minden akadályt és kivívott minden 
sikert. Mi kontárok, vagy megtörtünk, 
vagy lemondtunk, mert más választásunk 
alig volt. Ez az volt oka, hogy a min-
dennapi emberek közönséges szeretetének 
vonzalmát meg nem hódíthattad, mert 
azt manapság nem a puszta igazságok 
követése, hanem az elnézések és kedve-
zések előnyei váltják ki. 

Te azt akartad, hogy minden ember 
tökéletes legyen s mint ilyen álljon posz-
tot a hol hivatott. A fogyatkozásokat, 
melyek emberi erények, csak akkor ismer-
ted el, mikor valakit bajba sodortak. De 
ilyenkor Te hoztad az első mentőzsákot 
a könnyelmű vergődőnek, mert nemes 
szived a könyörületre mindig nyitva ál-
lott. Mindezekről volt pályatársaid tehet-
nek élő tanúságot. Én a partner és gazda-
társadalmi működésed szerény harcosa, 
három évtized távoli szemlélőldései ered-
ményéből látom e tanulságokat. Ha ne-
kem sikerült a távolból ennyit megértetni, 
mennyivel többet ismernek azok, kik kö-
zelebb állottak hozzád! 

Mióta megszokott vezéri alakodat a 
politikában egyszerre nélkülöznünk kellett, 
az a különös állapot nemcsak minket, de 
Téged is nehéz sulylyal feszélyezett.  Hogy 
mi választott el, az örök rejtély maradt 
elöltem. Cselekedeteid közül ez egyet 
soha sem tudom megmagyarázni. Mikor 
a kapu kinyílt, hogy mint győzelmes ve-
zér azon triumíussal bevonulj, Te magad 
csaptad be a kaput. 

Itt hagytad esti szórakozásod kis asz-
talát, mely mellett üresen maradi a széked. 
Vastag aranyórád néni tartja számon a 
játék végét. S ha e miatt a Te szólásod 
szerint .meleg nyelvet" vacsorálunk, ak-
kor is reád emlékezünk, mert Te óvtál 
ettől. Találó anekdótáidot és az életből 
ellesett croqui-idot nem feledhetjük  el, 
mert azok küz:zájon forogván,  mindig 
emlékeztetnek. 

Sándornapi vidám verses köszöntőid, 
melyeket egyik atyádfi  ihoz évről-évre in-
téztél s melyeknek mindig mi voltuk az 
első hallgatói, épen azon napon némultak 
el örökre, mikor egy ujat vártunk. Nincs-e 
következeteség a Teremtő ezen fájdalom, 
végső intézkedésében, mikor épen azon 
napon némított el. melyen szólni szoklál 
és szólásodat vártuk? 

Családod tagjai, kik siratnak, enged-
jenek szabad folyást  könnyeiknek, mert 
értök éltél és semmit sem mulasztottál el 
a mit egy puritán élet a családfőtől  vár-
hat. Erős szereteted hiányozni fog  nekik, 
de ezt kárpótolja az a visszaemlékezés, 
melyiyel emlékedet áldani fogják. 

A nagy társadalom sokáig érezni fogja 
hiányodat s mint a vasakarat pátriárkájá-
nak legendás alakját fogja  mindig emle-
getni. 

Felemelkedtél oda a mérhetetlen ma-
gasságba, hova mindnyájan megtérünk. 
Tekints onnan őrködve reánk! 

Isten veled! 
T.  Nagy  Imre. 

— A vármegyei iparfejlesztés.  Bernádi 
György vármegyenkben. Tudvalevő  dolog, 
hogy a kormány  u székelyföldi  Ipar 
támogatása  érdekében  nagyobb akciót 
indított,  s hogy ennek az akciónak  az 
élére Hernádi  György Marosvásárhely 
város főispánját,  mint miniszteri biz 
tost nevezte ki.  Hernádi  Györgynek  a 
közpályán  elért  nagy sikerei  elég ga 
randát  nyújtanak  arra, hogy az ö 
személyében a székelyföld  ipara u leg 
teljesebb támogatói  találjon,  az ó agi-
litása és széles körii  ismeretei b:zo-
nyár a az ügyhöz fűlött  reményeinket 
kifogják  elégíteni  Hernádi  György 
személyes• n akar  tájékozást  szerez.ru 
a négy székely  vármegye iparfejlesz 
tési ügyeiről,  s éppen ezért  értesítette 
Gyalókay  Sándor  főispán  urat, mint 
a vármegyei iparfejlesztő  bizottság 
elnökét,  hogy lolyó hó 25 én Gyer 
gvószvntmiklóson  és 27 én Csikszere 
dóban  látogatást  tesz. Gyalókay  Sán 
dor  főispán  ur intézkedett,  hogy Her-

nádi  György fogadtatása  kellő  fény-
nvel történjék,  s folyó  hó 25 ére 
Gyergyószentmiklósra,  27 ere Csík-
szeredára  az érdekeltek  bevonásával 
egy értekezletet  hívott  egybe, a melyen 
Hernádi  György is jelen lesz, s a 
melyen a vármegyét  érdeklő  ipar-
ügyeket  fogják  megtárgyalni.  Mi  igen 
nagy fontosságot  tulajdonítunk  ez 
értekezletnek,  mert hisz ez van arra 
hivatva, hogy a miniszteri biztossal 
a helyzetet  megismertetve,  feltárja  a 
támogatás  módozatait.  Mi  tehát itt 
arra kérjük  a vármegye közönségét, 
hogy ezen uz értekezleten  minél na-
gyobb számban megjelenni  szíves-
kedjenek  Egyebekben  uz iparfejlesztő 
bizottság  az értekezletre,  a következő 
meghívót  bocsátotta  ki: 

Bernády  György Marosvásárhely 
sz. kir.  város főispánja,  a székely-
földi  iparfejlesztés  újonnan kineve-
zett  miniszteri biztosa, udvari  taná-
csos ur folyó  hó 27-én Csíkszereda 
városába érkezik,  hogy a vármegye 
iparfejlesztési  ügyét a helyszínén 
megismerve, szerzett  tapasztalatait 
a i ármegye iparfejlesztése  érdeké-
ben annál közvetlenebbül  érvénye-
sithesse. 

Fölösleges  hangsúlyoznom azt, 
hogy 0 Méltóságának  ezen hivata-
los látogatása  u vármegye iparának 
az állam részéről  a jövőben leendő 
támogatás  és fejlesztése  tekinteté-
ben igen nagy fontosságú,  a miért 
leltétlenül  szükségesnek  tartom, 
hogy az összes érdekeltek  és az ügy 
iránt érdeklődők  ez alkalommal  sze-
mélyesen megadandó  felvilágosítá-
sokkal  minél hatékonyabban  járul-
janak hozzá, nhlioz, hogy a minisz-
teri biztos ur, a vármegye iparát, 
annak fogyatékoságát  és a megol-
dásra  váró teendőket  minél közvet-
lenebből  ismerje meg. 

Épen ez okból  folyó  hó 27-én 
délután  3 órára a vármegyeház ki-
sebb tanácskozási  termébe ezennel 
egy értekezletet  liivok  össze, amelyre 
uraságodat tisztelettel  meghívom  és 
azon lenndő  megjelenésre  felhívom. 

Az értekezleten  jelen lesz Ber-
nády  György főispán,  iparlejlesztést 
miniszteri biztos ur is. 

Csíkszereda,  ÍJ  13. március 2lén. 
Dr. fíaal  flndrr,  tíi/atókai/  Sándor, 
tdrm  müsudfijegj/fi,  • 'íiltTdrmeg/fr  fSUpA^ja, 

rl'i.nlA  ji-ţUftS.  mint  a i'ilrunifwffjlmt& 
WíOÍ'ídy  rhtüke. 
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— G y a l ó k a y S á n d o r f ő i s p á n  u r 
ü d v ö z l é s é . Örömmel látjuk  napról-
napra, hogy az a népszerűség,  a mely-j 
lyel  Gyalókay  Sándor  főispán  urat e 
vármegyének  intelligenciája  körül 
veszi a székely  nép rétegeiben  ik kezd 
elterjedni,  s a vármegye közönsége 
hivatalos,  avagy társadalmi  összejö-
vetélein Ielhasználja  az alkuimat  arra, 
hogy őt  üdvözölje  Legutóbb Csik-
szenttamás községe  és Ditró közön 
sége adtak  kifejezést  ennek. Mi  ma. 
a mikor  jóformán  a politikai  és tár 
sadalmi  élet  a torzsalkodásokkal  teljes. 
s a mikor  alig vannak dolgok,  a 
melyekben  csak egy község  közön 
sége is egyetértésre  jut, nem akarjuk 
ezeknek  a megnyilatkozásoknak  az 
értékét  jobban kiemelni,  minthogy 
fölötte  örvendünk  azon. Egyebekben 
ugy Ditró közönségének  táviratát, 
valamint Csikszenttamás  képviselő-
testületének  határozatát  sziszerint 
közöljük. 

A március 15-iki nemzeti ünnepre egybe-
gyűlt ditrúi közönség Méltóságúdat hazafias 
lelkesedéssel, igaz szivvel üdvözölve, hálás 
köszönetet fejezi  ki a kúzseg altal kert já-
rásbíróság felállítása  erdekében kitejtett 
hathatós támogatásáért Ditró  községe. 

Jegyző bejelenti, hogy a vasúti megállóhely 
Gyalókay Sándor Csikvármegye lui-patij inak 
köszönhető. 

HATÁROZAT: 
A képviselőtestület a bejelentést tudo-

másul veszi. 
Elhatározza, bô y a vonat első megállása 

alkalmával testületileg fogja  Oiueltóságat a 
Főispán Urat üdvözölni és iráuta érzeti há-
lájának ktfejezest  adni. 

Egyben kimondja, ho»y őméltóságának 
most, jövőben pedig azon mazaá állása fer 
haknik, kik a község elórehaladasát anyagi 
vagy kulturális ügyekben hasonló tevékeny-
kedesse! támogatni fogják,  urcképeiket a 
község részére, örök emlékezetül megfes-
teti és a községháza gyülestermében helyezi 
el és neveiket valamint a község érdekében 
tett működésűk lefolyását  a képviselőtestü-
leti jegyzökiiuyv egy külón lapján rneg-
örftkiti. 

Utasittatik a község Elöljárósága, hogy 
ezen határozat foganatosításához  kérje ki a 
Főispán Ur Őméltóságának engedélyét és a 
tisztelgés ünnepélyes lefolyását  készítse elő 

Krnf. 
A kivonat hiteléül: 

Tóth  László, 
j'Wtü. 

— Egy kis tévedés. „Csikvárniegyé"-
ben olvassuk, hogy a Ditrónak márciusi 
ünnepélyéről illelve az azt követő társas 
vacsoráról táviratilag üdvözölték az ellen-
zék vezérférfiait.  Ez a kis téves híradás 
ugy látszik nem tetszik a ditróiaknak, 
mert a inai napon levélben fordultak 
Ditróból szerkesztőségünkhöz annak ki-
igazítására. A táviratozás dolga ugyanis 
u»v történt, hogy Tódor László káplán a 
társas vacsorán indítványozta az ellenzék 
vezérférfainak  távirati üdvözletét, az indít-
ványt azonban megbotránkozással utasí-
tott:! vissza a többség s e helyett egy-
hangú lelkesedéssel üdvözölte Ditró meg-
jelent társadalma Gyalókay Sándor főis-
pán urat. 

Egy kis külömbség azonban mégi-
van a két tényállás között, mert liisz 
ezek szerint a márciusi ünnepről szólló 
üdvözlet nem az ellezék vezérférfíának, 
hanem Ditró község erdekeit egy sokan 
jobban szivén viselő férfiúnak,  Gyalókay 
Sándor főispán  urnák szállott. 

Húsvéti gondolatok. 
1 ríii:  Földes  Zoltán. 

A húsvét ünnepében nagy és fölsé-
ges dogma vau az emberiség eló állítva. 
A feltámad  is tana. Ám ez a tétel első 
sorban az Ur .1 »zm Kriszta r.i vonat 
kőzik, aki „harmad napon halottaiból 
feltámada*.  Amint azt az apostoli hit 
vallásnak egy-zerü és komoly szépségű 
szavai, hogy higyjük elönkbe adják... 

