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Hirdetési dijak előre fizetendők. 
Kéziratok nem adatnak vissza. 

A politikai helyzetről. 
Irta  : Wemer  Gyula  dr.  orsz. képviselő. 

Justk Gyula, a ki a legszókimondóbb 
valameunyi vezértársa közt, nem egy-
szer nyíltan hangoztatta, hogy az általa 
vezetett obstrukció felelet  az 1010. évi 
választásokra. Tehát „revanche poui 
Königgratz". 

Emberileg véve ez az álláspont ért 
hetö. Az előbbi többséget ó buktatta 
meg a bankakciójával; a kiengesztelés 
egy neme lett volua, ha most. meg a 
munkapárti többséget törülheti el a föld 
Bzinéröl a „kivédhetetlen" obstukciói 
által. 

Ezenkívül öt más szempont is sar 
kalta. Ő egész lelkéből hitte, hogy a 
radikáiis választójog nemzeti megváltás, 
minél radikálisabb, annái biztosabban 
az. S a mint igen nagy érdemo neki, 
hogy mint függetlenségi  vezér, az egy-
házpolitikai törvények tető alá hozata 
lábúi öuzetleuUl, minden pártpolitikai 
haszon nélkUI, ugyancsak kive'te a 
maga részét; ezúttal meg azt szerette 
volna megérni, hogy uz általános egyenlő 
titkos választójog megalkotása az ö ne 
vével legyen összeforrva. 

Az a választójogi ideál, a mely az 
ö szeme előtt lebegett, esak mint meg-
nyirbált- szárnyú sas kerülhetett bele a 
közös ellenzéki megállapodás szűk ket-
recébe. S ha az előrelátó Apponyi gróf, 
a ki jászberényi beszámolójában ugy 
beszélt, hogy a szövetkezett ellenzék 
választójogi javaslata, ha nem is egé 
szébeu, de .némely részleteiben" ínég 
revideálható, s később — o kijelenté 
Bével némileg ellentétben — becsület 
beii kötelességnek jelentette ki, hogy 
az ellenzék e megállapodásokhoz vul 
tozatlauul ragaszkogjék, — ugy e szo-
katlanul határozott nyilatkozat megtéte-
lében szociálista fegyvertársak  minél 
erő8ebb lekötésének gyöngéd t kinte-.-in 
kivUl, bizouyára része volt annak a tit-
kos aggodalomnak, hogy hátha a sasnak 
megnyirbált szárnyai egy szép napon 
kinőnek Justh Gyula jóvoltából ?... 

De vizsgáljuk ; mi az, a mi junius 
4-én történt? 

A francia  forradalom  eseményei oly 
inéljen sebezön, fájdalmasan  fúródtál, 
bele a világ emlékezetébe, mint vasszög 
az élő fába.  Nagy dolgokat vitt véghez, 
nagy férfiakat  vetett felszínre.  Nemze-
dékek hódolatának és utálatának tárgya 
volt. Egész irodalom keletkezett róla, 
mig vegre akadt egy tudós, Taine, a 
ki a pozitivista törtenetiras hideg, pon-

tos, kérlelhetetlen müveivel olyannak 
mutatta ba, a milyen valóban volt. 

Taine H polit a következő előszóval 
vezeti be a francia  forradalomról  irt 
hires munkáját: 

Egyiptomban — mondja alexandriai 
Kelemen — a terap'uiuok szentélyét 
aranyszövetü fátyol  takarja; de ha az 
épület belsejébe akarunk lépni és a 
szobrot keressük, homuiy arccal köze-
leg felénk  a pap, himnuszt énekeive 
egyiptomi nyelven s kissé fölemeli  a 
fátyol',  hogy megmuta ia a>; Ken'. 11. 
látunk ekkor? Krokodilt, kígyót, vagy 
valami más veszedelme» állató'. Élőt-
tünk az egyiptomiak istene: biborsző-
nyegeu fetrengő  ragadozó". 

A mihez Taine >' francia  forrudal 
inat basonli'ja, ehhoz hasonlítjuk uii is 
a mi parlamenti forradalmunkat,  a rend 
szerre vált obstukciót. 

Az uj poliiikai istent, a melyet el-
kereszteltek' nemzet ellenállásnak, a 
melyet szentélybe vittek, aranyos fatyul 
mögé rejtettek, biborszónyeget teritettek 
alája, az jellem ztc i.-giu.':,tbb, hogy le-
csiilapithatatian étvágya támadt miuisz 
teriumokra, gyakran a legjobbakra. Azért 
rettegtek tőle a kormányok, azért liize 
iegtek neki ingatag politikai jellemek, 
azért imádták, a kik kultuszának papjai 
és hivei voltak, vagy egyébkent liasz 
nát látták, mert kártékony duvad volt 
és emberevő. 13áuff>n  kezdve, hat mi-
nisztériumot fait  fel  és kétrendbeli több-
séget aiig tiz esztendő alatt. Közülük 
egy kormány és az egyik többség az 
ö saját gyermeke volt. A miből — a 
kik védelmezik — bizonyára azt olvas 
sák ki, hogy puritán volt és önzetlen 
— a falatjai  megválogatásában. 

Egy férfiúnak  kellett esak jönni, a 
kit uem tévesztenek meg babonák és 
foimasagok,  a melyek az obsrukeziói 
szenté avatják ; a kit nem vezet félre 
az aranyos fátyol,  a melyen át szörnyű 
t akja szebbuek tetszik ; a kinek nem 
imponál a biborszdnyeg, a melyen tiz 
óv ota terpeszkod k a magyar törvény 
I ozás templomában, a ki el van szánva 
rá, hogy az illúziót keltő fáiyolszövetet 
kíméletlen kézzel els Jgatja, s a bibor-
szőnyeget alóla kirángatja, bebizonyít-
ván nagyon is ha'andó voltát. 

Oly férfinek  kellett jönni, a kinek 
a szive helyén van, hogy a furcsa  szent 
uek a szemébe nézzeu ; a ki hidegen 
megállapítsa róla, hogy nem a mitoló-
gia, hanem a természetrajz törvényei 
szerint kell megfigyelni  életét: a midőn 

lesbe áll, zsákmányát magragadja, meg-
rágja, lenyeli c-s megemészti. A ki azzal 
az erős hittel njomul be barlangjába, 
h >gy nem istenség az, nem nemzeti 
szent,ég, nem erőssége és biztositéka 
alkotmányunknak, még nem is csalha-
tatlan eszköze a parlamenti válíógazda-
ság időnkint való kierőszakolásának, 
hanem falánk  ragadozó, a melyet vagy 
el kell pusztítani, vagy tűrni, hogy 
parlamenti életünket irgalmatlanul el-
pusztítsa. 

Es ekkor — Taine előszavával sza-
badon élve — előáll Andrássy Gyula 
g.óf  éa bizonygatja, hogy nagy kár a 
krokodilusokért, mert emberbarátok vol-
tak. Nagy kár érttik, mert többnek kö-
zülük lángesze volt s csak a bűnös 
kormányokat faiták  fel;  éa hogy most 
már mi lesz, a neki nem tetsző kormá-
nyokkal, utbanálló többségekkel, ha nem 
lesz többé szent krokodilus, amely időn-
ként elnyelje őket? 

Békeszerető, nyárspolgári hajlamaim 
vannak a politikában, de bizony azt, 
hogy az obstukció, végleg kimúlt, hogy 
fültövön  ütötték, ugy hogy belehalt: 
egy szikrát sem sajnálom. 

A mit szivemből sajjálok, az az, hogy 
egyrészt az obstrukció pusztításai, más-
részt a vele folytatott  kíméletlen har-
cok sebei és szenvedései folytán  fene-
kestül felfordult  a pártok közt való bé-
kés állapot, s közeietünkben a gyűlölet 
rombolás és boszuvágy, szóval a teljes 
elvaduiás ösztönei uralkodnak. És saj-
nálom azokat a valóban értékes, kép-
zett, jeles poliiikai erőket, a melyek 
jobb ügyhöz méltó, testet-lelket ölő, a 
taposómalom kínzáshoz hasonló, kitartó 
munkát végeztek az obstrukció szolgá-
latában ; a kik jahelyett, hogy a meg. 
változott helyzetnek levonnák miuden 
következményét megfordított  Sámson 
módjára, uz ellenfe.eik  által ledöntött 
oszlopok romjai alá akarnak temetkezni, 
miuthogy a törvényhozás házát ellen-
feleik  fejére  dóuteui uem sikerült. Saj-
ualom ezt, magasabb parlamenti és eti-
kai okokon kivül már esak azért is, 
inert egészségesebb, természetesebb 
pártalakulásuak, együvé nem tartozó 
elemek I ekés szétválásának, egyl'iteu 
lévők szabad egyesülésének a kedvező 
alkalma mult el rólunk, ugy hiszem, 
uosszu időre. 