Feltámadott! Resurrtxi t! ,A mint 
megmondotta vala", egészíti ki a fel 
seges tény szűkszavú megállap tását a 

magasztos népének. Igen, a mint meg-
mondotta vala... Amint isteni előrelátás-
sal megjósolta Önmagáról az emberek 
közül kimagasló — Istenember!... Tör 
ténelmi esemény az Ö feltámagása.  Mint 
a miaő történellni mozzanat az Augusz-
tuszok uralma, cselekvéseik, vagy Je 
ruzsálem elpusztulása. Sót az Ur feltá-
madása sokkal inkább kiállja az összes 
módszerek törtéuelem kritikáját, inínt 
akár az auszterlitzi ütközet, vagy Napo-

| leonnak szeiitilouaszigeti száműzetése.. 
Míg azonban a világtörténelem sok-

ezernyi mozzanata mi jót sem jelent 
az összesemberiség szempontjából, ed-
dig Krisztu< feltámtdás.iuik  földet  szi-
vet rázó ténye nagy örömet hirdetett 
az embereknek. M irt Istenvoitának ezen 
utolsó és legfényesebb  próbája után 
még a legsötetebb kételkedésnek rej-
tett zugaiban is m tgszünt a hitetlenség 
joga. E'íU'án, a ki uem hisz, az már 

[jogtalanságot cselekszik, mert a kriti-
kának egyazon mertékét, — mellyel a 
história más eseteit tüzprohára tette és 
elfogadta,  — megtagadja a feltámadás 
téti vével szemben — Ha tehát igaz az, 
hogy a további kétkedésnek jogalapja 
uincs, akkor illik vigadnunk, mert im 
elkövetkezett a mi váltságunk. Átmen-
tünk a fényes  kapun, melyen belül az 
Anyaszentegyház az Igazság világánál 
vezeti biztos lépteinket. . Tudjuk már, 
iniert vagyunk, miért élüuk, hová me-
gyünk. Mert a feltámadott  uagy törté-
nelmi Alak, kezében a diadalmas zász-
lóval, örök, szent Célunk felé  vezet I 
Tudjuk immár, hogy a világtörténelem 
neui nagy összevisszaságok kósza cso-
moja, hanem összefüggő  egész, melyben 
bizonyos redszer érvényesül. A kulcs 
hozzá a feltámadás  dogmája, mely lel-
künkbe harsogja az örök élet, a lelki 
ség, a mu h itatlau boldogság vigasztaló 
igazságait. Ezekben való folytonos  hit 
jelezte a népvándorlók o r szágú já t ; a 
piramisokon felirvák  az örökéletű tanok ; 
a vadságban sínylődő népek torz-bál-
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s ez megállította. Kéjjel cs gyönyörűséggel 
szivta magába az elbűvölő hangzavart s pil-
lana'ra feledni  látszott, hogy ö ez élvezetről 
tegnap óta lemondott. — A zene nemsokára 
elhalt. 

— Nagy gazember voltl — hallatszott az 
ellilggöuyzött ablaktábla mögül kiáradó hang-
zavarból. 

Egy uniformis  utolsó hónapjai. 
Irta : Srokoly Tihamér. 

A Tolvajostetö lerázta magáról a lelhö-
koszorut és a csúcsa szinte égett a reá vetődő 
sugarak tüzes reflexiójában,  amint a nap réz-
vörösen bukott a Hargita hegylánca mögé. — 
A szálló íekete, tömör fellegek  sötéten lomhán 
úszkáltak a levegőben. A teljes sötétség hir-
telen állott be. Nemsokára a Somlyó háta 
mögül [ölbukott hold kiséretetiesen világította 
be az előtte elterülő Ujat. — A lomha, sött 
ezüstszegélyes felbök  hasadékain át csillagok 
pislogtak alá. 

Hirtelen egy csillag bukott alá a nyugati 
sötétkék égbolt hátterében a végtelen semmi-
ségbe. — Valaki ineg fog  halni I — mondják 
a babonások s csakugyan igazuk vau, mert 
csillaghullás nélkül is száz meg száz ember 
pusztul el naponként az életben. 

Egy ember e száz közül, kinek az élet 
vette el a csillagjait, tegnap még büszkén, föl-
emelt fejjel  hordta őket gallérján botorul gon-
dolva azt, hogy ezek fogják  öt boldogítani; 
a dicsőségről, a halhatatlan hősi tettekről ál-
modozott s midőn felebredt  kard helyett vándor-
botot szorított kezében és ámulva nézte, bá-
multa csillagait egy ószeres bolt kirakatában 
kifüggesztett  zubbonyain és dolmányain. 

A pislogó villauylámpákkal kivilágított ho-
mályos utcában szinte ragyogott az ószeres 
kirakata, az erösebb villanyfény  sugarai ara-
nyosan táncoltak a csillagokon szinte elkáp-
rázták ragyogásukkal, csillogásukkal a váud >r 
szemét, inert az könnyezni kezdett. Végig 
nézett kopottas öltözetén, azután ínég egy 
pillantást vetve a fényes  egyenruha csillagjaira 
lassan tovább ment. 

A vándor összerezzent kalapját mélyen sze-
mébe búzva, alig fojthatva  cl zokogását sietve 
indult meg az őt körülvevő sötétségbe. Lopva 
suhant tovább a házak árnyékában nem nc-
zett se jobbra se balra, hanem lecsüggesztett 
fővel  gondolataiba merülve hagyta el a kis 
várost, melynek üt évig lakója volt. Egy óra 
múlva a szomszédos falut  is elhagyta cs kiért 
a szabadba. A S/nkolai forrásnál  volt. Ivott 
a forrásból  azután leült melléje. Gondolkozni 
kezdett. Emlékeiben fölmerült  eddigi elete. 

Tegnap még tiszt volt s ma már semmi. 
Egy évvei ezelőtt senuni adósága sem volt. 
Örökké vidám, kedélyes fiu  volt, mindenki 
szerette és kedvelte. De nemsokára megválto-
zóit minden. Színészek jöttek. Egy szeren-
csétlen fogadás  miatt, melyben az egyik szí-
nésznő erkölcseit védte, őrült szerelmes lett 
a csinos kóristaleinyba. A fényes  egyenruha, 
a merészség egy év leforgása  alatt megenged-
tek neki _>U,000 korona adósságot csinálni. 
Atyja adóságainak felét  kifizette,  a negyedet 
pedig sajál maga törlesztene k- kárlyanyere-
ségeiböl, igy a megmaradt 5000 korona adó-
sággal még mind.-g kifogástalan  úriember és 
katonatiszt maradt volna, ha a végzet cs a 
sors máskép nem akarta volna. 

Újév első napja volt, ekkor két boldog 
újévi köszöntöt kapott. Az egyiket egy isme-
retlentől, melyben mindenféle  rosszal rágal-
mazta mennyasszonyát a másikban menny-

asszonya küldte el eljegyzési kártyáját. Mit' 
csinál ilyenkor egy boldogtalan őrült szerel-
mes? Ugy-e főbe  lövi magát? Ezen egyszerű 
módot választotta ö is csak indokolt okot nem 
talált rá. Ebéd után megtalálta ezt is. 

Mint helyettes századparancsnoknál több 
tiszt havi illetéke volt őrizet végett, ennél-
fogva  mi sem lett volna könnyebb, mint ebből 
bizonyos összeget elkölteni, hogy a sikkasz-
tás e.kölcsíleg minden lelkiismeret furdalás 
nélkül maga ellen emeltesse a halálthozó fegy-
vert. Ezzel ki akarta kerülni a pletyka ama 
szójárásait: — egy rongyos színésznőért lőtte 
főbe  magát, — ennél okosabbat is csinálha-
tott volna — nagy bolond örült volt. 

Tényleg őrtlll bolond is volt, de még ekkor 
is annyi józan ésszel birt, hogy a szégyenitö 
bűnt ugy követte cl, hogy azt még sem lehe-
tett volna bűnnek és büntetendő cselekmény-
nek tekinteni. De hát ember tervez, Isten végez. 

Mindenki sokszor azt hiszi, hogy a ruha 
becsületességet kölcsönöz az embernek. — 
Tevedni emberi dolog és ö nagyon tévedt. 
Ebéd után kávéházban volt s ott egy urnák 
(ruhája után elég becsületes embernek ismerve) 
kártyázás előtt, alatt és után 20 koronás rész-
letekben összesen 75 koronát adott kölcsön 
oly föltétel  mellett, hogy az összeget másnap 
delrc okvetlenül vissza fogja  fizetni,  amit ő 
szavával erősítve ígért meg. 

Ezckután nyugodtsága a következő érve-
lésen alapult: Elseje vasárnap lévén, az ille-
téket nem lehetett feladni,  másnap délig az 
összeget kölcsön adhatta, mert amellett, hogy 
biztosnak hitte még sem gondolta későnek ha 
csak másnap délután adják postára. Tehát 
bünt követett el, amelyért lakolnia kell, de 
nem büntetendő cselekményt. Sikkasztott és 
mégsem sikkasztott. Halála nyilvános okának 
elég elfogadható  oknak találta ezt. 

Ugyanezen nap éjjelén öngyilkosok módjára 
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ömölve, mint az aludt vér. I-N ez a vér fo'y-
tun omlik, szaporodik, már-már heléfuladnak 
a meréuylő vad alakok, nem tudnak mozogni, 
nem kapnak levegőt és még valamit — — — 
pénzt — a gyilkos munkáért. 

Egy-egy nagyobb darab márványkövet mégis 
sikerült kapuink. De nem annyit, hogy még a 
közeli, úgyszólván helyi azükséglotet is ki-
elégíthessék. Mert kapva kaptak az emberek 
a díszes márványon. A megrendel-:ek Italom 
számra jöttek. Hogy aztan hány tu. grcndelést 
foganatosítottak,  azt tudja, aki látta. A d.tr.,i 
templom számára készült faragványok  Lorii, 
baj volt. A sepsiszentgyörgyi muzeuminal sem 
ment simán a dolog. Nem is m'.'hi'tetl, 111 rt 
akkor már anuyira felgyűlt  a baj illetőleg I -
apadt, a pénz és a hitel, hogy „sera a fö  dón, 
sem az égben.* 

A mészégető kemence, melyre reá van 
Írva fehér  alapon lekete betűkkel, hogy: ,E!só 
Székely.. alb", sem volt hajlandó leadni a 
meszet. Gyúrtak, tüzelték, de mind hiába Ugy 
tűnik fel  ez a kemence játék, mint a danaidák 
bordája, melynek nem volt feneke  s mégis 
megakartak tölteni vízzel. Irt az „E bo ..." - ítél 
meg rosszabb volt az eset, mert m -g az se:n 
volt amivel megtöltsék a kemencét Kő volt 
elég, de még sem jutott a kemencének, mert 
olyan rendetlen halmazokban h v rt, hogy 
félős  volt hozzányúlni, vagy talán unták is a 
dolgot. Gondolták, hogy kev. s kőből is lesz 
aok mész. Aztáu nem volt fa,  kellett volna 
szén. Ka mégis meszet akartak égetni.. Gon-
dolták, kevés lábol is lesz nagy füst.  Ka ez a 
fö.  Mert, ha nagy a füst,  akkor az messze 
latszik és ellátszik az államhoz is, aki majd 
atl egy kis á laniaegélyt továbbjátszani. 

Aztán.már egy plp.ifűs'.ro  se telt aa pénz, 
se hitel. És igy van • z még most i-\ K- az :. 
kicsi hosszú szakállas piros kepü baesika. aki 
egykor szerelmesen tekiutgetett a sz -p haja-
donra, aki odament és megsimogatta, déllel-
gettó es örömét megosztá társaival, mostan-
aág busul Fáj neki a sz. p hajadon raegcsuti-
tása. Fajhat is Faj ne', t. hogy néhány ezer 
korona készpénze oda és I I- annyi adósságért 
való felelőssége  a nyakán van. M- rt a rom-
bolás (vagy talán építés?) annyi pénzbe került, 
hegy elúszott a üt) ezer korona, befizetett 
részvénytőke és maradt 30 ezer korona adós-
aág, melyért hol licitáltak már, hol pedig per 
van folyamatban. 

17 tagból állott a vezetőség. Mit csináltak, 
vagy csinaltak-e valamit, vi zeltek e va^y csak 
reménykedtek és vártak, ők tudják. t-0 • zer 
koronát befizettek,  30 ezir rt felelősek.  8 ez 
az utóbbi összeg, ez a 30 ezer, sokkal kelle-
metlenebb emlékű pénz leend, miut az a GÜ 
ezres. Sok a per rajta. 

A 30 ezer koronás anyagi felelősségnél 
•okkal súlyosabb egy másik felelősség  : a/, er-
kölcsi, a közerkölcsi, az üzleti erkölcsi Az 
erkölcsi felelősség  önmaguk kal szemben 1.1 
heli. A köz-rkölcs hangos szimbólumaik relén 
a mai kor általanos elteljed.-sü korrupc.e. 
éráját látja itt lebegni Szeretné tuJui, ki az 
igazi bűnös, szeretné látni, hogy a bűnös meg 
tér, vagy pedig bűnhődik es szeretne megnyu-
godni abban a tudatban, hogy az igazság előbb-
utóbb diadalt arat. 

Az üzleti erkölcs szemp ntjából vizsgálva 
az esetet, azért tűnik fel  igen suljosnai:, meri 
hiszen a Székelytüld ipari fejlesztéséről  e.--
veg az egész ors-ág, mindegyre liirttl adatik, 
hogy a szekely ipar igy, a székely ipar agy, 
erről gondolkozik az Oit és a Maro-», no h 
férfi,  mindenki, akit a mai kor szelleme csak 
megérintett. Ka eme csirafejlődésben  levő 
eszmeéréssel szemben az ilyen „Első Székely' 
válla'atok bib:iai sóbálványok, melyek riasztva 
intenek vissza mindenkit attól, hogy a Sz -
kelyföldön  ipari vállalatokban részt vegyen. 

Gyergyó márványipara pedig legolsőrangu, 
legnagyobb méretű vállalatra predesztinált. A 
rendelkezésre alló anyagkészletre a legnagyobb 
méretű üzem máról holnapra berendezhető 
lenne. 

A marosvásárhelyi ipari kirendeltség erős 
kezekkel kell, hogy az operációs k-st alkal-
mazásba vegye, s a székely ipart első bete-
ges kinőtéseitCI meguabnilinu, tátongó seb-
jeit bevarrja. Miután az ifjú  meggyógyult, a 
munkát, a »zó nélkül való csöndes, becsületes, 
verejtékes munkát kell megkezdeni es meg-
kezdve ea szigorúan elh nórtzni. Helyre keli 
állítani a székelység hiiét. Világosságot 1,-1. 
vetíteni kincseinkre ea napfénynek  kell kiteuin 
a bacilusokat, azokat a spekulánsokat, akik 
nem a becsületes nehéz munkával, hanem 

visszaélésekkel akarnak mások rovásári va-
gyoni előnyökhöz jutni. 

Induljon ki Caikvárm gye iparfejlesztő  bi-
zottságin.ol, vagy a székelyföldi  i|>aii kiren-
deltségtől nz aktív munka, -ini dolog a ií-z 
togatás és aztán a termelés meg mindig nem 
késő. //a/ás Jenő 

A köztisztesség. 
Irta:  Lengyel  Zoltán  orsz. képviselő. 

Uj jels'.ó szülé éit- éleire, halálra. 
A regiek meghaltak. Küdig választójog 
kellett, most már a I o -.tisztességért 
küzdenek. Egy csomó kérdés rajzik 
előttem. Az, ami most van é ; ahogy 
vau régen megvan és igy vau, ahogy 
van Kiért f  dezték caak most lel ? 

Azok, akik végigc. inált.k a rend 
szert é v e ' e n . • vtizedckeu á', sose volt 
kifogásuk  ellene. Honnan vitázik a liá 
torságot, hogy most kiabiljun.r. » 

Azok, akik részesei, részívevoi, osz 
tozkodói egy rendszernek, egy e ele 
kedetaefc,  honnan veszik a jogfiitnet 
arra, hogy önbiráakod :s helyett máso-
kat gyalázzanak ? 

ÍJ- j 'i van A',t momii k : 113111 tud 
ták. Mások elinalják, ellenfeleik-  N.'ízük 
'ehát őket. 

Hit éve épp-u most. R>ti:'.)eten uj 
és régi bünuM kerültek n-pfénj r ' .  A 
kabineljUi.röl, a kabinetjük igy tatyá 
ról. Bíróság előtt volt az üity. A biró-
ság nem eng".d:'tt bizonyítani engem. 
Elitem, akit szintén Vázaonyi védett. 

Kérdések: Követe!-k e ók a b . o 
nyitás .- abadságát ? ? N 111 Kézzel, láb-
bal kapálóztak eliene. Megtagadták-e a 
szulidariti.st a bUnüsflkU'l  ? Nem. Kgre 
földre  esküdó/'.ek ártuiiatis l-.uk mellett. 
Terrorizáltak a bir.Mgot, elhallgattatni 
igyekeztük a sajtót Véüiek. a líjllö.it. 
Üldözték az ária lun1. Pénzkezelés. Ál-
lamkassza. Amiről ma szó van, nincs 
bizonyítva. Amiről akkor volt szó, ak-
tákon közhitele.sségü okiratokon alapú t 
Beismertek, senki se tag.alja Közpénz-
ről volt szó. A magyar királyi állam 
vasutak százezreiről, miüL-iro!. Az akták 
a Huz asztalim feküd  ek. 

Egytől-egyig mú álláspontot kép 
vis ivek, mint ma. 

Azu áti megint .. bíróság i lőti vol'.ik. 
Pereltek. Irtóz.1 os vádak i-lljn vide 
keztek. Elitéitök a vádlót bizonyítás 
uélkil!. Miért nem f-jt  ez n kik akkor, 
miért fáj  ez nekik uia ? 

Az igazság nem lehet az, bogy az 
egyik bűnös, inert nekc-u ellenlelem, 
a másik ártatlan, 111 rt most. az en ba 
rátora. Ez politika Az ebból folyó  Ilire 
politikai h íjsza. 

Nem lehetek biró egyik ügyében 
sem. D j mint szemlélő ma, mint szén 
vedö tara akkor, igems megkívánhatom 
tőlük is, a közvel-iuényiól is, hogy 
egyforma  mértékkel mérjünk. Ami f.t 
ke te : ne legyen ma fehér,  holnap fe 
kete, holnapután kék. 

A magyar közélet beteg. Szinvak, 
elfogult.  Jobbra, balra ráucig-ljik. Egy 
szer egyik mellé áll, másazor másik 
mellé, ugyanazon ügyben Az igazság 
azonban nem lehet kétféle. 

Hát uraim mikor látjátok már ! e, 
hogy ezek nem illő fegyverek  ? N ;in 
sikeres eszközök, 

A magyar poiiií 11 nem annyira os-
toba, hogy elbukni engedjen fetfiakat 
csak azért, uieri ellenfeleik  árral do-
bálóznak. A hatalouiraju'ás eszközéül 
nem elég az, ba én a masikat routom 

tneg, az ia szükséges, hogy a magam 
külömb Vultát bizonyítsam. Már pedig 
a koalíció eddig csak ellenfelein  élila-
kiidöit, önmaga tisztaságát aolia nem ia 
próbálta állítani sem. 

Ennek a csúnya marakodásnak az 
a vége n in lehet, hogy a vádlókat a 
nyakára vegye az ország, ahogy ők sze-
retnék, csak azért, mert ellenfeleiket 
lepocskondiázták. 

Sokat küzdöttem a közélet tisztasá-
gáért. Eredménye sohase volt. Minden 
kis'-."let hajótörést szenvedőit a koalíció 
alatt és ellen. 

Szegény orazág, szegény köztiaztea-
aég ! Nagyon szegény, ha ugy akarjátok 
gyúielemre vinni, hogy intakt emberei-
lé» spauyo falként  felállnak,  hogy a 
táborotokban levő szenyet takarják és 
ugy ordítanak át a túloldalra mondván : 
saját testünkkel ia megvédelmezzük a 
mi őa panamiatáiukat. 

Ha az örö-i biró megmérné a vádlók 
erkí. c ,eit, az irá.-uak lenne újból igaza : 
Megmérettek éa könnyűnek találtattak. 

Március lő. Ditrőban. 
Ditró hazalias közönsége ez évben is lelkese-

déssel ünnepelte meg március 15-ikét. 
Délelőtt '.» órakor istentisztelet előzte meg az 

ünnepséget, melyen az ipartestület és a helybeli 
iskolák tantestületei is részt vettek. 

Az ünnepély este ti órakor kezdődött a köz-
ségház nagytermében, melyet László István hely-
beli kántor nyitott meg. A tartalmas és lelkes be-
szédet, melyben László István Magyarország fenn-
maradásának okait frappáns  vonásokban mutatta 
be a közönség osztatlau lelkes avacióban ré-
szesítette. 

Az ünnepély másik szónoka Tódor Lszló s. 
lelkész volt. ki elég magvas beszédben adott kife-
jezést hazafias  érzelmeinek, kár volt azonban, hogy 
a túláradó érzelmei elragadták a lelkes szónokot, 
ki akarva- nem akarva is valamely szélsőséges 
párt érdekeit szolgáló képviselő választási sikerült 
kortes beszédet tartott. Az ünnepély fényes  sike-
kerének emelésében bokros érdemeket szerzett a 
helybeli dalárda is. 

Az ünnepélyt este Császár István vendéglőjé-
ben társas vacsora követte, melyen jeleu volt a 
kerület képviselője Sümegi Vilmos is. Tódor László 
s. lelkész a vacsorára pártkülömbség nélkül meg-
jelentek hangulatát azzal zavarta meg, hogy in-
dítványozta az ollenzéki pártok vezértértiainak tá-
virati uton való egyhnigu üdvözlését. A jelen lé-
vők azonban a sziikobbkörrre való tekintettel visz-
szateUizéssel fogadták  a politikai klikk csináló 
iuditványt. 

Hogy azonban az érzelmi összhang mindkét 
résziül biztosítva legyen, öl baukettező közül 
Ilii a varmegyénk agilis főispánját  C! y a 1 ó k a y 
S á n d o r t üdvözölte táviratilag. 

A társas vacsora azt az érdekes tanulságot 
nyújtja, hogy ujabbau Ditrőban is politikai tekin-
tetben „más* szelek t'ujnak. 

Kár volt tehát Sümegi Vilmos jelenlévő kép-
viselő urnák oly nagy kellemetlenséget okozni. Ha 
Tódor s. lelkész ur nem szól, mások is hallgnt-
tak volna. [Omega).  i Bekiildetett). 

H Í R E K . 
— Egyházi kinevezések, A király a val-

lás és közoktatásügyi miniszter előterjesztésére 
a gyulafehérvári  székeskáptalanban Tamási 
Áron éneklőkanonoknak a nagyprépostságra, 
Zotnora Dániel székesegyházi mesterkanonok-
nak az olvasókanonokságra és Kovács Lajos 
székesegyházi mestcrkanonoktiak az éneklöka-
nonokságra való fokozatos  előléptetését jóvá-
hagyta. 
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— Halálozás. A vármegye társadalmának 
nagy halottja van. liecze Antal nyűg. alispán, 
aki közel léi évszázadott töltött közpályán f. 
hó 18-án Csíkszeredában meghalt. Becze Antal 
neve vármegyénkben egy fogalom  volt, akit 
erélye ismertté telt az egész Székelyföldön. 
Temetése folyó  hó 20-án volt. Ravatalánál 
megjelent a gyászoló család, s csaknem az 
egész vármegye intelligenciája. Földi porai 
Csikmindszentre a családi sírboltba helyeztet-
tek el. A család a következő gyászjelentést 
adta ki. 

Özv. Csikszentmártoni Becze Antalné szül. 
Czikó Mária ugy saját valamint gyermekei, 
unokái, menye és veje nevében fájó  szívvel 
tudatja, hogy a forrón  szeretett férj,  apa, nagy-
apa, após es rokon Csikszentmártoni Becze 
Antal Csikvárinegye ny. alispánja, törvényha-
tósági tag, a III. oszt. vaskorona rend lovagja, 
türelemmel viselt rövid szenvedés és a hal-
doklók szentségének ájtatos felvétele  után mun-
kás életének 72-ik, boldog házasságának 42-ik 
évében mindannyiunk mély bánatára elhunyt. 
Földi maradványa folyó  hó 20-án d. u. 2 óra-
kor Csíkszeredában fog  beszentelte'.ni, ahon-
nan a csikmindszenti családi sírboltba helyez-
zük örök nyugalomra. A megboldogult lelke 
üdvéért az engesztelő szentmíse-áld >za Csík-
szeredában folyó  hó 26-án d. e. 10 órakor, 
Csikmindszenten pedig folyó  hó 27-én d. e. 
10 órakor fog  az egek Urának bemutattatni. 
Az örök világosság fényeskedjék  nelti I Csík-
szereda, 1913. évi március 18-án. Becze Ilona 
férj.  Balla Alilláné, Becze Imre ny. főszolga-
bíró, Becze Gábor gyermekei. Becze Imrené 
szül. Mártonffy  Anna menye. Balla Atilla veje. 
Becze István, Bccze György, Becze Annuska, 
Balla Erzsike, Balla József,  Balla Ilonka, Balla 
Mariska, Balla György, Balla Bandi, Balla Laci, 
Balla Mihály, Balla Atilla, Balla Boriska unokái. 

— Siklódy Lőiincz a tárlaton. Minta P. 
H. Írja Siklódy Lőrincz a műcsarnokban re-
mek szobor alkotásával vonta magára a köz-
ügyeimet. A napokban a Képzőművészeti Egye-
sület választmányába is beválasztották a tehet-
séges művészt. 

— Ferenczy Károly siremléke. Néhai 
Ferenczy Károly gyergyókerületi föesperes  dí-
szes monumentális síremlékét a gyergyószent-
miklósi egyházközség és az Emke gyergyó-
szentmiklósi fiókja  április havában szenteli fel 
az odavaló sírkertben. Az ünnepség részleteit 
az Emke Húsvét másodnapján tartandó össze-
jövetelén határozza meg. Azok, akik még a 
siremlek költségeihez hozzá akarnak járulni, 
azok Szabó György esperes-plebánosltoz Gyer-
gyószentmiklósra küldjék kegyes hozzájárulá-
saikat. 

— Három előadás a Moziban. A csíksze-
redai állami,', Eiliaon Muzgó&ztululz bárom előadást 
fog  tartani egymásután, niép pedig mn vasárnap 

(gyümölcsoltó Boldogasszony) napján. Húsvét nap-
ján szirt, kei-iil: 1. Szepi, mint botanikus, komikus. 
2. A bohóc bosszúja, dráma 3 felvonásban.  8. 
Afrikai  Franciaország természet utáni felvétel.  4. 
Az erényes Lujza, vígjáték. 5. ízletes p- oaenye, 
humoros. Héttőn bemutatják : Lenke 
humoros. 2. A cirkusz grófnő,  dráma 3 
bnn. 3. ltavasz buezi bácsi, vígjáték. 4. 
természet utáni (elvétel. 5. Tánj-érnynló és hitt, 
humoros, ti. Zigottó detektív. 7. Skandalum Puli-
dórral, humoros. Kedden: 1. (íaumont híradó, a 
hét eseményeit hozza. 2. Az éj királynője, dráma 
3 felvonásban,  3. Kényszer barátság, humoros. 4. 
Mégis megnősül, vígjáték. B. Folidor ideges, hu-
moros. Minden egyes esti mOsoi. amint látjuk vál-
tozatos és fényesnek  ígérkezik, miért is ajánljuk 
a mfiértő  közönség ügyeimébe. 