Goudosan eltettem minden kezembe 
kerülő ellenzéki nyilatkozatot, a mely 
juuius uegyedikére és az utána követ-
kező eseuienyekre vonatkozik. Nem 
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hiába, hogy zűrzavaros idők dokumen-
tumai ez irások és beszédek, de sok 
következetlenség, ellentmondás, képte-
lenség tarkítja őket. Hozzátartozik a 
kép teljességéhez, hogy ez irasok éa 
nyilatkozatok egyikével-másikával fog 
lalkozzam. Am ez majd következő cik 
keim tárgya lesz. Itt most még esak a 
junius negyedike ellen megindult küz 
delem úgynevezett slógerötletéről kell 
pár szóval megeinlékezutm, a melylyel 
a terv kieszelői a kormányt egyei b-n 
aknarobbanással a levegőbe aka.'fik 
vetni: a delegáció üléseinek uicgzava 
rására irányu ó siralin.is kisérlotet ér'e n 

Arról volt bző, hogy az obstru ció 
nak juniusi szimfóuikus  hangverseny^t 
Bécsben is előadják, a budapestinél fó 
nyesebb közönség előtt, a világ legei i 
kelőbb páholypublikumáuak, a Burg urá-
nak úgyszólván az ablakai ala't; fílie 
hallatara auuaU az idegeu ós eile isi-
gcs indulatu politikai világnak, a mely-
nek a mi politikai érettségünkről e nél 
kül is elég rossz véleménye van; s hogy 
el ne felejtsem,  ugyanabban a diszes, 
gubilenes termekben, a inolyekb .Mt ö; 
évvel az előtt a tigriskaeagányos de!e 
gaius urak egy kis parazs keresztény-
szocialista nep hangverseny szenvedő 
alanyai voltak. 

Ezt az — enyhén szólva — nem a 
legjobban sikerült becsi kirándulási az» rt 
említem fel,  hogy megláthassa beiöle 
az események minden higgadt és elfo-
gulatlan szemlélője, mily kapuodo ötle-
tek és pillanatnyi fellobbanások  égő 
gyuíaszálai utáii induló, a veres g átkát 
eleitől fogva  magában hordo taktikával 
és stratégiával akarta legyőzni az eileu 
zék a képviselőház elnökséget és a kor 
mányt, a mely mind jük ur tisztibau volt 
céljával és a cel elérésének eszközei-
vel, amely jól végiggondolta, minden 
kor hidegvérrel és megtelelő erővel, 
nagy ügyhöz méltó hilálos komolyság-
gá! hajtotta végre miudeu lépését ebbeu 
a döntő üiközetbeu. 

Kz a balul kiütő bécsi argonautajá 
rás nem volt sem a legnagyobb, sem a 
legutolsó baklövése az ellenzéki hadvi 
selésnek, de rikitóan bizonyitofa,  hogy 
az ellenzék a harcnak már úgyszólván, 
a legelején, elvesztett a fejét. 

Bernádi György vármegyénkben. 
A mint mult számunkban megirtuk, Bernádi 

György székelyföldi  ipari miniszteri biztos folyó 
hó 26—28-ig terjedóleg vármegyénkben láto-
gatást tesz. 

Bernádi (íyörgy programjához hiven folyó 
hó 25-én Gyergyószentmiklósra érkezett. — 
Kíséretében voltak KöÜő Ignác alispán, Páncél 
Sándor újságíró és a marosvásárhelyi ipar-
felügyeló.  A vármegye iparfejlesztő  bizottsá-
gát dr. Gaal raidre képviselte. Az értekezlet 
25 éu délután 3 órakor a városház tanács-
termében lartatott mfg.  Orel Dezső polgár-
mester nyitotta azt meg, meleg szavakban 
üdvözölte Bernádi Györgyöt, valauiiut a város 
többi vendegeit. Bernádi György hatalmas 
beszed keretiben frjtette  ki programját, a 
in- lylyel ugy ipari mint kereskedelmi téren 
Györgyó eidekeit elősegíteni szándékozik. — 
Hatalmas per.-pektivaju programja alatt való-
ban ugy erezte magát a hallgató, hogy a 
Székelyföld  egy uj hatalmas ipari és keres-
kedelemügyi alakulás elótt áil, a melyben a 
vezető, a teremtő, a gondoskodó eró Bernádi 
György. Programja utan a kereskedők nevé-
ben Vakár P. Artúr, az iparosok nevében 
Strasser József  terjesztették elő kéréseiket, a 
melyeket a miniszteri biztosuak irá-bau is 
beadtak. Az értekezlet végen Kalló Ignác 
marostordai alispán es Puskás Adolf  városi 
főjegyző  szólottak még, feltarva  Gyergyó \i-
dekének hatalmas kincses bányáit. Az érte-
kezleten Orei Dezsó ujolag köszönetet mondott 
a inegjflentekuek.  Este a Laureuei vendéglő 
ben társas vacsora volt, kellemes, élénk hangu-
latban a hol Csiki Dénes, Bernádi György, 
Görög Jo.iehim, Orel Dezsó éá Finnéi István 
mondottak köszöntöket. 

Március 2Gán a miniszti ri biztos a vaslábi 

márványbányát látogatta meg, s 27-én a 
délelőtti 10 órás vonattal Csíkszeredába utazott. 

A progiamm szerint folyó  hó 27-én érke-
zett Csíkszeredába Hernádi György miniszteri 
biztos. Az állomáson nagy közönség élén dr. 
Ujfalusi  Jenő fogadta  ót. Délután 3 órakor a 
vármegyeház közgyűlési termében mintegy 
200 au jelentek meg az értekezleten, amelyet 
Fejér Sándor alispán meleg szavakban nyitott 
meg, s melyben Bernádi György főispán,  mi-
niszteri biztost üdvözölte. 

Utánna dr. Gaa l Endre a vármegyei ipar-
fejlesztő  bizottság előadó-jegyzője ismertette 
a székely ipar fejlesztési  akciót a múltban, 
feltárta  az iparfejlesztő  bizottság eddigi műkö-
dését, rámutatott azokra a kérdésekre, amelyek 
megoldásra várnak, s aunak a reményének 
adott kifejezést,  hogy a jövő munkája több 
eredmény t fog  hozni, mert a kereskedelemügyi 
miniszter támogatása kilátásba helyezett. Egy-
szersmind felkérte  Hernádi Györgyöt nyilatkoz-
zék a székely ipari és kereskedelmi akciónak 
financiális  kereteiről, hogy az iparfejlesztő  bi-
zottság is aunak korlátain belől dolgozhassa 
ki programmját. 

Bernády György mondotta el erre program-
ját, terveit. A támogatás kereteit pénzügyek-
ben körvonalazni nem tudja, inert még egyál-
talában nem ismeri a vidéket s igy nem tud-
hatja azt, vajon miféle  alkotásokkal lehetne 
eredményt elérni. Kijelenti azonban, hogy ko-
moly és eredményt igénylő akcióhoz a szüksé-
ges támogatas meg lesz. Nagy vonásokban el-
mondotta azt a programmot, amely et vál alko-
zása elé kitűzött s amely szigorúan az egész 
értekezlet egyhangú megelégedését váltotta 
ki. Bernádi György beszéde utáu K i s s Ernő 
mondott igen szép, az életből merített, meg-
szívlelendő gondolatokat, majd Bodor Gyula, 
dr. Ujfalusi  Jenő, dr. Imecs János és Gál Jó-
zsef  szóilottak a tárgyhoz Különös figyelmet 
keltett Kölló Ignác marostordai alispáu tartal-
mas felszólalása. 

Az értekezlet végeztével Fejér Sándor 
alispán indítványára táviratilag üdvözölték 
Beöjthy László kereskedelemügyi minisztert, 

A „SZEKELYSEG" TARCAJA. , A hajó most már csendben elhagyja az 
— Aranyszarv kikötői s azután a Uospoius mind 

kút oldalán tevő erdők ágyúi torka előtt el-
hegyja a szárazföldet  és kiér a szigetekkel teli 
Aaegci tengerre. 

Egy uniformis  utolsó hónapjai. 
Irta: S/okoly Tihamc-r. 

(Folyt, és vége). 
Gyönyörű látványt nyújt a szemlélőnek, 

azonban az ifjút  ucin érdekli seinni sem, 
valami végtelen szomorúság ömlik egész va-
lóján keresztül és egyforma  nyugalommal 
szemléli a jobbról-balról elhaladó tarkábbnál-
tarkább hajókat. 