— Értesítés. A csikszercd ti tnáv. tiszt-
viselők Merza János főellenőr  és Ac/él 
Ödón osztálymérnök védnöksége alatt, 
1913. évi április hó 5 én (szombaton) a 
.Vigadó" színháztermében jótékonycélu 
színelőadással egybekötött bált rendeznek, 
mely alkalommal színre kerül .A végzet," 
regényes színjáték négy felvonásban,  irta : 
Bodó Ádám, rendező: Győri György. 
Személyek : Felszeghy Albert birloko", 
Szultán János. Felszeghy Árpád, Felszeghy 
Aladár fiai,  llyés Lajos, B. A. Gizella, 
nevelt leánya, Incze Klára. Pálfy  Imre 
jegyző, Székely Géza. Emma leánya, 

Kovács Erzsike. Ifj.  Apor báró, Simon 
Géza. Sándor, Emma fia,  Szobodeczky 
Aladár. Juliska, Árpád leánya, Ilyés Erzsike. 
Mari, Emma cselédje, Bodóné Tattkó Gi-
zella. Bede, honvédőrmester, Hancz Lajos. 
Csergő, közhonvéd, Rétliy Imre. Helyárak : 
Páholy 10 kor. Oldal-és Táinlásszék I — II. 
sor 2 kor. 60 fill.  III—V 2 kor. 10 fill. 
Körszék 1 kor. 60 fill.  Zártszék 1 kor. 
30 fill.  Állóhely 1 kor. Karzati ülőhely 
60 fill.  Állóhely 40 fill.  (Bálra csak a 
földszinti  jegyek érvényesek.) Kezdete este 
8 órakor. Jegyek előre válthatók a pálya-
udvaron és Merza Rezső divatüzletében. 
Zenét a csíkszeredai zenekar szolgálja. A 
jövedelem részben az orsz. vasutas Árva-
ház, részben a csíkszeredai sétatér díszí-
tése javára fordittatik. 

— A helybeli polgári leányiskolában 
az előadások folyó  hí 31-én kezdődnek meg. 

-- Üzelmek a gazdik rovásara. Gaz-
náluk n--m képzelhetik, hogy a tavalyi esős 
ősz következtében, mily nagy tömegben hoz-
nak az id -n forgalomba  részint jóhiszemüleg, 
részint tudva csekélyebb értékű, sót egészen 
értéktelen magfeleket.  Minél alacsonyabb ára 
lton kínáljak, annál biztosabb, hogy például a 
répam-ig. melyből a hírhedt bizenczi hibás, 
ssolejie* ara több ezer zsákkal van a vid-'keti 
elhelyezve, legtöbb ese'ben dobos es általá-
ban igen rosszul csírázik, sót az ész iknémet-
országí közöli is van ilyen elég az idén. Ami 
p- dig a lóherét illeti, küztudomásu, hogy a 
mult napokban érkezett Fiutnen át Magyar-
országba mintegy 20 vaggon olasz rostaalja, 
melynek az a hivatása, hogy honi lóhere közé 
kivitessék. Nem is szólva a lucernáról, melyre 
nézve az „Erdélyi Gazda" szaklap március 
Mi iki t-zátnábati is megírta, hogy a teljesen 
érték te], n turkesztúni lucerna nagy tömegben 
került Becsből magyar vidéki kereskedőkhöz. 
Jó lesz tehát nagyon vigyázni, maradjunk meg 
t régi megbízható cégeknél és ne üljön föl  se 
kereskedő, se gazda az említett igen alacsony 
ajánlatoknak, melyeknek célja nem egyéb, 
mint a hasza.ivehetetleti portókán akármilyen 
arou túladni. Ha gazdáink nem elég óvatosak, 

iákkor nagy bajok leszuek és csodakút fognak 
'ez évben tapasztalni. 

— Műsoros estély. A csikcsomortáni 
j ifju-áj;i  kor 1913. évi március hó 29-én, a róm. 
kath. elemi iskola taatermébon s/.ínielóadással 
egybekötött táncmulatságot rendez, mely alka-
lommá1 Bziilre kerül: ,-V vereshaju", eredeti 
n,'pszí'tiü dslokkal 3 felvonással,  a következő 
szereposztással: Öztegy 3 ijgóné. Kelem u 
Gergelyn,'1. Andr is, F -rke. ti ti B icoiii .1 mos. 
P-tr s Sándor. Boglár Aju-.f»,  Sintha Juliánná. 
Zsófi,  leánya Ba'ló Viktória Készei Mihály, 
id. Antii Gergely. Bálint, H> Bakó Pál. Kop 
pancs Misa, Petres Ágoston Szilaj Kata, uno-
kája (veivsliaju) Bacoui Róza. Verdi J .akó, 
árva fiu,  Antal Péter. Szemes Borcsa, özvegy 
menyecske Antal Véré. C-inos Julcsa, Bteoiií 
Mártii a. Boglyás Pál, napszámos Cromortáni 
Károly. Pozdorjánné, Petres Lina. Iiiy leánv. 
N N Csaholyn . Szőes Viktória. Guba*, Donrö 
kos KarolV. (Subám*. Bakó Véró. Fontos, Nagy 
Józsi f.  Fontosné. B.kA Magda. Sári, szolgáló 
AgDe.stiel, Domokos Viktória. Palkó. Peti, pa-
rasztlegények itj. Antal Gergely. Tamás Ignác. 
Helyárak személytől: I. Hely 1 korona 60 
fillér.  II. . h-ly I koiona 20 fillér.  III. hely 1 
korona. Állóhely ijO fillér.  — Kezdete este 7 
őr..kur 

— Tíz ovos találkozó. Felkérem tanitó-
képzőiutézeti egykori tanulótársaiinat, hogy a 
juliu 29 éu Csiksomlyón tartandó tiz éves 
találkozó előkészítése végett elmeiket tudassák. 
Földes Zoltán, áll. tauitö, Gyergyóremete 

— A l'í'tfh'i'  Li sajtit  i t u xa. A keres-
kedelemügyi míniszler Csíkszereda városban 
a vízelőbeli városi területnek köztérré átala-
kítása és uj utcák nyitása céljaira, a város és 
Zsögöd község határában kisajátítandó ingat-
lanokra nézve lefolytatott  kisajátítási eljárási 
a beadott felfolyamodás  elutasítása melleit 
azzal a módosítással hagyta helyben, hogy a 
31. és 32. sorszámok alatt felvett  2(i87 és 
2ti88 hrszámu ingatlanok kisajátítás alól kivé-
telnek, ellenben a 30 sorszám alatt felvett 
2ü86. hrszámu ingatlan egészben kisajátítás 
alá veendő. Utasitalott a kisajátítási bizottság 
elnök.', hogy a/ iratokat a kártalanítási eljárás 
foganatosítása  végett az illetékes birtokbiró-
sághoz tegye át. 

— Köszönetnyilvánítás. Az Agrár Taka-
rékpénztár Részvénytársaság Csíkszeredai fiók-
intézete megkeresésére a »Polg. Isk. Tanárok 
Háza- alapja javára 25 koronát adományozott. 
Fogadja ez uton is a csíkszeredai polg. leány-
iskola tantestületének hálás köszönetét. 

ALKALMI BUTORVÉTELT AJÁNL 
SZÉKELY ÉS RÉTI 

BÜTORBYÁRA 
MAROSVÁSÁRHELY-BRAS SÓ 

FŐTÉR 47. Kapu-u. 60. 
K o m p l e t t In .á lószo'ba , b e r e n -

d e z é s e k t o i l e t t a l m é , r 
4 : 0 0 I^ZOZKOIbT.A.IÉIRT. 

Hitelképes egyeneknek árfelerne 
les nélkül r é s z l e t f i z e t é s r e  is. 

Óriási valaszték amerikai 
i r o d a berendezésekben, 
vas- es rézbutorok, sző-
nyegek, f ü g g ö n y ö k  és 
t e l j e s m e n y a s s z o n y i 

K E L E N G Y É K B E N . 
— A kereskedelmi és iparkamara köz-

ponti bizottságának űiése. A kereskedelmi 
és iparkamara központi bizottsága folyó  évi 
március hó 18-án tartotta ülését Szász Lajos 
várni, főjegyző  elnöklete és Fejér György 
közigjoggyakomok, mint jegyző részvétele 
mellett. Mint kinevezett bizottsági tagok jelen 
voltak a kereskedők részéről Merza Rezső, 
Nagy Gyula és Pototzky Pál, az iparosok 
részéről Dávid Péter és Filó Károly. A csík-
szeredai alkerületbe az albizottság elnökéül: 
Dr. Ujfalusi  Jenő polgármester, tagjaiul a ke-
reskedők részéről Albert Ödön, Nuridsány 
Márton, az iparosok részéről Biró József,  Bedő 
lózsef  választattak meg. A gyergyószentmiklósi 
ílkerületbe az albizottság elnökéül Puskás 
\dolf  városi főjegyző,  tagjaiul s kereskedők 
részéről Merza Vilmos, Lázár L. Gerő, az ipa-
rosok részéről Petrácsics Emil, Biró József 
választattak meg. 

— A behajthatlanná vált házbérre eső 
adó törlesztése. A m. kir. közigazgatási bíró-
ság a kivetett házbéradó és járulékai törlését 
elrendelte, mert a becsatolt per és végrehaj-
tási iratokkal igazolva látta, hogy panaszos az 
1910. évre esedékes 5600 korona bért fiától, 
mint bérlőtől behajtani nem tudta. Minthogy 
a bérleti szerződés színlelt voltának megálla-
pítására kellő adat a bíróság; rendelkezésére 
nem áll; minthogy az 1909. évi VI. t.-c. 45. 
§-ának utolsó bekezdése értelmében, ha a bér-
jövedelem egészben, vagy részben bevehetetlen, 
a tényleges birtokos kérheti, hogy a bevehe-
tetlenné vált házbéri adó töröltessék, igy a 
panasznak az ítélet rendelkező része értelmé-
ben helyt adni kellett. 

— Uj ügyvedek. Dr. ilitrúi Puskás Le-
vente a uiarosvásárhelyi ügyvédvizsgáló bizott-
ság előtt az ügyvédi vizsgát egyhangú kitiin-
tnté.ssel tette 1». A fiatal,  képzett ügyvéd iro-
dáját Marosvásárhelyen nyitja raeg. 

— Dr. Márton Gábor az Ügyvédi vizsgát 
a marosvásárhelyi ügyvédvizsgáló bizottság 
előtt letette. írod íját Csikszentm.irtonon nyitja 
meg. 

— Kinevezés.  Az igazságügyminiszter 
Péter József  csikszentmártoni járásbirósági 
dijnokot a szelistyei járásbírósághoz írnokká 
nevezte ki. 

— Női ruhaszabók mestertanfolyama. 
A marosvásárhelyi kereskedelmi és iparkamara 
az érdekeltek tudomására hozza, hogy a buda-
pesti m. kir. technológiai iparmuzeum igaz-
gatósága 1913. junius 22-től augusztus 9-ig a 
női ruhakészítő férfi  iparosok részére mester-
tanfolyamot  rendez, mire nézve a kellőleg 
okmán\oIt folyamodványok  folyó  évi május 
l-ig adandók be. A hallgatók 300 350 koro-
nát fizetnek,  miért a Népszállóban olcsó el-
látáshoz és lakáshoz segittetnek. Bővobbet a 
kamaránál vagy a tecimologiai iparmuzeum 
igazgatóságánál (József-körut  6.) 

— A közutak  köftséijvetése.  A keres-
kedelemügyi miniszter a vármegye törvény-
hatósági kózutainak 1913—14. évi költségelő-
irányzatát több kisebb helyesbítés után jóvá-
hagyta. 



12. szám. 3-ik oldal. 
ványaik mögött sejtették a Valót... Ainde 
a nagy bizonytalanságot, a- inkább ej'ó, 
mint eleven, tudatos liiiet w ! a Kris< 
tus feltámadása  tette bizony >, i, l 
Béget kizáró édes igazsággá. I :y le ' 
az élet, a történelmi mozgó ele-n, a 11 
pek és fajok  megnyugtat >j.i K-i •: us 
Mert a klllaö népmuzgalotnnak a lutli.i 
latban lélek belső nyugtalan» »•'.!) iu lel-
ték magyarázatukat.. D,' eljött i dia-
dalmas Ember és megnyugtatta a muzgi, 
hullámzó, vizeket t rg.nó, mik-ii • u 
óceánt.. Krisztus győzőit a htliloi. 
Krisztus győzött a világon ! 

A húsvét ünnepe m laodaorban a mi 
feltámodásunkra  vonatkozik. Hirdeti a 
mi számunkra is a feltámadásnak  elk.i 
vetkezését... Meghalunk. E!. uy •- iln ; 
Ez az elmúlás azonban csak látszó; 
mert miképpen a letipor; i'ü f j l s i r j id 
a telet viragfakadáa  követi és a sötét 
éjszakára vigassága*, szép hajnal jön : 
azonképpen uj életre kel a mi testünk 
is, midón megharsan az angyali kürt 
És eljön Krisztus diadallal éa nagy li i-
talommal a m g , leszámolásra. A* Anya-
szentegyház megdicsőül-aónel; nba j ló 
és glóriáiig, megrázó és mégis fölaéges 
ünnepére ! . Óh, ez a tárgy, ez az iga', 
eág valóban méltó a Uie'iael Angélák 
esetére éa az A ;vinói ö:ent Tamások 
himnuszos tollára !.. Mert nagy n ip l-> 
szén ama fels  >ges. . a uiiuó n ni vul 
kezdettői — és többé 11 MII is lessen 

Andalgó lelkem nagy gyönyörű-ég-
gel éa nagy félelemmel  elm dkedU ama 
napról. Mert gyönyürllsógea lesz az é 
felelmeles;  vai'imiut a hu ainkerge'." 
tenger, melyet magasztos gyönyörrel — 
rettegünk... Vagy mint nz eliiusu ! ter-
mészet, a cikázó villámok s i dörgő 
ég... Felséges ia, s/., p is. Am ijeaz'ö 
ia egyazersmiud. 

De ti, jók, lelkesek, nemesek, iga 
zak, üldözőitek, tiszíaszivück és mind 
azok, akiknek a szeretet pitoa vir :g.i 
van a kezetekben, — ne felj.tek.  Ti 
édes, fényes  palástba takaróztok. Hun-

ine!, nehéz verettel vert é l r i ruha 
veszi körlll ntftgdieaAii  ' test. , Az Ur 
gondja. Az Istenségbé: áradó szereti 

Ij'tgye'-.tk vidámak, h t> ... i - i ü 
Vegyetek hárfát  karja 'okni a lm - •! 

'ünnepén -s boáloga.W..-. nagy firónimel 
'•nek^ljotek nz Urnák die ;.'-re:eket! S : • 
ret ő lolko leijével iite.-;et. Titeket, 
akik szinten híven k öv...tik a Pásztor 
hiv j szavat . A ki a farkasok  közeled 
t"rn el i.-ni száladon, hanem -i li: • 
bárányaiért. ííi bwmadtiapun feltárna-

Uott. örüljetek; fWtáinadott!  Éi meg-
ígérte, hogy ti is az dieiós'gea testé 
nek ruházatába öltözködtök, ha a „fol-
t iinad m z-ilogát", az Eukái i- .;ij :. y.-'.-

; rnn elfogadjátok  .. 
Alleluja, alleluja! Zengjenek Jeru 

izsálemerős iljai ; daloljanak, «'•Uv. szó-
val, „Jehuda szép leányai1* I.. 

Az ellenzéki párt — 
és a szociáldemokrácia. 

Irtn  : Iíémcnes  Antul. 
A j ílen politikai élet hullátnverés« a „ma* 

j történt ti rója tollára mé;tó • ros tUnetet ve ei 
f"l>zi.ii",  amint az elidnz'!;: -íl -in zéisos>-

I ges liberális politikájában le t t"t.<"!i meg •••-ni 
i.itnu ik. Eru'iu ••/aiatt. toi. , !; között a< eön 

j z-ík radikális szellemének a -zoeiáidemokráeiá-
val való kézfogását. 

M -rt vagy kö.í is a c 'j i c. s a' kor • r: i • t«> 
a ritka baráti kötelék ; va. y ne a s ez es >tb n t 
lánv a párt.oskodás. De mert i'<-;t .•• aerö, hogy 

Itt magyarországi agoeiáldemokraeia az 
! zói.i p irtot kedvéért jó r ^ á4 ara . a - /. i-
i /.idős poitikai ábrandj u- l a kozmopo it z-
uiU'ió! 10 nem mondott - lo kell -z .: :iik 

! azt a tényt, hogy a két p irt egy zászló alalt 
[k-t egymással ellenkező e l elérésé rt üzent 
hadat a u-mzeti muukap útnak. 

, A hadttzeués helyes ge a furcsa  politikai 
I eitu boraság miatt uem igazo'liato. Míg u i. 
j az el'euzéki párt ;>z e/yréves magyar ailain 
fonumaradásáért  tort ki elementáris erővel, 

(addig a HzoeiáldemokráQla, hogy önmagával 
ellenmondásba se k»;á;joti; a m^var .rlanr-
.•ág, a 48 as szabadó.vii áta!a!-alas stb. u-v -

i ben és egi.'ZO aiutt a jóvo scoiálista aliamá 
I nak kiépítésén fáradozik,  kü önben t Íj -son 

rd 'knélkUli és hihetetíenlil Önzetlen volna Iá-
;r ; . Félő, hogs a páratlanul kong-

I "iierál j- i. : ti magyar ailatn, amely a neni-
• ii k LÍ tliv. rgfMserőkkel  van tömitve ; 

• »' ' az Oppvii arány a^osan kulturáltabb 
k"rii!et", oni; p irife^yeliue  miatt; tarsadal-
i'Uii', •• jliuzó '-róivi I való testvériesülés se-
-ii- j '. ! alMilmas pillanatban a szoeiálde-

t'.i ici.i k iij-.tiii.i iiuilaniV Ez a kérdés nem 
merész s tuiiidaddig aktuá'is, inig a nemzeti-
. gi politikával komolyan nem számoltunk, s 
amig li • r. tn látjuk, hogy a ma követelte ra-
dikalizmusára társadilmuiik nem érett meg 

I nie.'. K miatt a külfoidi  példák utánzása nem 
\ olna egyeb sötétbe ugrá-nál. 

A társadalmi fejlődének  delelő pontja: a 
tv ' ti állam, a nemzeti egység kiépítése, 
;IMI;I nem ^ abad tn 'geióznie az államélet libe-
rális berendezkedésének. A későbbi történelmi 
alai.ulas, fejlőd-s  eredményének idő előtti 
mesters.'m s ki! ény. zeritése, mivel társadalmi, 
állami törvényekkel való visszaélést jelent, 
megboszulja magát. 

A 48-as törvények szabadelvű reformjai 
a természettörvénye elleu létesültek. 

Jóllehet a rendi állam megszűnik, s a ren-
i d k előjogai kiizös előjogai lesznek az ország 
i összes lakosainak, tnógis mikor nemzetünk, 
J szuverenitásának, magyar államiságunk sors-
! fordul  ita elé sodródott, az igen magas erkölesi 
értékkel biró, teljes, szabad IvÜséggel hon-
polgárrá tett nép legnagyobb része az összes 

I n 'inzetis 'gek, a magyar n jmzeti állam elleu 
j fogtak  fegyvert. 

líurópa többi államaiban is jórészt a nem-
zetise^i politikával való leszámolást követte 

! az állam -let liberális berendezkedése. Erre 
j szép peida az ol i z nemz-t története. Az olasz 
i nemzeti egység kialakulása teremtette meg a 
független  Olaszországot. 

lí nélkül a római imperializmusnak is meg 
kellett semmisülnie, mert nem volt táplálású-

| hoz elég nemzeti vér. nyaga. 
Akkor : izto.-iihatja tehát az állam a liberális 

! politika teijet-íé^et, az egyéni éa közéleti sza-
nulságot, ha a nemzeti egységet kiépítette. 
K nélkül műalkotás a d-'mokráeia egé^z épü-
lete. auHy a b-gkisseb megrázkódtatásra is, 

I könnyen a kártjavár sorsára juthatna. 
Mi is elismerjük az örök emberi jogok 

nevében a demokratikus haladás szükséges-
séget; fel  tudunk emelkedui az emberiség fo-
ga m.wa; de az egyetemes fejlődés  keretében 
mi t a u-im -t, angol, u.y mi is követeljük a 
magyar imperializmust, .-> nem kötünk barát-
ságot az ellenzéki partok példájára, enuek 

megirta búcsúleveleit, azután gondolkozni kez-
dett a halálról. Bár teljesen cl volt határozva 
a halálra, mégis érthetetlen módon buzla-
halasztotta azt a percet, mely hivatva volt vé-
get vetni szenvedéseinek. Halántékán és hom-
lokán megjelentek a gyötrelmek okozta izzad-
ság csepjei s koronként nagyokat húzott asz-
talán álló sziverősitöből. Esze be jutottak élete 
s folytonos  szenvedései Halomra dőlt minden 
reménysége, a szive majd megszakadt a nagy 
fájdalomtól  életének semmi célja scin volt 
többé, egyedül a halál volt az, ami még kedves 
volt előtte, mert különben megörült volna 
vérző szive egetverő fájdalmával.  Kinek lett 
volna szive azt mondani neki: »ne tegye- ? 
Kinek lett volna szive hozza, hogy az őiülé.̂ bc 
kergesse ? 

likkor valami fantasztikus  képzelödés vett 
rajta erőt. Érezte betegségét, lázát őrültségét. 
Tudta, hogy kétségbeesés örvénye szélén áll 
és nem lesz senki aki megmentse a haláltól. 
Érezte, hogy nincs senkije sem, aki egy köny-
cseppet is ejtsen érte. Előre látóit mindent. 
— Koporsóját senki sem fogja  követni csak 
néhány hivatalból kirendelt tiszt és esetleg 
elöl katonazene fogja  fújni  a legszebb gyász-
indulókat és virágok nélküli koporsóját óriási 
néptömeg fogja  kísérni, mert szereti hallgatni 
a katonazenét s majd valahol a temető szé-
lén fogják  elföldelni  holt tetemét s azután 
némán és tompán fognak  zuhogni koporsójára 
a száraz rögök és nem lesz senki, aki fájdal-
mas görcsös zokogással kisérje a tompa visz-
hangzó zuhanásokat. Azután csend lesz örökké... 

A katonazene a temetöböl kiérve vig indu-
lókat fog  játszani és pajkos suhancok kacagva, 
fütyülve  ugrándozva fogják  kisérni. Mindenki 
el fogja  felejteni,  hogy a temetőben a friss 
hant alatt egy szerető sziv pihen nyugodtan 
s a férgek  megkezdték ocsmány munkájokat. 

Elhagyatottan egy rozzant fakereszt  fogja 
jelölni kopár sírját és csak a fejfája  mellett 

álió két ciprusía a viharokban sötéten földig 
hajlodozva fogja  egyedül siratni üt az elha-
gyatottat. 

Dc a lelke ott lesz mellette örökké köríil 
fogja  szárnyalni őt, őrangyala lesz neki és 
vedeni fogja  az őt környező veszedelmektől. 
Lelke örökké Csókolni fogja  lágy szellő képé-
ben napsugár melegével fogja  ölelni lágyan 
észrevétlenül s ba nelia valahol zenét fog  hal-
lani, ugy a zenében ö fog  beszelni hozzá 
szerelmes suttogó szavakat. 

— Hadnagy Ur alázatosan jelentcin be- j 
jöttem a szobába és levelet hoztam! Gondo-
latait legénye megjelenése zavarta meg. A 
szép derült reggel észrevétlenül lepte meg, az I 
ablaktábláin keresztül az élet sugárzott be a ' 
szobába s arany sugaraival telehintette az | 
egész szobát. Ouakitu verebek csiripeltek, a I 
kakas kukorékolt. E/ az élet zavarta meg ötj 
gondolataiban. 

A levelet atyja irta. Kérte, hogy nősüljön 
meg, mert már talált nekivaló gazdag leányt 
feleségnek,  akit annál is inkább könnyebben 
vehet el, mivel a lány szüleivel már meg-1 
egyezett. Figyelmezteti, miszerint atyjának tett 
azon Ígéretét, hogy házasság alkalmával a nő-1 
vérei örökségéből megvont 10,000 koronát 
visszafizetni  kötelessége váltsa be sib. stb. 

Hogy milyen hatással volt rá neve ez a 
levél mutatja azt, hogy mennyi akaraterőnek, 
milyen nagy szülői retet kellett ahhoz, hogy 
öngyilkossági szándekáról lemondjon s kitegye 
magát a szégyennek, a megvetésnek, a meg-
hurcoltatásnak, a szánalomnak és szenvedésnek. 

Ezen levélnek köszönheti olvasó közönsé-
gem, hogy öt a katonazene elvezetétől meg-
rabolta. S mivel gondolta, hogy meg mindent 
jóvátehet, tehát fölhagyott  azon ideális rög-
eszmével, hogy föbeiovi  magát. Most követ-
kezik egy látszólagos becsületes ember gaz-
embersége. — A kölcsönadott összeget nem 

kapta meg. Amennyi pénz volt azt postára 
tette egyúttal express levélben haladékot kért 
a még hiányzó összeg elküldésére, aminek az 
okát is megirta. A haladékot meg is kapta. 

Ezekután lehet-e öt sikkasztással vádolni ? 
Dc hiába a sors ellen nem lehet küzdeni. — 
A baj és kellemetlenség sohasem jár egyedül. 
Néhány nap n.ulva a posta feladóvevényekért 
küldtek s ö semmit sem gyanítva adta oda 
őket. Másnap sikkasztás és hamisítás miatt 
tényvázlatot vettek fel  róla illetőleg megindí-
tották a vizsgálatot. 