A hajó tele van lörök katonákkal, kik élén-
ken tárgyalják sorsukat cs jövőjüket, némelyek 
keleti szukasok szerint Allali-lioz könyörögnek 
hosszú vontatott hangon otthon hagyott csa-
ládjuk jólétéért. A hajó az afrikai  harctérre 
vomit és most szédi föl  horgonyait, midőn a 
kikötő rendőrsége két idegennel a hajóra lép, 
az ifjúra  mutogatva beszélnek az ügyeleti 
tiszttel, dc nemsokára távoznak. 

Ugy látszik a sürgöny, nyomába vezette a 
szökevény üldözőit. 

Az ifjú  előveszi kis bosnyák csibukját, meg-
tölti linóin tOrökdohánynyal rágyújt cs vastag 
gomolygó füst  felhőket  lujva gondolatai messzc 
eszaktcle szállnak egy magyarországi városka 
szinház kuliszái mögé, ahol egy barna kis 
leányka udvarlói hódolatát fogadja. 

Odalcnnt a tisztiteicinben a katonazene 
valami operettet játszik és lisztek vig zajon-
gása, poharak csengése lölhallszik a fedél-
zetre, ahol az iljunak szép lassan könny csor-
dul ki a szeméből. Ki tudja mire gondolha-
tott most ? 

Két ágyú dörgés a hajó szép lassan mél-
tóságosan indul tneg végzetes útjára. A zene-
kar hymnuszt játszik cs a katonák hangosan 
éltetik az ő padisalijukat a szultánt. 

A felkelő  nap még erőien birkózott az 
egész tájékra leülepedett sürü köddel, midőn 
a vegyes török és arab csapatok El-Medhrzsim 
oázishoz közeledtek. — Az óázis még ködbe 
volt burkolódzva s jótékonyan eltakana a ba 
rátot ép ugy mint az ellenséget. 

Hajnali 3 órakor megnyerte a nap a sürü 
köddel vivott csatáját s diadalmas ragyogás-
sal arauyozla bc a tengerparton húzódó hegy-
lánc számtalan hegycsúcsát s a visszatükröződő 
tenger ezüst sugarai cikkáztak a láthatáron. 
A fegyverek  szuronyán is ott táncolt néhány 
napsugár, azonban a parancsnok elrendelte, 
hogy a szuronyokat bő burnuszok alá rejtsék 
katonái. 

Nemsokára eldördült az első ágyúlövés az 
olaszok észrevették az ellenséget. A török-
arab csapolok azonnal harcalakzatba mentek ál. 

A zöld bokrok között feltűntek  az ellenség 
bcrsaglicri kakas lutlas kalapjai, dc csak azért, 
hogy annál gyorsabban tűnjenek ci a bokrok 
inögött. 

Az elővéd halálmegvető bátorsággal nyo-
mul a gyill.os puskalövések küzüt előre. — 
A pálma erdőben irtózatos kézitusa fejlődik  ki. 
Minden íatürzs mugött uj ellenség állott s 
handzsár, tur, kés, pisztoly, puska és szurony 
rettenetes kavarodásban ölt, vágóit, szúrt és 
zúzott össze ellenséget és jóbaratot egyaránt. 

Az arabok vad dühhel cs embertelen ke 
gyetlenscggcl harcoltak, dc az olaszok helyt 
állották keményen bár sorai* ingadozni kezd-
tek. Legjobbjaik már elhullottak a szurony és 

puskaütéscktől, a többiek pedig rémülten igye-
keztek vissza csapataikhoz A pálmaerdöben 
mindenütt halottak sebesültek, haldoklók piros 
vére jelezte a szörnyű küzdelem helyét. Az 
eddig csak madárdaltól hangos erdő vissz-
hangzott az állattias ordítás, rémület, vad-
menekülés halálhörgés és puskaropogás hang-
jaitól. Szinte emberfölötti  erő kellett e pokoli 
tanyán való kitartáshoz. Végre azonban el-
tűntek a rémült, véres árnyak ; — az ellenség 
puskáinak dörrenése mind ritkább lett s az 
óvatosan előrenyomuló arabok áthatolva az 
oázison elérték annak északi szélét. 

Az erdei harcban kifáradt,  megtépázott ara-
bok az erdőből kiérve azonnal fölismerik 
tőlük nyugatra lévő török társaik szorult hely-
zetét. Pillanatot scin veszítve rohannak segít-
ségükre s az előttük fekvő  dombokat meg-
szállva megkezdik a tüzelést. 

Hosszas kemény tűzharc fenséges  borzalma 
próbálja ki a két cllenfcl  vitézségét s a meleg 
piros vér ép ugy befesti  az ellenség által meg-
szállott sziklaliegyckct, mint amily gyorsan 
beissza az arabok teste alatt levő sivatag ho-
mokja. Sürü füstfelhők  sűrű gomolya pillana-
tokra eltakarja a harcvonal egy-egy részét, 
mintegy jótékonyan rejtegetve az emberi kéz 
véres munkáját. 

Az arab-török csapatok segítsége halálmeg-
vetéssel golyók zuhatagában érkeznek és in-
dulnak az olasz hadállások elfoglalására-  Most 
tör ki a harc a legádázabb elkeseredéssel. Az 
olaszok szívósan küzdenek hiába vannak fél-
körbe befogva,  hasztalan okádja rájuk 32 
bronzágyú gyilkos srapncllzuhatagját ők két-
ségbeesetten újra és újra áttörni és megsem-
misítem igyekeznek az őket átölelő eleven 
gátat. 

A dobok tehát támadásra perdülnek, a kür-
tök rohamra fújnak  és az arabok diadalmas 
lelkesedéssel rohannak előre, hogy szuronnyal 
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majd ugyancsak Fejér Sándor meleg szavak-
ban mondott köszönetet Hernádi Györgynek. 

Este a Vigadóban bankett volt, mindvégig 
hangulatos jó kedvben. Pohárköszöntőket mon-
dottak Fejér Kándor, Hernádi György, T. Nagy 
Imre, KitUő Ignác, Kiss Ernő, dr. Ujfalusi 
Jenő és Panczél Imre. 

H Í R E K . 
— Hamis k á r t y á s o k Csíksze-

r e d á b a n A csíkszeredai rendőrség 
28 ikára virradólag ügyes fogást  csinált. 
Két nótórius hamiskártyást fogott  el. 
Az eset részletei a kővetkezők : Az 
Otthon kávéház egy mellék helyiségé-
ben négy CsiKszentdomokosi székelj 
atyafi  huszonegyes kártya játékot ját-
szott időtöltésből?!... Időközben oda-
került hozzájuk egy ismeretlen ur for-
májú ember. — Egy pár osztást akart 
csinálui. A „szereucse" az idegen mellé 
látszott szegődni, mert rövid idő alatt 
több mint 1200 koronát nyert. A sza-
kadatlan nyerés feltűnt  az egjik atyafi 
nak L Ij. nek. Jobban kezdett figyelni 
a játék menetére és észrevette, hogy 
egy gyimesi fehérhatisnyás  kártyáé, aki 
mint kibic vett részt a játékban, szem 
forgatásokkal  és szajtátoglatással figyel 
tneztetö jeleket ad az idegen számára, 
a „blattísta" kártyájáról. L L. közölte 
megfigyelését  a jelenlevőkkel, mire az 
idegen „ur" és a gyimesi „ur" hirte-
len felugrottak  ex asztaltól és kirohan 
tak a kávéházból. A reudöröruiesternek, 
akit értesítettek az esetről, sikerüli 
egész éjszakai hajsza után mindkettő 
jüket elfogni.  Az idegen c-pan a hajnali 
vonatra akart felszállaui,  amikor elfogta. 
Az ügynek a folytatusa  másnap a reudór 
kapitányi hivatalban volt. A rendőr-
kapitányunk sikerült uz idegen személy-
azonosságát Bugoinéri facér  pincér sze 
mélyében megállapítani. Bagómén az 
elnyert pénzt nem volt hajlandó elő 
adni, de a ízemélymotozás fol\auián  500 
és egy nehiny korona került elő. — 

csikarják ki a végső győzelmet. A lelkes tá-
madást nem bírják az olaszok megállítani me-
nekülni kénytelenek. 