Ellenségei voltak a civilek, a nők és az 
uniformisok  között. E.y uniformis  megeskü-
dött előtte, hogy a nyakát fogja  törni. Erre 
elég okot talált s ha nem volt, akkor csinált. 
A gyűlölet és bosszú eredményei : szabadság 
és pénzsegély iránti kérvényei többször vissza-
utasittattak, beteg volt nem küldtek hozzá 
orvost, az orvosnak megtiltották orvosi bizo-
nyítványt kiállítani stb. 

A hamisítás vádjában a kövelkezöképen 
védekezett. 

Ugyanis az egyik feladóvevény  100 koro-
náról 1 '.}6-ra lett hamisítva. Mi értelme lett 
volna hamisítania, midőn sikkasztani sem volt 
szándékában ? midőn a pénzfeladása  után a 
100 koronáról kiállított vevényt véletlenül két 
bajtársa már látta, akiknek erről fölvilágosítást 
adott ? Fontos körülménynek tekinti, hogy az 
nap midőn bajtársai a vevényt látták azt a lo-
vaglónadrágja órazsebébe hordta és midőn 
érte jöttek, akkor egy fekete  szalonnadrág őra-
z.-ebében találta meg. Ha már tényleg hamisít, 
akkor bizonyára arról az összegről állítja ki a 
vevényt amilyet neki cl kellett volna küldeni, 
ez pedig s<óit 1(37 korona 67 fillérről.  S ha 
már hamisított akkor miért nem hamisította 
ineg a feladóvevény  portóilletékeit is i inert a 
100 koronánál magasabb sürgönyileg elküldött 
összegnél a portóilleték is nagyobb)? 
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egyenes tagadásával a szociáldemokráciával, 
amely a világállam es világpolgár utópiája 
után futkos,  ami szerinte a társadalom jövő 
fejlódásének  láncsz nne, kötszerkettóje. 

Hogy azonban mennyire, illuzórius e két 
szerkettó Marx evangéliumában van megírva. 

Marx az általa formulázott,  történelmi ma-
terializmus nevében fennen  hirdette u. i., hony 
miként a j"g vallás erkölcsi törvények stb. 
fejlődési  produktumok s mu'ó Jelenségek ; ez 
áll az államra nézve is, amely az ós kommu-
nizmus idejében nem lotezett s a jövő kom-j 
munizmusaban sem fog  létezni. 

Az állam célszerűségi intézmény, mely az 
osztály küzdelem egyensúlyban tartására ke-
letkezett. 

De mivel szerinte a jö\ö társadalmából i 
pusztulni fognak  az osztályok, kivés/, belőle, 
az osztalyküzd"lem is. Ez sz p oko<l.eilasuak. 
de a valóságnak nem felel  meg. nv-it /. o z 
tály kiválás alapja a társadalmi funkció  | 
továbbra is fen  fog  maradui. 

Mennyiben a jövő ^ociá'ista elaiu i csak 
a nemzetközi alapon valósítható r". a t< r-
melési és fogyasztási  prncesszu-o;: ailami, 
vezetése és irányítása szerfelett  te« i uleliues 
és szövevény es hivatalnoki kar leii.-jo.tei fo.-j  t 
eredményezni. 

A jövő szocialista társadalmának vezetőkre 
és vezetettekre való diíferet.eiá'óilasa  uz os.í 
tályur.ilom mia-i-a a'.triauru n iv 1' j ir te'i .r. ! 
A szállítási egészéi- es demiezésügyi vala 
mint a szórakoztata.si intézmények aliami v« -
zetése a hivatalnoki szerepkör hihetetlen ex 
pauziójára fogvesetni.  8 ininthogv a szellemi 
munka biologiai okoki-<ii is mindéi; k«•r-'settebb 
lesz, mint a te-ti, szükségkép óriási tüleked s 
fog  tám. dci a hivatalnoki pályára vuió tódu-
lás miatt. 

Joggal kérdezhetjük tehát :iz, „n 1 e 111 e 11 
tár i s erőve l" tomboló ellenzék blkiisnie I 
rététől, hogy érdi mes e és szabad e szövet-1 
keznünk a szociáldemokráciával, amely vele 
ellentétben a nemzeti államunk lerombolását a 
é» a világállam kiépítésére törekszik. Szabad 
a Korioláni cselekedetre v« tHinedaUnk az.-rt. 
ho*y ezredéves történeti fejlődésünket,  nem 
zeti keg' elet által megüzent; It tr.diei. aikat 
megsi m in k-it se egy ol> an propagand melynek 
szemében a haz.» fogalma  üres id-dógia s 
mely Pikleriziuus tanai szerint «tz államban 
az emberi hizlalda e.-zm nykepét akarja meg-
valósítani. 

Minthogy azonban a haz.* n«»ra burgonya, 
melynél a csirk- paprikást többre becsúlhet-
nök, s minthogy abban az illuzióbun sem rin-

gathatjuk magunkat, hogy a mai utca nemzet- és amelynek előállításához egyéb tényezők is 
kúzi urai a 48 as márciusi napok hazafias  rendé) nezésre állanak. Ilyen iparág : a cement-
uteai közönsége volua mi egy pillanatra sem ! gyártás, márvány és tuészipar, ásványvizipar. 
nyujtunk baráti jobbot a szociáldemokrata 
párinak S bár mennyire is igyekezm k a szo-
cialisták tudományos divatszólamokba bujtatott 
iuitinaeioná'izniu-sal kitépegetni a magyar 
trikolorból a f  hér és zöld mezót. hogy csak 
a vörös maradjon hátra ; mi rendületlenül hisz-
szlik, hogy a magyar imperializmus foszlá-
nyokra szaggatja még a legszebb szocialista 
ábrándképet is. .8 jóllehet egyik modern szo-
ciologu- link annak a nézetén- k adott kifeje-
zést, ho.:y Magyarország szociálist: lesz va^y 
nem lesz. — Mi ezzel nyugodtan szögezzük 
szembe a magunk tételét: 

Magytror-zág magyar lesz vagy ne.n lesz!" 

székelyföldi iparfejlasztés. 
A Maro vásárlv lven megalakult, illetőleg 

üveggyártás, majolika- és chamotteanyaggyár. 
Ezeknek az iparágaknak üzéséhez a nyers-
anyag bu.-iásan megvan. Az üzemi erőt a föld-
gáz kínálja Piaca mindegeiknek az ország-
határain kiviil terjedő. 

Cementgyárunk hála Istennek még nem 
volt. Ez az ut tehát tiszta. 

Márvány- és mésziparuuk - már volt. A 
szárhelyi házilagos márvány- és mészipari nem 
erdomes emlegetni Annál érdekesebb a vaslábi 
.Első S'.ékelv Márvány bánya- és Mészipar 
R. T." A hatalmas márványhegy mint egy 
csúffá  tett hajadon lehetetlenül tárja fel  a 
rajta elkövetett gyilkos merénylet ocsmány 
sebjeit a tova zuhanó vonatok fürkésző  szemÜ 
közönség-» el »tt. Oly nagyok a sebek és oly 
ijesztő az a rettenet->a elhagyatottság, mely 
a rikító felírása  mészégető kemence körnvé-

. . . két edepl, hegv síz id'-geu, akit addig a vidék 
.evo miniszteri  ijmri  kirendelt-  s z . v p . . é g e . y i ( . i v órködteMt és öröm ki törések re 

srg a r .-ta vajúdó cem-in .k megenelese- r i g : U | o l £ . ,„. gdöbbenve kérdi, hogy mi ázott? 
ben — a zászlóvivő szem nyeben ívjlo tetre _ Miiyen Mir! 

Az a tönkretett, gyönyörű márványanyag-
I ból fölépült  hej'\ (jyerg>óvaáláb község tulaj-
dona. És volt egyszer egy J. K. nevii, hosszú 
szakállas, piros képű kis emberke, akinek 
még sötét szemüvegjén is átcsHlogott az itt 

rö f  -hér kincs fénye.  Oiiavoazotr 1 a gyö-
nyör. Jól látta meg az alkalmat. — Nosza ba-

földi  jav, nversuny ig kínálkozik az ipar szol r . l t j m , J > i r t ţ . k , k l : i c S í , t találtain l Segítsetek, 
na .Mi.a. !)• a székelyig, bar szellemi es v e a v ü i t k i . _ A,|juuk ö-sza pénzt. Nyerünk 
fizikai  képessegei leg-horendü k, ezen a t-ren _ küldjük ki a világba kincsünket, 
j 'ratlan. mindenfelé,  hadd hirdesse nevünk s a Székely-

Euy-k-t tnegk' /d-it ipari vállalkozás da- f.jid  dicsőség t. — Nagy lelkesedéssel alakult 
cara ar.na' , hog) sikere tárgyánál • » az áldó- meg az .Ki-ó Székely marváoybánya- és mész-
züikv-szségüét fogva  könnyüs/erli lehetett volna, jp-ir r t." Igazgató, pénztáros, jogtanácsos, 
csúfosan  bukott m: Ez utóbbi tény s az ei- j könyvelő. 8 ta.u igazgatóság, 5 tagu felügyelő 
követ-n kibák ném annyira az nn\a ;aikban- bizottság — szóval — sok bába. Részvény-
mint inkább or. ölési tekintetben ér /telik meg-j töke 60,000 K. 
beuitó hatású tat. | Megindul .".z ügy,— Hipp! hopp! hurrá! 

Tehát, amikor egy iparfejlesztés  programúi- Először is bankett, lin ugyan ezt nem láttam, 
ját akarjuk m.-.cLvalósitai-.i elfő  t ndó, hogy1 de föltétlen  bizonyosnak tartom, hogy az első-
az utat, in ly n hal d .unk I.ell. te \ ük jár-1 sorban volt. Aztán köve tkezett a pénzelköltés 
hatóvá, simává, k-M messe. El:ávo!itand »k gondja. Haz kell, kemence kell, mert felírás 
azok a vi -zariaszta d»knm mtumok, mely» I: is kell. i»ogy: .Első Székely... stb." Aztán 
a kátyúba iuttaiott ipari vallalkozasakkal szem- köv ikezeit vo'na a termelés, a produkció.— 
t.e.» íj ízn/p-iulaként aílauak ország vtlag eló t. j Hát jól vasi. Legyen kőfejtés,  faragás,  mész-
K -nd-zer állapítandó meg, mely sz rint sorra • é-i-1K X-kimentek a hegvnek ott, ahonnan 

I l.erü jeuek mindazok az anyagok, iparágik. |szép vo;t — mondjuk -- akilátás. Csattogott 
mehéknek téu\l"g-s üzése a köz zükség és: a kófuró,  dörgött a robbantás és omlott a 

I az e.yi s üzeni"!» egymáshoz való viszonya kincs. A kincs? Igen a kincs — — — poz-
i-riiit pozitív eredni'!,yü. Vagyis f  ltár. ndnk j dórjává törve. Nem volt jó a törmelék. Rajta! 

azok a nyersanyagok, melyeknek feldolgozását  1 neki a fehér  kebleknek újra! És újra! A szét-
j állandó nagy piac teszi indokolttá és sürgössî rombolt éhes anyag kavicshaltuazokban ki-

készség és képességeknél fogva  — nagy len- j 
dületetje: nf,  bárha azok a nehézségek, m lye 
ke' e.;\ ipari kíboiitaKa/.ás lohetóseg.jvHl .-zeni-
ben a sz"í;e|y faj  tulajdonságai s a viszonyok 
teljes mf-rakii  ellenhatás» gyakorolnak, le 
győxh. feti»  neknek látszanak. l!^® 

R- t g alkalom, mérhet» tlen menny Isi' 

Így csak egy ügyeibe kevésbbc beavatott 
és eszköznek felhasznált  egyén hamisíthatta 
meg a 100 koronás vevenyt 196-ra mivel ez* 
a legkönnyebben tehette ; az első zérusnál ki-
lencest csinált, mert az ember szereti először 
a könnyebb munkát elvegezni, tehát lefelé 
húzott egy vonalat, a nehezebb dolgot a 6 ost 
utoijára hagyta, Mát most ha az elküldendő 
összegről az illetőnek fogalma  lett volna, akkor 
megfordítva  tette volua s akkor kevésbbc vi-
lágította volna meg az ügyöt, mert î y leg-
alább megközelítette volna az elküldendő ősz-
szeget, s a valószínűségét annak, hogy ő 
hamisított. 

Miért siettek ezután ellenségei az ő meg-
kérdezése nélkül azonnal postára, midőn sik-
kasztás nem történt s a hamisításra ok nem 
volt, miért igyekeztek széleskörű nyomozás 
által minél több vádat fölhalmozni  ellene ? 
Miért nem kértek tőle magyarázatot ? S midőn 
az egész tisztikar megakarta menteni, miért 
tette meg följelent  sét az az egy ? 

Hát ezek az okok nem az ö ártatlanságát 
bizonyítják mind? 

A hadbírósági vizsgálatnál az adós urat is 
kihallgatták, aki a zsidótermészetre valló kö-
vetkező kérdést intézte a hadbíróhoz : 

— Hadbíró ur kéremszépen megmondani 
elnéző-e a vádlott ügyében, mert én aszerint 
tenném vallomásomat t — kérdése felelet  nél-
kül maradt, azután csak 35 korona tartozást 
ismer be, melynek visszafizetésére  8 napi ha-
táiidö volt kitűzve. 