— Fiuk az ágyukhoz I — kiállt egy ma-
gyar tiszti egyenruhába öltözött szőke tiszt 
vezetésére bízott törökökre. Kivont karddal ve-
zette csapatját a Ker-Aleb hegyen bömbölő 
ágyuk ellen. A katonák lelkesen loporlusttöl 
fekete  arccal követik vakmerő parancsnokukat 
ki hirtelen elkiáltja magát 

— Földre? — 
Katonái engedelmeskednek, ö azonban már 

elkésett. Egy kartácsgolyó mellébe hatolt. 
— Csak előre 1 — hörögte összeroskadva, 

mig emberei mennek teljessé tenni a diadalt, 
ő maga eszméletét veszti. Megtörő tekintete 
még láthatta, hogy rohannak az ellenséges 
hadállásba a török tüzérek s füle  még hallhatta 
a Ttipolisz felé  menekülő ellenség után kilőtt 
srapnellek sivitó bugását. 

A török csapat az ellenség üldözésére in-
dult. A csatatér néma csendben maradt vissza 
a harcilármától. 

A beálló éjszaka néma csendjében messze 
elvilágitottak az olasz hadihajuk fényszóró 
lámpái s azok világításánál látni lehetett, amint 
fehér  burnuszos alakok összeszedik az eleset-
teket és némán csendben egy nagy mély gö-
dörbe fektetik  őket szépen sorjába egymás 
mellé egymás fölé.  A szűke magyar tiszt is 
odakerüli a többiek mellé, nem dobog már a 
szive akit szeretett. 

Minden rendben van. A csatatér üres és 
kihalt, csak néha hallszik el egy lövés, mely 
J'«selyuket és hiénákat riasztja el áldozataik-
tól. Azutjn néma csend lesz az elesettek eine 
O'ök éjszakájában. 

— Ha Allah il Allah I 

A többi pénzt Bagoméri hallgatási d'juk 
fejében  széjjelosztogaita, amiből még 
egy a manipulációban r szt vevő fuc-.i 
pincér 50 koronát kapott. A többrend-
beli kártyákat, amelyeken állítólag kü-
lön'éle jelek vannak, uz Otthon kávéház 
főpincére  szolgáltatta. Bagomérit és a 
másik facér  pincért a rendőrkapitány 
előzetes letartóztatásba vette, a ,,köí; 
kereseti társaság" többi tagjai ezídeig 
még szabidlábon vannak. 

— Eljegyzés. Dr. Enesy Kálmán 
kir. alügyész folyó  hó 23 án eljegyezte 
Waitsuk Pannikát. - (Külön értesítés 
helyetlj. 

— Kinevezés. A király dr. Emi.» Miklós 
kolozsvári kir. Ítélőtáblai elnöki titkárt a kolozs-
vári kir. táblához itélőbirönak nevezte ki. 

— Virághullás. Ilr. Györgypál Domokos vm. 
tiszti főügyészt  ós családját megremliti" csapás érte. 
Egy éves kis leánya, Msry-Anna hétfőn  szü-
lőinek öufelúlilozó  karjai között elhunyt. Tem.-t '-se 
Szerdán délután 3 órakor igen nagy részvét mellett 
meut végbe. 

— Eljegyzés. Jászkarajonói Takács József 
eljegyezte Kádár F.-rencz és neje kedves 
leányát. Áeikát, Sep-iibükszádou. 

— Magyar ember kitüntetése Meg-
tisztelő ajánlatot kapott Tusnádi Betegh Lajos 
in. kir. állategészségügyi felügyelő,  a fiumei 
tengerészeti hatóság és kormányzóság allat 
orvosa, a délamerikai Montevideoból. A l.iv.iló 
tudóst, aki különösen a külföldön  /érzett 
elismerést és hiruovet magának, még pedig 
német, angol és francia  szakközlöoyökben meg-
jelent tanulmányaival, Montevideo város egye-
temi tanácsa az állatorvosi fakultás  bakterio-
lógiai tanszékére bivta meg évi 24,000 frank 
fizetéssel 

— Piu es leány egy szemelyben. Csak 
nem régen járta be a sajtót az a hir, hogy 
Béesbea egy leány átalakult fiúvá.  Az orvosi 
tudományban hihetetlen esemény nagy feltű-
nést keltett a tudományos körökben. A napok-
ban Fel-ócsernátonból egy sorozásra köteles 
legény állott elő, akin a vizsgálatnál furcsa 
eltéréseket találtak. — Kiderült a nevezett 
kalon.iköielesról, akit különben F. Ferencnek 
hívnak, bogy fiu  és leány egy személyben. 
A melle teljesen ki volt fejlődve,  mint a nő-
nél s azonkívül mind a két nemből van benne 
valami. A nevezettet állítólag le is fényképezték. 

— A vidéki rendörsogek államse-
gélye. A törvényhatósági joggal felruházott, 
valamint a rendezett tanácsú városok rendőr-
ségének fejlesztésére  az idei állami kőltségve-
tésbea felvett  egy millió koronából az egyes 
varosok részére Lukács László miniszterelnök, 
mint belügyminiszter Csíkszeredának l'000 ko-
ronát, Gyergyószentmiklósuak 4000 koronát 
juttatott. 

— KI lesz az erdélyi püspök ? Marosvá-
sárhelyről jelentik. A székelyföldi  kutholikus pap-
ság körében ana a liirre, hogy Mnjláth Gusztáv 
grófot  érseki székbe akarják kinevezni és IVohászka 
Ottokár nem bujtandó az erdélyi püspiiksóget «1-
t'ogadni, nagyjelentőségű mozgalma ímhilt ni.-g, mely-
nek célja az. bogy a gyulafehérvári  piispöki székbe 
Bzékely papnak a kinevezését követeljék. A mozgal-
mat arra a tényre álapitják, bogy az erdélyi kut-
bolikns papságnak igen nagy lübbsége székely em-
berükből áll. 

— Uj Ügyvéd. l)r. Kugler Vilmos gyergyó-
szentmiklösi iigyvéjelölt az ügyvédi vizsgát sike-
resen kiáltotta és irodáját (lyergyöszentiniktóson 
megnyitotta. 

— Tüzesetek. Részeg Ágoston csikszent-
mártoni lakos 3 kazal szalmája Csikszentinártoii 
községben folyó  hó 12-én este ,'1lu órakor 
elégelt. Hogy a lüz tovább nem terjedi s a 
szomszédos épületek épen maradtak, annak 
köszönhető, hogy a lakosság az épületeket bő 
vizzel öntözte s az egész idő alatt szélcsend 
volt. — Folyó hó 14-én este 8 órakor Kászon-
feltiz  községben, odavaló Lakatos Sándor föld-
mives csüristállója az abban levő 10 szekér 
szénával, gazdasági eszközökkel, 14 darab 
juhval, 1 darab sertéssel együtt elégett. Az 
épület az Adria biztosító intézetnél volt biz-
tosítva. A tűz keletkezésének oka ismeretlen. 

Az eladó felelőssege  az egészsegre 
• rtalmas c elmiszoreknel. A kir. Kúria a 
napokban közzétett döntvényében kimondta, 
hogy büntetőjogi beszámolás alá eső gondat-
lanságot követ el az, aki előtte ismeretlen „lé-
llyegü* i niere len összetételű), illetőleg isme-
retlen hatású anyagot h < znál föl  általában a 
k"zfogy:iszi:nra  szánt tápszerek (az Ítélet ese-
tein n pálinka késztesere. De büntetőjogilag 
felelős  az is, aki az ismeretlen anyag hozzá-
adásává! készült tápszert forgalomba  hozza 
anélkül, hogy az illető szernek nincs e káros 
hatása az ember egészsegére. A Kúria ezt a 
közönség.-s goudoság elmulasztásának minősíti. 
Ai ismeretlen összetételű, ismeretlen anyagok-
ból k, szült, hangzatos nevek alatt forgalomba 
hozott „póts-ep kkel. szemben ezek szerint 
a legmesszebnmonó óvatosság van helyén, de 
a Kúriának uz a döntése a hamisított élelmi-
szerekkel szemben is fokozott  óvatosságra inti 
a kereskedőket. 

Tilos  ii  kupék  foli/ósójúH  tartó«~ 
/.«(In/. A vasúti és hajózási felügyelőség  ren-
deletet bocsátott ki. amelynek értelmében tilos 
a vasuti kupék korridorján tartózkodni. Tilos 
még pedig azétt, mert a folyósókon  álldogáló, 
csevegő, cigarettázó és kíváncsiskodó utasok 
élő gáliái a ki- és beszállás sima Icbonyoló-
dásának s ezenkívül a korridorok vendégei 
megnehezítik az étkezökocsihoz való eljutást 
s pláne, a dohányosok égő cigaretta és szi-
varkavcgeikkel égető veszedelmei a többi utas 
testi épségének. Az uj rendeletet táblákba 
vésve kiszegezik a kupékban és a vasuti fül-
kék folyósóin.  Az -Opasno je van se nagnuti» 
es a »Ne ralii zaboda- a fülkékben  kifüggesz-
tett írott malasztoknak uj testvérkét hozott a 
rendelet-gólya. Mondani sem kell, hogy ez a 
rendelet igen helytelen, s csak az atnugyis 
elég kényelmetlen utazás, még kényelmetle-
nebbé tételére szolgál. Elvégre kinek esik jó 
hosszabb utat a fülkébe  szorítva végig szen-
vedni ? A rendelet indokolására szolgáló okok 
meg annyira kicsinyek, hogy szót se érde-
melne. Ha van valami baj a forgalom  körül, 
azon inkább több kocsijáratással kell segíteni, 
mint az utasok iskolaszerű megrendszabályo-
zásával. 

— Hazaboosatott honvédek. Már meg-
érkezett az összes hoovédezredeghez a honvé-
delmi miniszter rendelete, melynek értelmeben 
az 1909-ik évfolyambeli  tartalékosokat haza 
engedik. A rendeletet már végrehajtották az 
összes ezredekben s a legénységet mindenütt 
baza is bocsátották. A behívott póttartaléko-
sok és az l'Jlü ik évfolyambeli  tartalékosok 
azonban ezentúl is csapataiknál maradnak. 

— A papa keszitteti a sirjat. Kómá-
ból jelentik, hogy X. I'ius pápa a minap in-
tézkedést tett sajat sírjára nézve. A pápáknak 
már rég időktől fogva  szokásuk, hogy sírem-
ieküket saját terveik szeriut készíttetik el. A 
pápa Szent Péter kriptájában fog  nyugodni, 
amelynek titokzatos homályában mar nagyon 
sok pápa nyu.zik. A sir nagyon egyszerű lesz, 
főiket  vágnak a falba,  amely csak éppen olyan 
nagy lesz, hogy a koporsó beleférjeu  és azt 
a fuikét  a pápa haláláig téglakkal fogják  be-
falazni.  Később egyszerű márványtáblával zár-
ják el a fűikét,  amely hirdetni fogja,  hogy ott 
nyugszik X. I'ius pápa. 

— Szesz monopolium koszul? Mint a 
„Magyar Pénzügy" értesül, ugy a magyar, 
mint az osztrák pénzügyminisztériumban tanul-
mányok és elómuukalatok folynak  a szezske-
reskedelmi, illetve szeszforgalmi  monopólium 
behozatala tárgyában. A monopólium az ösz-
szes szeszes italokkal való kereskedés állami 
re/.siheu való bonyolítását ölelué fel.  llyeu 
monopólium Oroszországban és Hvajcbau áll 
fenn  Oroszországban a monopólium mintegy 
700 millió rubelt juttat az államkincstarnak. 
Nálunk ebből a forrásból  120—130, Ausztriá-
ban pedig 200 millió uj jövedelme volua uz 
allamnak. A monopolului behozatalát a két 
kormány az uj kiegyezés kereteöen 1917-.J 
kontemplálja. 

— A postatakarok ponztárnál telje. 
8itett fizetős  ugy tekintetik ugyan, mintha 
a számlatulajdonosnál teljesíttetett volna, de 
ha az ailós elkésve teljesiti a fizetést,  a szám-
latulajdonos nem köteles utánajarni annak, 
bogy az adós a postatakarékpénztárnál nem 
fizetett  s mig e fizetésről  értesítést nem nyer 
adósa ellen perrel fellephet,  az adós pedig a 
késedelme által okozott perköltség viselese 
alol az elké. jtt fizetés  alapjan ueiu menekül-
het. Igy döntött a napokban a budapesti kir. 
itélótabla 1819/v. sz. alatt. 
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— Közutak helyreállítása. B e ö t h y 
László kereskedelemügyi miuiszter az 1912 
évben pusititott árviz által megrongált közu-
tak helyreállítása és igy közvetve az ínséges 
nép segítése céljából még őszkor G5C.OOO ko-
rona rögtöni segítséget utalt ki, most pedig 
ujabb 1.393.000 koronát folyósított  az Ínséges 
vidékek lakossága javára. Ez összegből a kö-
vetkező törvényhatóságok részesülnek támoga-
tásban törvényhatósági, vicinális községi utak 
és a megrongált hidak helyreállítására : B'ivg-
megye törvényhatósága 140.000 koronát, B z-
teree-Naszód 211.000 koronát, G%ik 7;i.00<) ko-
ronát, Háromszék 40.800 koronát, Hun, ad 
200 000 koronát, Kisküküllő 140.000 korou.it, 
Kolozs 30 000 koronát, Krassószörény lOU.üUO 
koronát, Máramaros 95.000 koronát, Maros-
Torda 214 000 koronát, Sáros 152.280 kom it, 
Szatmar 33 900 koronát, Szolnokdoboka 40 tK)0 
koronát, Temes titXK) koronát, Torda iranyos 
197.789 koron.it, Udvarhely 399.309 koronát 
Ugocsa 134.000 koronát, Ung 195.500 koiouát 
kapott. Ezzel a nagyarányú segítséggel B» ölliy 
László kereskedelemügyi miuiszter ujabb tanú 
jelét adta a közutak fejlesztése  iránt való ér-
zékének. Csikvarmegye utai csakugyan rászo-
rultak a 73.000 koronára. 

— A mozi. Alig néh iuy évvel ezelőtt 
kissebb vidéki városokban még híresem 
járt. A nagy metropolisokban is esak 
egy-kettő akadt. A közönség, különösen 
a műveltebb elem, alig méltatta figye-
lemre. Állandó közönségét csak a szín-
ház, a hangversenyterem, vagy egyéb 
látványosságok tudtak biztositaui. D 
változtak a viszonyok s a mai modern 
ember uiár nemcsak hogy megszokta, 
de annyira meg is kedvelte a mozi 
nyújtotta szórakozást, hogy el sem tudna 
lenni néíküle. A 10—15 percig tartó 
képsorozatok, melyek mégis teljes egé 
szet aduak, alkalmazkodnak a mai pub 
likum szórakozási igényeihez, mert reg 
tudott dolog, hogy a mai ember szóra-
kozásaiban is a változatoí-sigot szereti, 
arai kevésbbé teszi próbára idegeit, tíl 
relrnét. S a mozi éppen ezt a cél tűzte 
ki feladatául.  Felfedni  egy-egy képet 
a leiki bonyodalmak sejtelmeiből, aztán 
ismét kacjgtutui mulattatni akar ben-
uünket szemünk elé varázsolva nemrit-
kán a leghuruorosabb jeleneteket. A mozi 
tehát semmiképp sem fáraszt,  sőt ameny 
nyiben ismeretterjesztő is, mindinkább 
nagyobb közönséget vonz s szélesebb 
területeket hódit. 

— Ügyvédek kinevezeso bírákká. A 
szóbe.is» g és a közvetlenség alapján épült uj 
polgári perreutartáüt 1914. evi szeptember 1-eti 
léptetik eletbe a polgári bíróságok gyökeres 
átalakításával egyidejűleg. Azt lehet mondani, 
hogy a bíróságok létszámának körülbelül a fele 
kicserélődik. Uj, fiatal  erók jönnek nyugdíjba 
vonuló régi bírák helyébe, a kik már az uj, 
gyors és nagyobb mozgékonyságot igénylő 
peres eljárás szövevényeivel nem akarnak ve-
sződni. Meg sem tanulják az uj perrendi kó-
dexet, mely az egész köteles törvény mellett 
még egy vaskos kötet miniszteri rendelettel 
fog  kibővülni, uj perrend saei int a törvény-
székek tanácsainak számát szaporítani kell és 
igy jelentékeny számú e óléptetesre vau kilá-
tás. A szaporulat több, mint ezer főre  rug. 
Ezek egy részét az ügyvédi kar tagjaiból fog-
ják kiegészíteni és pedig a tanácsvezetók a 
magasabb állásokra óhajtanak megnyerni je-
lesebb ügyvédeket. Az ilyen ügyvédek részére 
tudvalevőleg az uj nyugdíjtörvény 15 évi szol-
gálatot beszámít az Ügyvédi pályán eltöltött 
évekből. Az uj perrendtartás életbeléptetésé-
vel kapcso'atos miniszteri rendeletek mo>t ké-
szülnek az igazságügy minisztériumban. Az uj 
perrendtartásnak inegfelelőieg  a régi törvény 
széki épületek tanácstermeit inegfelelőieg  át 
kell alakítani a mostani szóbeli felebbezés 

tanácsok mintájára. Az utóbbi években épített 
törvényszéki épületek tervezésénél már tekin-
tettel voltak a készülő reformra. 