Ezen állítását 2 tanú is megcáfolta,  miért 
is meg sem eskettették. Továbbá az is meg-
ingatta vallomását, mivel a teljes tartozását 
részletekben ugyan, de mégis visszafizette.  Vád-
lói rossz akarata folytán  az ügy nagyon ko-
moly fordulatot  vett, miért is minden kellemet-
lenséget kikerülendő, lemondott tisztirendfo-
kozatáról. 

Ki tudja átérezni a vándor kétségbeesett 
helyzetét, lelkének komorságát ? Csak egy Dosz-
toljeoszki vagy Tolsztoi regénye tudná meg-
rendítően festeni  komor lelkiállapotát, mely 
annyira kimerítette idegeit. 

Midőn a cifranyomoruságtól  az uniformis-
tól megvált, lemondott minden kényelemről, 
szülői nem szülői többé, testvérei volt barátai 
nem ismerik többé testvérüknek, barátjuknak. 
Teljesen egyedül minden támasz segítség nél-
kül fog  elveszni, az emberiség miliiói között 
küzdve, fáradva  egy darabka kenyérért, amit 
a gazdagok oly nehezen adnak meg a sze-
génynek. 

A vándor fáradtan  elcsüggedve, kimerülve 
gondolataiban hajtja fejét  csekély batyujára és 
nyugodtan elalszik. 

A Szokolai forrásból  bugyborékolva tör elő 
a borvíz s halk csobogással nem zavarjn a 
vándor mély küzdclcmteljes álmát. 

A nap utolsó arany sugarait szórja; az 
Aranyszarv kikötője, mint egy nagy arany-
tábla csillog a napfényben,  csak a Jcdikula 
torony hos /u nagy árnyékában törik meg és 
szakad kett: ez az öröknek látszó fényesség. 
A hullámok tehetetlenül törnek meg az árnyék-
ban horgonyzó személyszállító hajó bordáin. 

A fedélzet  korlátjánál egyszerű fekete  ru-
hában szomorú egykedvűséggel tekint észak 
felé  a szőke ifju.  A beállni készülő est hűvös-
sége jól eset égő homlokának; hallgatagon 
bámulta a gyönge hullám törést, mely ezüst 
tajtékot sodort a móló partjaihoz ; gondolat 
nélkül merült gyönyörű természet isteni szép-
ségeibe, mely fantasztikus  álma után gyöngé-
den vezette át a rideg keserű valóságba; a 
külső élet zajongása ragyogása és a zür-zavar 
nagyszerűsége visszaidézte lassanként valószí-

nűtlen álmát s most inár emlékezni kezdett 
mindenre. 

Visszaemlékezett az ö kis menyasszonyára, 
akivel majdnem egy évig oly boldog volt, aki 
ói megcsalta, elhagyta egy esetleges szebb 
jövő érdekében. Eszibe jutott az első csók, 
azután a többi mind, a forró  ölelés, a lázas 
szavak suttogása. 

Most világos nappal ugy tünt fel  előtte az 
eg z, mintha évekkel ezelőtt történt volna s 
csak visszaemlékezése volna tiszta azokra az 
álomképekre, amiket valóknak megtörténtek-
nek gondolt. 

Miatta meghasonlott pályájával, bajtársaival 
és szüleivel csakhogy boldognak érezhesse 
magát s midőn ezt megtette, akkor szerelme 
tárgya elhagyta, mert nem szerette s csak a 

1 fénves  egyenruha volt az, amiért egyáltalán 
kedvelte. 

— Uram egy távirat, — szólítja tneg egy 
táviratkihordó, ki baksis fejében  a legalázato-
sabban nyújtja felé  a táviratot. 

Az ifju  egyforma  nyugalommal szakítja fel 
a táviratot és még nyugodtabban olvassa cl 
tartalmát: „Sorsjegye GOO.OOO koronát nyert, 
kérjük becses rendelkezését Hecht bankház.* 

— Már késő! — sóhajt fel  az ifju  és egy 
aranyat nyújt a postaszolgának, aki bámulva 
köszöni meg — e nem várt borravalót, azután 
hajlongva eltávozik — szálci aleikum ! 

Ágyú dörgés rázkódtatja meg a levegőt. 
— Allah kerini, allah akbár! — Hallszik 

a karcsú minarettek tetejéről az imámok 
üvöltése. 

Este 7 óra van. A nap hirtelen bukik alá 
és a beálló nagy sötétségben ezer tneg ezer 
lámpa gyulád ki a Bosporuson nyüzsgő hajókon. 

(Folyt, köv.) 
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— Kinevezési  Az igazságiigyminiszter Kritaa 

Izidor budapesti törvényszéki telukkönyvvezetőt, 
jelenlegi alkalmazása helyén, a Vlll-ik fizetési  osz-
tályba sorozott telekkönyv vezetővé nevezte ki. 

— A bortörvény megsértése. Fölmerült 
eset alkalmából elvi határozatban mondotta 
ki a belügyminiszter, hogy a bortörvény ren-
delkezéseinek ki nem íüggesztése és a bor-
nyilvántartás nem vezetése által elkövetett ki-
hágás az idézett törvény 13. és 14 szakaszá-
ban ütköznek és a 41. szakasz 6. pontja alap-
ján szabandók ki a büntetesek. 

— Pályázat külföldi  tanulniányuti ösz-
töndíjra. A marosvásárhelyi kereskedelmi es 
iparkamara a keresk. m. kir. Miniszter urnák 
1905. évi január 16-án 533310-004. sz. a. 
kelt rendelete alapján egy 600 (Hatszáz) koro-
nás külföldi  tanulniányuti ösztöndíjra ezennel 
pályázatot hirdet. Pályázhatnak a marosvá-
sárhelyi kereskedelmi es iparkamara kerületé-
ben, nevezetesen : Maros-Torda-, Csík-, Három-
szék- és Udvarhely vármegyék, valamint Ma-
ros-Vásárhely sz. kir. város területén illetékes 
kézmű iparosok. A pályázati kérésben részle-
tesen megjelölendök és lehetőleg hiteles ok-
mányokkal igazolandók : a folyamodónak  ille-
tőségi és lakhelye, családi és vagyoni viszo-
nyai, foglalkozása,  előképzettsége, nyelvisme-
retei, erkölcsi magaviselete, esetleges tanul-
mányai, az általa esetleg eddig elnyert kitün-
tetések és végül az ösztöndíj elnyerése esetén 
teendő utazás iránya, valamint az is, hogy az 
illető katonai kötelezettségének eleget tett-e 
már és vájjon biztosítva van-e előre is egy 
megfelelő  külföldi  gyárban vagy műhelyben 

• való alkalmaztatása, esetleg valamely külföldi 
szakiskolába leendő felvétele  ? Az illetőnek 
kötelezettséget kell vállalnia az iránt, hogy az 
ösztöndíj különbeni visszatérítésének terhe 
alatt hazájába visszatér és külföldön  szcrzeti 
ismereteit itthon fogja  értékesíteni. A kis-
korúakért atyjuknak vagy gyámjuknak kell 
kezességet vállainiok a fenti  kötelezettség le-
tartása tekinteteben. /̂ zok, akik katonai köte-
lezettségüknek még nem tettek eleget vagy az 
alól felmentve  nincsenek, az ösztöndíjra nem 
számithatnak. A pályázati kérvények a keres-
kedelemügyi m. kir. miniszter úrhoz címezve 
1913. évi május hó 3-án déli 12 óráig a ma-
rosvásárhelyi kereskedelmi és iparkamarához 
adandók be. Később érkezett folyamodványok 
tekintetbe nem vétetnek. — Maros-Vásárhelyt, 
1913. március 12. -- Btirger Albert, alelnöK. 
Sz. Szakács Péter titkár. 

— Tórvenyliatosagi közgyűlés. C.:;k-
vármogye törvényhatósági bizottsága f.  hó 
26-au, szerdán délelőtt 10 órakor, Gyaókay 
iááudor főispán  eluökletevel rendkívüli közgyü 
lest tari, melyuek targya a vármegyei alupok-
bol gyümölesózoleg takarekpenztarou helyezett 
tőkék feletti  intézkedés. 

— Ünneplés. Révész Gyula ni. kir. fő-
állatorvost állategészségügyi felügyelővé  való 
kinevezése alkalmából Csikvármegye m. kir. 
állatorvosai Csikszcrddában folyó  hó 15 én a 

Vigadó különtermében családias jellegű va-
csorán lelkes ünneplésben részesítették. Az 
elhangzott pohárköszöntők állategészségügyünk 
időszerű kérdésére is kiterjeszkedtek. Az 
ünneplés, melyen az állatorvosok nejei részt-
vettek mindvégig emelkedcit hangulatban reg-
gelig tartott és a megjelent állatorvosok a 
brasscl kerületi m. kir. állategészségügyi fel-
ügyelöt is táviratilag üdvözölték. 

— JIX  éren  Jubileum.  Dr. Dobribán 
Antal gyergyószentmiklósi járási tiszti orvos, 
kórházi igazgató és tb. vármegyei tiszti fő-
orvos most löl ötte be orvosi pályájának 25-ik 
évét. A közszeretetben álló jeles orvos tiszte-
letére barátai legközelebb nagyszabású ban-
kettet rendeznek. 

llrtlálozás.  Özv. Nádasdy Ncszveda 
Gyuláné szül. Bicskei Bokross Anna folyó  évi 
március hó 15-én 60 éves korában meghalt 
Csíkszeredában. 

— Eyiihazköxséyi  ţ/ţ/illés.  Folyó  hó 
tSán  H  helybeli  rám. kmh. egyházközség 
tunuvsu dr.  Szekeres  J<zsef  plébános  cl 
nöklete  mellett  gyűlést  tartott  melynek 
tárgya  n/.  11)12. évi  zárszámadások  á:, 
egy eb folyó  ügyek voltak.  Az egvháztn  j 
nács foglalkozott  a kepekivetés  helyesebb' 
és állandóbb  alapok  ra való hely ezosével, 
ennek keresztülvitele  n/.onban  csak a szük-
seges előmunkálatok  elvégzése  ulm log 
bekövetkezni. 

— A széke,'ţ/  fink  Ipari  kiképzése.  .4 
marosvásárhelyi  kereskedelmi  és  iparka-
mara az alábbi  progrannn szerint  tartja 
meg (Isikvármegyében  a tanonc felvételt. 
Április  hó 14-én  Ditrőban  a kö/.sighazánál. 
április  h<> 15-én  Gyergyoszentmiklóson  a 
tőszolgabiroságnál,  április  10 ári Csíkszere-
dában  a vármegyeháznál.  április  ho 18-án 
Cs  ikszent  m ártón ban a tőszolgabiroságnál, 
április  19-én  Nagy  kászonban a községhá-
zánál.  A sorozás mindenütt  reggel  i) óra-
kor veszi kezdetét.  Inasoknak  legalább  4 
elemi  osztályt  végzett  és  l'd  életévet  betol 
tött  egészséges  tiuk  vétetnek  tel.  A fiuk 
ne kérjek  tömegesen a géplakatos  iparra 
elhelyezésüket.  Ez a pálya tul  van zsutolva 
s már nem biztosit  ja a nyugalmas  jövőt. 
Géplakatosok  teljes  ellátásra  nem fogadnak 
inasokat.  A szülők  bizzák  a pályuválas'tást 
a bízott  ságra, mert a soro/.obizot,tsi.g  leg-
jobban tudja,  hogy az. illető  gyerek ti/.ikai 
és  ertelmi  fejlettségének  melyik  mesterség 
felel  meg. Az elhelyezés  ingyenes. Módo-
sabb szülők,  hu vállalják  gyermekeik  ru 
hatását,  jobb eredményt  érnek  el.  Egészen 
szegeny tiuk  nz illető  mestertől  ruhát  is 
kapnak. — Kereskedő  inasoknak a jobban 
iskolázott  tiuk  vetetnek  fel.  Ipari  szakis-
kolai  tanulónak  legalább  két  polgári,  v.xgv 
középiskolai,  vagy li.it  elemi  osztályt  jó 
eredménnyel  végzett  link  vetetnek  föl.  Ezek 
julius  végéig  küldjek  be folyumodvunyu 

kat az illető  szakiskola  igazgatóságának. 
Felső  ipariskolába  olyan tiuk  pályázhatnak, 
akik negy polgári,  vagy középiskolai  osz-
tályt  végezték  s azonkívül  a választott 
mesterségben  egy évig  gyakorlatilag  fog-
lalkoztok.  A kamara uz érdeklődőknek 
ezekb e/j a dolgokban  eset ről-esetre  föl  vilá-
gositust  ad.  .4 fiuk  a sorozásra vigyék  el 
es mutassák be iskolai  bizonyítványukat. 
\ sorozást  u kamara képviseletében  ezút-

tal  is László  Gyula  mnsodtitkár  eszközli. 
— A vadászati adó rendezése. A Pol. 