— A munkanélküliség elleni biztosí-
tás is életbe lépett tudvalevőleg Angliában 
a/, uj munkásbiztositási törvény keretében. Az 
orvosok harcának nagy lármája erről egészen 
elterelte a közfigyelmet,  pedig ez jelentós és 
bátor lépés a biztosítás terén. Több mint 2 5 
millió munkás van e szerint biztosítva az épí-
tőipar, hajóépítés, gépgyártás és vasipar köré-
ből Január közepéig ezekből 85,000 ig- ny je-
lentetett be, a niből 35,000 esik Londonra, ahol 
az igénylők túlnyomó számban építőmunkások. 
Január 17-ike volt az eisó kifizetési  nap a mun-
kanélküliség ellen biztosítottak számara és e 
napon mintegy félmillió  korona került kifize-
tésre. A fizetéseket  vagy a szakszervezetek 
teljesitik, amelyeknél eddig is volt munkanél-
küli segély és amellyel csak megfelelő  kiegé-
szítést kapnak a : államtól, vagy pedig az állami 
munkaközvetítők. 

— Uj földgáz  forrás.  Kiskapus haíárá 
ban a napokban fúrásokat  végezt-k és föld-
gáz után kutattak. Földgázra, a szomszédos 
heg)ek csuszámlásaiból és az itt ott előforduló 
talajsUpp<désböI következtettek. A kutatás 
eredménnyel is járt és nemcsak földgázra  buk-
kantak, hanem benzingázra is, amiből petró-
leum forrásokra  is következtetnek. 

— „A kisasszony láttára"... Egyik vi 
déki lap hozta a n -pókban a következő sokat 
moudo liirt: „Betörök jártak a mu t éjjel K. 
Margit tanítónő lakásán. Már az ajtót kezdték 
feszegetni,  a mikor a kisasszony hirtelen elha-
tározással felrántotta  az ablakot, hogy segít-
ségért kialte-on. A segítségre azonban már nem 
volt szüLség, mert a kisasszony láttára az 
éjjeli látogatók szerszámaik hátrahagyásával 
ijedten megfutamodtak"... 

— A szekely kirondeltseg. Marosvá-
sárhelyről Kolozsvárra költözik át ez ev őszén 
a fÖldmivelésUgy:  székely kirendeltség, mely 
legújabban már nemcsak a székely vármegyék, 
de »z egesz Erdelyre kiterpdó birtokpolitikai 
és földmivelésügyi  akció jelentós szerve. 

— Csak egy napig szólj igazat.. 
Betegh Fái .Székely udvarhely" felelős  szer-
kesztője és kiadótulajdonosa ilyeu című ve 
zércikbben vesz bucsut a lap olvasóitól, mivel 
Szekely udvarhelyen fennálló  könyvnyomdáját 
az uj-ágkiadó jogokkal Szvoboda J. törvényes 
jogutódjának adta át. Közel két évtized óta 
szerkesztette Betegh Pa! a „Székely udvarhnlyM 
s minden percet, mind- n pillanatát a székely 
testvérei javára törekedet fordítani,  sohasem 
a maga előnyét, hanem a köz érdekét tekiu 
tette elsőnek. Büszkén hirdette a székelység 
létjogosultságát; ktrte, sót követelte a nem-
zet vedó igaz magyar népnek össze és itthon 
tartasát. Nyugodt öuérzeitel tekint arra a ti 
zennyolc évfolyamú  lap köteteibe, melyben a 
székelynemzet buja, bánata, keserűsége és 
i en ritka öröme van az ólombetűk sokaságá-
ban megörökítve, nagyreszt az ó áldozatkész 
ségéből 

— A károgó hollőfa.  Érdekes szabaddá;; 
üom-pet tartottak március 15-éu Rákoscsabán. A 
Rákospatak partján évek óta károgó hangot hallat 
egy öreg rezgő nyárfa.  Ezt a tát a néprege Mátyás 
király hollófájának  nevezi és a monda szerint en-
nek egyik ágáról lőtték le hollós .Mátyás liires ma-
darát, mikor károgásával figyelmeztette  a nemzetet, 
hogy hízelgéssel tőrbe ejtik a magyart. A lelőtt 
holló megátkozta a nyárfa  ágát. Azóta két ág egy-
másra hajolva, Bécs lelől jövő nyugati csendes 
szélben erős károgó hangot hallat. Összedörzsö-
löilik. A nép legendás táját büszkén mutogatja 
és Rákoscsaba intelligi'ns közönsége március 15-én 
érctáblával jelölte meg a károgó hollófát.  Szép 
üunepség keretében nagy babérkoszorút helyeztek 
a híres fára  és fellobogózták.  A szép szabadság-
ünnepet Balogh Pál dr. orvos és Korsós László 
rektor rendezték. A községben lakó Péterfy  Tamás 
székely író „A holló fája"  ciiuü legemlát szavalta 
el. A két egymásra hajolt ágat, mint regélő cso-
dát mutogatják Rákoscsabán. A vidékről ezernyi 
nép /.arándokol Mátyás király hires hollöfájáhox, 
melyet a vasúton utazó közönség is érdeklődve 
tekint meg. Az érctáblára adakozók neveit emlék-
lapra írták és a község luvéltárábun őrizik, mint 
ritka nevezetességet. 

— Gazdák figyelmébe.  Csikvármegye Gaz-
dasági egyesülete értesíti tagjait, hogy a takar-
mány vetőmagvak (Lucerna, lóher, takarmányrépa, ' 

lüniag és kerti magvak 1 megérkeztek s azok az 
egyesületi irodában (Csíkszereda, vármegyeház) a 
délelőtti órákban a tagok rendelkezésére állanak. 

ALKALMI BUTORVÉTELT AJÁNL 
SZÉKELY É S RÉTI 
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Eitelkepes egyeneknek árfeleme-
les nélkül r é s z l e t f i z e t é s r e  is. 

Óriási választék amerikai 
i r o d a bereudezesekben, 
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 . ~ ~ 
— Siketnémák felvétele.  A siketnémák 

váczi kir. orsz. intézetében a következő 
1913—1914. tanévhen több ingyenes alapít-
ványi hely üresedik meg. Ezekre min. rende-
lőt értelmében az egesz ország területéről le-
het folyamodni.  A kérvények folyó  évi május 
l-ig a váczi intézet igazgatóságához küldendők 
be. Folyamodhatnak 7—10 éves siketuémák 
és olyanok is akik 10 éves koron tul siketül-
tek meg. A kérvényhez mellékelendők: anya-
könyvi kivonat, orvosi bizonyítvány, hiralő-
oltáci bizonyítvány, hatósági kimutatás a 
családi- és birtok állapotáról és szegénységi 
bizonyítvány. — Az orvosi bizonyitvány és a 
hatósági kimutatás űrlapjai az iut. igazgató-
ságától kérendók, aki azokat díjtalanul küldi 
meg. Az intézetben óvoda is van. Ebbe 5—0 , 
éves siki-tnémák vétetnek fel.  Bővebb felvilá-
gosítással szívesen szolgál a váczi országos 
királyi intézet igazgatósága. 

C S A R N O K . 
A bősök fogságban. 

Irta: Grál Alajos. 
A ripacsokról, a mult század e groteszk, 

mulatságos hőseiről szól a mesém, kiknek 
egypár prototypusa grassálva j. t.-nt meg a 
napokban közönünk, hogy ördögi hidegvérlel 
s nz ősökhöz méltó Hegmával karikírozza ki 
a legszebb művészetet. 

Tessék elképzolni egy becsületes falut,  a 
hová u szellemi táplálék csak evő kanálan 
ként és uagyon ritkán jut és egy vakmerő 
művész levitát, ki a dervis tánctól Zrínyi ki-
rohanásig mindent egyforma  rutinnal megját-
szik és akkor érthető lesz önök előtt Osvath 
ur tragikomédiája, mely egy jövedelmezőn 
indult iiíletn k oly kegyetlenül állta útját. j 

Szép tavaszi napsütésben, szinlappal ke- <•' 
zébeu, csapzott hajjal, dult arccal jelent meg 
közöttünk Osvath ur. „Műkedvelők modern 
színpada* és a „helybeli szegény gyermekek 
javára" címekkel kezdte elbeszélését és a két 
koronás jegyek árusítását. A Deitsné őnagy-
ságá ak a Kosenszweigné őnagysága mellett 
tartott fönn  uri előzékenységgel helyet és 
horribile dictu rendőri assistencia mellett 
árulta a jegyeket, hogy a helybeli jótékony-
ságban senki kételkedni ne merészeljen. 
Osváth ur bátor fiu  volt, először mert köve-
telte a jegyek megvételét 8 másodszor, mert 
Oarvai Andor .A becstelen" cimli színmüvét 
óhajtotta bemutatni neküuk. S ml falusiak 
attól aki hangosan beszél megijedünk és az 
„A becsleleu"-hez még nem volt szerencsénk, 
igy mind megváltottuk a jegyet. Különösen 
kitelt magáért a zsidóság, hisz a kulturához f 
a bőrös zsidó is jussot tart s ami maros-
menti fás  zsidóink legkivált. 



1 . szám. S Z É K E L Y S É G 

Pont nyolc órakor a községháza nagyter-
mében szorongva izzadtunk, mint az aszfalt 
kanikulában Budapesten s mikor már Osváth 
ur megsajnált, kilenc óra felé  egy sörös po-
hárra halálfejes  gyűrűjével hármat merészet 
koccantott. — Szétnyílt az omniozus teritö, 
amely vörös, röhögő ábrázattal a gördülő füg-
göny szerepére vállalkozott és kilépett a misz-
tikus félhomályban  Osváth ur bekonferálni 
az estét. 

Félkezét zsebre vágta, hajat homlokáról 
föltolta,  — a la Nagy Endre és megszólalt. 

Elmondta, hogy Thalia két papja és pap-
nője a mai nap folyamán  rutul cserben hagyta 
a művészet szent berkeit, mert előtte teljesen 
ismeretlen okból minden bejelentés nélkül 
megugrottak. Do az eset nem maradt annyi-
ban, mert táviratban intézkedett, hogy rögtön 
zárják ki a hűtleneket az egyesületből. Igy 
kénytelen lesz egyik szerepbe feleségét,  a 
jegyszedő nőt, a másikba önmagát beugrasztani. 

Aztán megint hármat ütött a kezében lévő 
sörös pohárra és kezdetét vette az előadás. 
Ostvathné őnagysága empier blouzoson enyel 
geni kezdett Osváth úrral, miután Braun ur 
kápolnai képviselő urnák a húszezer koronát 
.nekem mondja a tanárnak" és a karakteri 
záló .záj, zo lacha leben'-ezés után megígérte, 
Osváthné egész szépen nyekcgett, Osváth ur 
pedig hiányzó három metsző foga  helyén át 
ördögien nevetett és a becsületről schopeu-
haueri axiómákat csapdosott fejünkhöz. 

Mi berendezkedve jó öreg falusi  türelem-
mel reméltük ; hátha lendületbe jönnek Osváth 
úrék 1 A lendület helyet Osváth ur a sugó luk 
felé  rugdosott és biztatta az elzárkozott fiat. 

Osváthnénak ma ugy látom rossz napja 
volt, mert szemmel látható indispozicióval 
küzdött, s most már a nyekegés sem ment. 

A sugó aposztrofálva  a darab cimét hova-
tovább becstelenebbül súgott. Osváth ur be-
rekedt b m;T csak a súgót hallottuuk. 

Végre egy bátor hang a nézőtérről vak-
merőségre ragadtatta magát: sziszegni kez-
dett. Először halkan .sziu-vel, aztán mikor már 
társra is akadt „8zó"-vel erősen. — A sugó 
azonban nem tágitott s vas akarattal taszította 
Thalia, illetőleg Osváth ur kát} uba akadt sze-
kerét. A sziszegés hova-tovább erősödött s 
Osváth ur egy szót sem hallott a súgásból 
tovább. 

Azonban ő nem az a fiu,  aki megijed és 
merészen ugrott a cukros ládákból összetákolt 
színpad peremére s rikácsoló hangján szólt le 
hozzánk: 

— Önök megfeledkeznek  a művészet iránti 
kötelességről, visszaélnek, a kultura felkent-
jeinek szorult helyzetével 1... 

8 mikor a csend igy sem akart úrrá lenni, 
vakmerően csapta a fejünkhöz: 

— Önök két koronáért tán a Beregit sze-
retnék látni ? Menjenek Budapestro. 

És itt sercegő pennácskám megreszket ke-
zemben, szivem megdobban, inert az ezek után 
következő drámai jelenet kéjes izgalommal 
tölt el most is. 

Felugráltunk, vitézi keblünk megdobbant, 
de nem léphettünk a tettek mezejére, mert 
Hozner Lipót ur, — igy volt nyomva a szin-
lapon, — Achilles gyorsasággal mindenben 
megelőzött 

Ugy látszik már előzőleg valami gázsi di-
ferenciák  lehettek Osváth és elhanyagolt kül 
BŐjü népe között, mert Rosuer Lipót ur, ki 
Kápoinai László országgyűlési képviselő sze-
repét kreálta tigrisként ugrott elő a színfalak, 
illetőleg lepedők mögül s Osváth urat három 
sikerült pofonnal  sülyesztetto el a cukros lá-
dák é9 ágyteritök között. 

A mi arcunkra düh helyett kiült az öröm, 
Bzeinünk kigyuladt s Rosuer urat megtapsoltuk : 

— Rosner ur, ön ezt jól csinálta, Rosner 
ur üu a nap hőse 1 

És mi jó boldog, kultur éhes falusiak  a 
két koronát nem siynáltuk. Két korouáért még 

ilyen jól sohasem mulattunk. Szomorú a do-
logban csupán az, hogy Osváth urat hós népé 
vel a rendőrség vette szi'.nj pártfogásába  s 
így jó idő beletelik, mig hasonló mulatságban 
részünk lehet... 

Igy ér a perifériákra  a művészet s mi sze-
gény végváriak örvendünk, hogy mindössze 
két koronánkba kerül a színházi jegy, mert a 
ráadás du an kárpótol mindig. 

F O X T E U I E R 
e l a d ó . 

C i m a k i a d ó h i v a t a l b a n . 

Szám 1023—1913. , _ 2 

Árverési hirdetmény. 
Ditró község képviselő testületének 

1912. év december hó 12-én tartott 
gyűlésében hozott határozata alapján 
alulirtott község elöljárósága közhírré 
teszi, hogy az alábbi javak Diiró köz-
ség hivatalos házánál folyó  évi április 
hó lő  én délelőtt  9 árukor  kezdődő 
nyilvános árverésen h iszoubérbe fog-
nak adatni. 

Bérbeadandó javak és kikiáltási 
árak a következők : 

1. Belső piac vámszedési jog 1200 
korona. 

2. Halászati jog 80 korona. 
3 Archium bolt 50 korona. 
4. Közreztetön levő erdőőri lak és 

korcítna 100 korona. 
5. Toroki tilalmas melletti kaszá-

lók 50 korona. 
6. Közreztetön levő összes legelő 

terület 200 korona. 
7. Málnáspataki összes legelő 300 

korona. 
8. Tinováb i levő 20 holdas borvíz 

terület 30 korona. 
9. Régi temetőkert 50 korona. 

10. Boncterem hátánál levő uj te-
mető 20 korona. 

11. Kőszáli kőbánya 20 korona 
12. Agyagbánya egész terü'etével 

50 korona. 
13. Orotvai kőbánya Vaslabán Péter-

nél 10 korona. 
14. Ditróit 10 holdas bánya terület 

50 korona. 
15. Szépmezői 20 holdas mészkő-

bánya 30 korona. 

oldal. 

Az 1. 2. 3. és 4. pont alattiak 3 
évre azaz 1913. évi április hó 24-től 
1916. évi április 23-ig. a többiek pedig 
az árverés napjától 1913. évi december 
hó 31-éig bezárólag lesznek bérbeadva. 

Az árverés szóbeli, de szabálysze-
rűen felbélyegzett,  s kellő bánatpénzzel 
ellátott es helyesen kiállított írásbeli 
zárt ajánlat is elfogadtatik  az árverés 
megkezdéséig. 

Árverezni szándékozók tartoznak a 
kikiáltási ár 10«/„-át — bánatpénzzül 
— az árverezés megkezdése előtt annak 
vezetője kezéhez készpénzbe letenni. 

A haszonbéri összeg — az árverési 
feltételek  alapján — azonnal fizetendő. 

Bővebb felvilágosítást  a községi 
jegyző njujt, kinél az árverési feltéte-
lek is a hivatalos órák alatt meg-
tekinthetők. 

Az elöljáróság. 
Ditró, 1913. évi március hó 28-án. 

Zathureczky Bálint. Biró Sándor. 
kjző. kbiró. 

Szám 299—1913. végrh. 
ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. 