Hír. jelenti: A pénzügyminisztériumban a va-
dászati és fegyveradó  uj rendezésével foglal-
koznak. Az uj adórendezés a minisztérium 
progresszív alapon tervezi (az idők jele :) még 
pedig oly módon, hogy az adóösszeg nagy-
ságát a jövedelmi adóhoz mérten időnkint 
fogják  kiszabni. A tervezett kulcs szerint az 
uj vadászati adő általában nem fogja  elérni a 
mai huszonnégy koronát, de legfeljebb  ötven 
koronára rúghat, még a legmagasabb jöve-
delmi adónál is. A pénzügyminisztériumban 
az uj vadászati adóról szóló törvényjavaslat 
már készen van, mert ugy tervezték, hogy az 
uj adótörvények életbeléptetése után a képvi-
selőház elé terjesztik. Minthogy azonban az 
adótörvények életbeléptetését elhalasztották, az 
uj vadászati adó előterjesztése későbbi időre 
tolódott ki. 

Áruniluta-vásár Budapesten. A maros-
vásárhelyi kereskedelmi és iparkamara az ér-
dekeli iparos és kereskedő közönség tudomá-
sára hozza, hogy a budapesti kereskedelmi 
és iparkamara a keresk. kormány megbízásá-
ból 1913. május 7—13-án Áruminta-vásárt ren-
dez Budapesten, a városligeti Iparcsarnokban, 
minek célja az, hogy összehozza a vásárló és 
eladó közönséget s ezáltal a kereskedelmi ügy-
letek lebonyolítását megkönnyítse. Az áruminta 
vásárra vonatkozó egyéb részletes tájékoztatá-
sok a vásár irodájában (Budapest, Irányi-utca 
21. sz. a.) szerezhetők, hol készségesen adnak 
felvilágosítást  minden érdeklődőnek. 

— A korai liusvot. Egy régi közmon-
dás azt tarja, hogy bó termésű esztendő lesz, 
ha a liusvot karau esik. Ha ez igaz, akkor 
az idén fölötte  gazdag ev köszönt az emberi-
ségre, mert tudvalevőleg március 23 án lesz 
húsvét, tehát oly korán, hogy korábban már 
kivauni se lehet. Eddig legkorábban máreius 
22 iKt-rn esett. A mai emberek közt azonban 
aligha aktul oiyan, aki olyankor ünnepelhette 
meg, mert legutoljára 1818-ban fordult  elő, 
hogy mareius 22-ikere e etc, azelőtt pedig esak 
17(»l-ben és 1693 ban. A busvet idei datuuia 
is fölötte  ritka. Az elmúlt évszázadban mind-
össze esak kötszer esett máreius 23-ra : 1845. 
és 1856-ban. Legközelebb 2160 ban, 2228-ban, 
2380-bm os 2535-ben ismétlődik majd ez az 
eset. llogy a mi utódaink valóban az említett 
időpontokban ünnepelik-e majd a húsvétot, az 
kétséges, mert tudvalevőleg régóta mozgalom 
van folyamatban,  amely azt célozna, hogy a 
hu.-v. tot meghatározott napon tartsák meg. 

VÁKÁR L„ CSÍKSZEREDÁBAN 
KÖNYVNYOMDA, KÖNYV-, PAPÍR- ÉS IRÖSZERKERESKEDÉS  j & 0 1 

Elvállal mindennemű könyvnyomdai munkákat, u. in.: báli meghívókat, 
falragaszukat, eljegyzési kártyákat, esküvői meghívókat, gyászlapokat, 
névjegyeket, röpiratokat, folyóiratokat. Nagy raktár egyházi, ügyvédi és 
községi nyomtatványokból. Szép válaszlék linóm irodai fehér-, fogalmi és 
miniszter papírokban, úgyszintén levélpapírok és borítékok, gyászszegélyü. 
és más színekben, díszdobozokban és mappákban, valamint linóm irodai 
Anthracyn, kék, piros és zöld lénia, tusok, kitűnő pecsétviaszok. írónők, 
tollak, tollszárak. törlőgumik. iskolai füzetek, rajzeszközök, hegedűk és 
hegedüvonók, hurok, rajzpapirok, rajzfüzetek, körzők stb. cikkekben. 
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Sz. 358—1913. raj. 2-2 

Árverés i h i / d e t t n é n y . 

Közhírré tétetik, hogy Csikvármegye 
magántulajdonit képező Bojtorjános, 
Tarhavas, I. Kisbükkösí .Magyaros völgy, 
Kísinagynrós, Nagyinagyarós, Várni, ut, 
Füstölőkért, Haragos, Kisbavas, Cédcs, 
Fejérhavas, Vereskő, Koniarnik, Kopár-
hegy, Tölgyessarok, Nagysarok, Círják-
sarok, Veresmart, Ciblesaíjirét, Ki-rét. 
Pojánai fűrészek  és kaszálók, Táblasa-
rok, Balázssarok, Hegyeshavas, Csíszér-
sarok, 11. Kisbükkös, Köszörilkóp.itak-
havas, Tyukosliavas, ArpadOusik, Kö 
szörttkőpatakí 3 kert, tölgyesi més/.fge 
tési jog 1913. é v i m á r c i u s h ó 2 6 au 
d é l e l ő t t 9 o r a k o r Gyergyőtöigyeseu 
a gazdatiszti irodában megtartandó uyil 
váuos szóbeli és zárt irásbeii verseny 
tárgyaláson 1913. évi ápriiis h> '23 tói 
kezdódőleg 1 évre haszonbérbe adatnak. 

A leltételek szerinti kikiáltási ár 
10-10°/,-a az árverező bizottság ke-
zébe az árverés megkezdése előtt bánat 
pénz tejében leteendő. Utóajánlatok nem 
fogadtatnak  el. 

Az árverési általános és részletes 
feltételeket  a gyergyótölgyesi gazdatiszti 
irodában a hivatalos órak alatt bárki 
betekinthet. 

Csikvármegye magánjavai jak igaz-
gatósága. 

Csíkszeredában, 1913. évi március 
hó 4-eu. 

Az igazgatóság 

21'J. -zára. 
1912. vgrb. 

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. 
Alulírott bírósági végrehajtó :iz 1HŞI é.j 

LX. tc. 102. § a élteiméi».-» ezeuuel kezhinv 
te«i, hogy a csiksz<>red;ii kir. járásiam-ágnak 
1912. évi V. 1343 számú v.'gzese következte 
ben dr. Heinrich Stransky bécsi iigjvéit állal 
képviselt ScllUiler és társa bécsi cég javára 
124 korona 32 fillér  a jár. erejéig 1912. évi 
november hó 16-án foganatosított  kielégítési 
végrehajtás utjáu lefoglalt  és 3324 koronára 
becsült következő ingóságok, u. ui.: üzleti 
árucikkek stb. nyilvános árverésen eladatnak. 

Mely árverésnek a csíkszeredai kir. járás-
bíróság 1912. évi V. 1343. számú végzése foly-
tán 124 K 32 fill.  tőkekövetelés, ennek 1912. 
évi július hó 28. nepjától járó G°/o kamatai 
V / , váltódíj és eddig fisszenen  37 korona 
20 fillérben  biróí'ag már megállapított költs. -
gek erejéig, a végrehajtást szenvedet: üzletélien 
Csikknrcfaván  leendő megtartására 1013 
evi március ho 26. napjának délelőtti 
XI oraja batáridőül kitiizettk es ahhoz a 
venni szándékozók ezennel oly megjegyzéssel 
hivatnak meg, hogy az ériuiou ingóságok hz 
1881. évi LX. tc. tor. .M 108. §-ai érelmé-
ben készpénzfizetés  mellett. ;i legtöbbet Ígérő-
nek, szükség eseten becsáron alul is el 1'og 
nak adatui. 

Amennyiben az elárverezendő ingóságokat 
másuk is le- é.s I -1 dlfü  ;l»!utuk es azokra 
kielégítési jogot nyerlek volna, ezen árverés 
az 1881. évi LX. tc. 120 § a értelmében ezek 
javára is elrendeltetik. 

Kelt Csíkszeredában, 1913. évi február 
bó 18 ik napján. 

Molnár Sándor, 
kii. bir. végrehajtó. 

1873 Óta! Mindenütt li-váli hír s közkedvelt minden létező haelszert felülmúl 

T H I E R R Y A. (syőóyszERÉsz BAhZSAJVÎfl 
Csak a zöld apáca védjeggyel VALÓDI. TÖRVÉNYILEG VÉDVE. 

Ezen bulzsam : 1. Utólói hetetlen gyógy hat :su tüdő ós mellbotegségeknél, 
. nyhiti a kntarhust, megakHdulyoz/.a u tiidoiryuladast s gyogyi labt ho» 
az ilynemű legmakacsabb betegségeknél is. 2 Kit.ünő hutáKu torokgyulla-
dásnál, rekediség és gégehetegségi-knél. 3. Mindennemű lázt gyökeresen meg-
sziii.it "t, 4 (»vAgyit mindennemű niájhcttőséget, gyomor, bélb.intalmukat, gyo-
morgöresöt, szaggatást, astinát, elnyálkásodást, inifögóst,  gyomorégést, felpüf-
l'edést stl>. 5 Gyógyhatású aranyér és altesti bántalmaznál. 6. Enyhe hutása 
hashajtószer, vértisztit ó, tisztítja a veséket, étvágygerjesztő és elősegíti HZ emész-
té~'. 7. Ki'ünően bevált íogf  ijásnál. lyukas fogak,  szájhüzuél, fogvizuek  hasz-
nál vn eriisiti u foghust,  megszünteti a száj vagy gyomortól eredő bűzt 8. Giliisz-
ták ellen biztos hatá-u. 9. Külsőleg minden sebet, sebhelyet, orbáucot, láztól 
eredő hólyagot, kelést, szemölcsöt, c-gósi sebeket, fagyott  testrészeket pörse-
néseket, kiüt ések. fejfájást,  zúgást, szaggatást, c-i'jzt és fülbánta!inakat,  tryógyit. 
Minden háznál különösen inlluonza, kolera és más járványoknál kézuél legyen. 

VKJ YÁZZUNK A ZÖLD APÁCZÁVAL ELLÁTOTT VEDJEGYRE. 
Ezen halzsaruból lefekvés  előtt egy vagy két kauál cukorral 
bevévc vagy a nélkül úgyszólván egészséges virradást jelent. 

Minden iiamisilás, utáozdt és mas balzsamok tonió véű]557&yel való eladisa büntetés terbe mellett taríényileg tiltva van-
12 kis vagy 0 nagy "agy 1 különleges családi üveg ára K 5 «10 Kisebb rendelés mint 12 kis vagy 
ti n.igv iivi-g nem lesz szállítva Nagyobb rendeléseknél jelentékeny árengeilméuy. Budapesten kap-
hat ő7 Török József  gyógyszertárában s a legtöbb gyógytárban. Nagyban kapható Thalmayer es 
Seits. KoohmeÍ3ter utódai, RadanovitsTestvórek droguuriákban üudapoUou. Ahol nincs lerakat, 

ott rendeljünk 
T H I E R R Y A. Örang\ al-gyogys.ortúrábói PREGIIADA (Roiitsoh-Sauerbrunn mellett) 

Töi 7ény2sen beiegyzett vá Uegy-

Oviikodjunk értéktelen 
után.'.fióktól  ' 

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

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

Kapható 44 fill.  1.40 és 2.20 K eredeti üvegekben. p 
Főelárusitás: 

KELLER ÍSTVÁN gyógyszertárában 
az „ATTILÁHOZ". 

Csikszontmár tonban é s Tusnádfúrdőa . 
Csuz, köszvény, reuma, szaggatás, nyilalás, oldalszurás, keresztcsontfájás,  derékoldal- vagy Jfi3 
hátfájás,  izom . és inbántahnak, kar- és lábgyengeség, merev végtagok és ujjak, görcsök, 15] 
továbbá hfilé.s.  megfázás,  vagy léghuzamból szánnuzó bajok azonnal enyhülnek az Oroszlán 
M' iilhol Súshiirszesz használata által. Ha a fájó  testrész a dörzsölést nem tiiii. ugy borogatást [ÎŞ 
alkalmazunk. Fogfájás,  fejfájás,  fejszaggatás,  hajhullás, idegesség, bágyadtság, kimerültség ig] 
általános gyt ngeség eseteiben kincscsel ér fel  a valódi Oroszlán Menthol Sósborszesz. Haj 
Torokfájás,  rekedtség, gégehumt, influenza  nátha ha fellép,  ugz emlékezzék az Oroszlán |f3 
Menlliol Sóshorszeszre, mely a legkitűnőbb és legeltél jmltebb háziszer. Ezer és ezer más |SJ 

esetekben is kitűnő sikerrel lesz az Oroszlán Mentitől Sósborszesz használva. Jfaj 
Minden egyes üveghez bő használati utasítás van mellékelve Sok ezer hálaitat tanusko- |J2 

dik róla, hogj' az Oroszlán Menthol Sósborszesz az emberiség jótevője. \••''.; 

^i fÉj i l lü isi^iîjiBia.igrăisi 

'^^i^&Wtá^^Ba^^MÁM^tipini  i i ^ T i T i TíiB'iTMlíiYilH'frBfBMW 

olesó árszáíiiitás 
mellett közöltet-
nek s felvétetnek 

Nyomatott Vikár L. könyvnyomdájábwi, Ctikateredt. 