Alulirt bírósági végrehajtó az 1881. évi LX. 
tc. 102. § értelmében ezennel közhírré teszi, 
hogy a csíkszeredai kir. járásbíróságnak 1913. 
evi V. 91. szúmu végzése következtében dr. 
Klek Mór budapesti ügyvéd által képviselt 
Elek és Társa budapes • cég javára 011 ko-
rona s jár. erejéig 1913. évi február  hó 5-én 
foganatosított  kielégítési végrehajtás utján le-
foglalt  és 2200 koronára beesült következő in-
góságok u. in.: bútorok nyilvános árverésen 
eladatnak. 

Mely árverésnek a csíkszeredai kir. já-
rásbíróság 1913 évi V. 91. számú végzése 
folytán  96 korona tőkekövetelés, ennek 1912. 
évi január hó 1-sö napjától járó 5°/o kama-
tai, >/,•/, váltódij és eddig összesen 32 ko-
rona 20 fillérben  bíróilag már* megállapított 
költségek erejéig, végrehajtást szenvedett 
szállodájában Csíkszeredában leendő meg-
tartására 1913. o v i á p r i l i s h ó 5-ik 
napjanak délutáni 6 órája határidőül kiiü-
zetik és ahhoz a venni szándékozók ezennel 
oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érin-
tett ingóságok az 1881. évi LX. t.-c. 107. és 
108. §-ai értelmében készpénzfizetés  mellett, a 
legtöbbet Ígérőnek, szükség esetén becsáron 
alul is el fognak  adatni. 

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

Kelt Csíkszeredában, 1913. évi március hó 
20. napján. 

Molnár Sándor, 
kir. bír. végrehajtó. 

-ţ O r o r \ t ' i I toe^ált l i i r e s , l r i E l c e d . -
' ' L d . T7elt minden letezo hazisiert folulmul. 

A VALÓDI CEMTIFOLIA-KENŐCS 
( e z e l ő t t u g y n e v e s e t t oBodakenöos) 

M T * E R E J E É S H - A . T . A . S A . : " S B A 
Megakadályoz s megszüntet vérmérgezést. Operációkat tesz 
feleslegesbe.  Hasznai szoptatós tűiknél, tejmeginditásnál 8 
eml" megkeményedés ellen. <)rl>ánc s bárminemű elavult bán-
tnhnnknál, seben és feltört  lábuknál, set»eknél, dagadt lábak-
uál. ' -ontszúnál is, kard-, s/.úrt-, lőtt , vágott-, zúzott sebek-
nél. i'legen testek eltávolítására mint : üveg, szálka, por. sorét, 
tüske stb. mindenféle  dagaoatn.il, fekélynél.  kinövésnél kar-
bunkulusnál, képződéseknél,épp igv ráknál továbbá féregnél 
vagy rothndásnál, menés által leítört lábaknál, bármely 
ógcsi sobnel, «1 fagyott  testrészeknél, bosszú betegségeknél 

előforduló  íölfekvésind,  nyakdagHuatoknál, vérkeléseknél, fülfolvásnál,  Mindenütt ismert 
valamint kipállá* ellen gyermekeknél stb. kiváló és biztos gyógyhatású. e K v e d ü l valódi 
Két doboznál kisebb n udeles nem lesz szállítva. Szétküldés utánvéttel, vagy . ® 
a pénz előzetes bekul lése ellenében. Két tégely ára K 3 (JO Nagyobb ren- oalz»ain 12 2 vagy 

• • dclésnél }elentékony árengedmény. • • 6/1 vagy 1 családi 
Budapesten kapható. Tőrök József  gyógyszertárában s h legtöbb gyógy- Uti üveg K 5.80. 
tárban. Nagyban kapható Thalm.iyer ós Seits, Kochmeister utódai és 
Rndanovits Tesivérek drogériákban Budapesten. — Ahol n i n c s l erakat , ott rendeljünk 

j 
1CH DIEH1 

Alléin echler Balsam 
Wi d>rS<lK.ri.Wi|K«iW M 
A TTiarry in rrioridi 
W *oM>M» liwkrm 
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el-

ordőbirtok rKe-
.Anyatói puszta" 
helye, uiiat i- • 
139-7 k. lioM-̂ s 

Szám 340—913. mj. 

Legelő bérbeadási hirdetmény. 
Csikvármegye magánjavai tulajdonát 

kép zö Csikszentiuárton II. határiészben 
fekvő: 

A , Uzvfllgyi  erdőbirtok .Baskahavas" 
nevft  80-8 k. holdas kaszálásra is al-
kalmas legelő és 192« 2 k. hold mér-
sékelten legelte'hetö erdőierttlet I 
tetési joga i lllini és 

B , a Csobányosi 
resztes", „Solyomtár" 
és az alsó gyártelep 
száládra is uh almas 
legelő és Cs'.hányoa éa Sulcza pa; <tv. 
hajló, mérsékelten legeltethető 33<i9l 
k. holdas erdőterület legeltetési .i ,-a 
ismét külön folyó  évi április Iw  12 én 
délelőtt  10 órakor  Caikvártuegyo 111:1-
gánjavai igazgatóságának irod íjában, 
^Csíkszereda, vármegyeház) zárt írásbeli 
ajánlattal egy bekötői t szóbeli verseny-
tárgyaláson 3 egymásután következő 
évre bérbe fog  adatni. 

Kikiáltási ár az A., részre 400 ko-
rona, a B., részre 1200 korona. Bánat 
pénz mindkét résznél a kikiáltási ár 
10 százaléka. 

Uióajánlatek, va^y a kikiáltási áron 
aluli ajánlatok nem vétetnek figyelembe. 

Bővebb felvilágosítást  a hivatalos 
órák alatt Csikvármegye magánjavainak 
igazgatóságánál, vagy a Csikszentmár 
toni tn. kir járási erdögoudnokságuál 
szerezhetők. 

Csikvármegye magánjavainak igaz-
gatósága. 

C s í k s z e r e d a , 1913. évi március 
lió 28-án. 

Az igazgatóság. 

BMflBBKifflgBÍ  1 

OÍGSÓ árszámitás 
mellett közöltet-
nek s felvétetnek 

Törvényesen bejegyzett véljegy. 

Óvakodjunk értéktelen 
utánzatoktól ! 

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

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

Kapható 44 fill.  1.40 és 2.20 K eredeti üvegekben. 
Főelórusitás: 

KELLER ISTVÁN gyógyszertárában 
az „ATTILAHOZ". 

Csikszeatmártonbari e s Tusnádfúrdőn. 

• 

(|j Csuz, köszvény, reuma, szaggatás, nyilalás, oldal szúrás, keresztesontlájás, derékoldal- vagy 
ífcj  hátfájás,  izom . és iuhántabnak, kar- és lábgyengeség, merev végtagok és ujjak, görcsök, 

továbbá hülés, megfázás,  va^y léghuzaiuhól származó bajok azonnal enyhülnek az Oroszlán 
Meni hol Sósborszesz használata által. Ha a fájó  testrész a dörzsölést uem türi, ugy borogatást 
alkalmazunk. Fogfájás,  fejfájás,  fejszaggatás,  hajhullás, idegesség, bágyadtság, kimerültség 
általános gyengeség eseteiben kincsesei ér fel  a valódi Oroszlán Menthol Sósborszesz. 
Torokfájás,  rekedtség, gégehurut, influenza  nátha ha fellép,  ugz emlékezzék az Oroszlán jz) 
Menthol Sósborszeszre, mely a legkitűnőbb és legelterjedtebb háziszer. Ezer és ezer inás 

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

dik róla, hogy nz Oroszlán Menthol Sósborszesz az emberiség jótevője. 
33 f,2  115] 

A g y b a v i i e l é s l „ ^ S L , 
A kor éa nemi adatok közli»» elleniben fet-
*llágo»táM ingyen nyijl: PfaKar  Qaorg 

l HOrnb.r» |B.K>,omit 

VAKAR U CSÍKSZEREDÁBAN 
KÖNYVNYOMDA, KÖNYV-, PAPÍR- ÉS IRÓSZERKERESKEDÉS 

Ö 

Elvállal mindennemű könyvnyomdai munkákat, u. m.: báli meghívókat, 
falragaszokat,  eljegyzési kártyákat, esküvői meghívókat, gyászlapokat, 
névjegyeket, röpiratokat, folyóiratokat.  Nagy raktár egyházi.' ügvvédi és 
községi nyomtatványokból. Szép választék finom  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, irónok, 
tollak, tollszárak, törlőgumik, iskolai füzetek,  rajzeszközök, hegedűk és 
hegedüvonók, hurok, rajzpapirok, rajzfüzetek,  körzők stb. cikkekben. 

Nyomatott Vákár L. könyvnyomdájában, CaíksMreda, 


