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Hirdetési dijak előre fizetendők. 
Kéziratok nem adatnak vissza. 

P O L I T I K A I , K Ö Z G A Z D A S Á G I 

„Addig nem lesz nyugalom". 
Az a politika, a melyet az ellenzék 

követ, a negáczió politikája. Célt érni 
azzal nem lehet. 

Sztrájkkal fenyegethetnek  amunká 
sok; de olyanokuak a sztrájkja, akik 
nem hagynak dolgozni, ugyan mit ér-
het el ? 

Micsoda nevetséges felfogás,  micsoda 
nevetséges tévhit az, ha az ellenzék 
azt hiszi, hogy az ő távolléte fáj  vala-
kinek. Helyesnek nem mondhatjuk ezt a 
távolmaradást — a kötelességmulasztás 
mindig helyteleu — de hogy miért fúj-
jon nekUnk az ó fejük  : azt belátni nem 
lehet. 

Az ellenzék talán azt hiszi, hogy az 
ő távolmaradása kár az országra. Ebben 
az esetben rólunk való felfogása  igen 
megtisztelő. Mert elismert, hogy az or-
szág kára minket inkább indit bekére, 
mint őket s igy a tni szivünkhöz köze-
lebb áll. Ez a rész igaz; ók csakugyan 
nem engednek, ha t.z otszág érdeko azt 
is kívánja; mi ellenben igen, — De 
honnan veszik, hogy az országra nézve 
hátrány, ha ók nem ülnek a parlament 
ben? Honnan e képteleu feltevés? 

ők nem mennek be, a mig a status 
quo heljre nem áll — sz pen áll helyre I 
ugy uiint a balkáni talán 1 — s a mig 
nem lehet ismét obs tualni. Hel.ies. Do-
hát azt hiszik, hogy az orazágna:. olyan 
nagyon faj,  hogy nem sípolnak és hogy 
nincs névszerinti szavazás? Ugyan mi-
csoda értek az, amitől uieg vagyunk 
fosztva  evvel? 

Bécsből remélnek támaszt — nem 
tudjuk kitől Hiszen mindig azt hirdet-
tek, hogy a kormánypárt a bécsi poli-
tika vak eszköze. Azt akarják mondani, 
hogy ők még inkább azok ? Es ha nem; 
és ha igazán hiszik, hogy a bicsi poli-
tika eszközei vagyunk; akkor mért 
akurjon elejteni? Van ebben ész? Nincs 
egyeb, mint — ellenzéki rágalmazás es 
valótlan állítás. 

Azt hiszik olyan nagyon fáj  Bécs-
ben, hogy ők nem sípolnak, hogy terna 
tartókat nem dobálnak, hogy a zöldség 
piac nyolvét a parlamentbe be uem 
viszik, hogy nem ohstruálnak s hogy 
dolgozni hagyják a törvényhozást? 

Annyira tuagyargyUlölőnek hiszik a 
dinasztiát, hogy felteszik  róla, hogy az 
ó kezükbe tenné az ország sorsát? Hogy 
óhajtaná ismét itt az auarchiat? Nem, 
nem, a dinasztia minket szeret ; ezt az 
országot másodszor nem fogja  velük 
megnyomorítani. Először is csak bün-

tetésből tett, de „megbűnhődte már e 
nép a multai s jövendőt". 

A dinasztia első gondja mindig a 
nagjhitalmi pozíció. Hat hiszik-e, hogy 
reájuk fog  támaszkodni ennek érdeke-
ben ? Külpolitikánkat elitélték ; ellen-
ségeinkkel cimboráltak és a mikor fegy 
vert akar unk fogni  — a szerbek mel 
lett nyilatkoztak. Ugj viselkedtek, mint 
a inouaiciiia elszakadni kész szlavjai. 

Es ezekre támaszkodjék a nagy-
hatalmi pozíció? 

Fegyver kell a nagyhatalomhoz s ők 
tíz évig hátráltatták a fegyverkezést  s 
hadseregünket fejlődéseben  visszave-
tették. 

Es ezekért fog  mnid sírni a bécsi 
Burg! Hogy fog  ott ;„ ni, — ugye? — 
hogy többe nem ellenkeznek? Hogy fog 
ott fájni,  hogy már uem szonokomal., 
csak a piacon? 

Hat mire várnak ? 
Csodákat réméin -k ? 
Azt hiszik, hogy magától rendbejön 

minden ? 
A kormány megy a maga u'.ján ; a 

nemzet és a király mellette^ állanak 
Számúra nincsen probiéma. ü raegol 
dotta feladatát.  De hogy az ellenzék 
hogy jut ki majd a zs ik utcából, erre 
nincs felelet. 

Ámbátor van egy: az ellenzék ugy 
tesz, mintha nem bukkott volua meg es 
szócsövei uj harcot hiidetnek megint. 
Most ezúttal a választói jogért. A nug 
ez nem ül diadalt, addig — ugy mond-
ják — nem lesz itt béke és nyugalom. 

Addig nem? Dehogy. Azután sem lesz. 
A mig ez az ellenzék mozogui bír; 

a inig ez el nem veszti teljesen lábai 
alól a talajt: addig igenis nem lesz 
uemcsak nyugalom, de reud és zavar-
talan munka sem lehet. 

Hiszen mindig vau nekik valami kü 
vetelesük, a mit ráerőszakolni szeretné-
nek másokra, azt hívén, hogy inasok 
is hozzájuk hasonló könuyüséggel cse-
rélik programmjukal. 

Először volt a magyar vezényszó. 
Addig nem lesz iit beke — mondtak — 
mig el nem érjük azt. El is érték — a 
kormányhatalmat s volt béke és volt 
nyugalom. 

Addig nem lesz béke — mondották 
azután — a mig az ónálló bankot ki 
vivni nem sikerül Es hol van ma már 
az önálló bank es vámterület követe 
lés, hol a katonai követelések és a 
perszonál unió ? 

l'rogrammja hiszen van mindenütt 
az ellenzéknek s természetes, ha ahhoz 

ragaszkodik. De ha az ellenzék mindig 
abban látja hivatását, hogy a maga 
mindenkori elveit ráerőszakolja a kor-
mánypártra : akkor voltakeppeu az el-
lenzék kormmyoz, csakhogy — fele-
lőtlenül. 

Meg azt is ugyan, hogy vállalja egy 
olyan párttal szemben, a melynek a 
programmja minden időszakban más! 

Furcsa beállitása a parlamentariz-
musnak, hogy az ellenzék más párttól 
követeli a maga elveinek megvalósítá-
sát; de a mikor ó volt kormányon, 
akkor szegre akasztotta az elveit. 

Miért becsüljük mi jobban az ő el-
veiket, mint ők maguk ? 

Es mi jogon hiszik, hogy mi a ma-
gunk elveit ^ oly kevéssé vesszük 
komolyan, mint ők a maguk idején ? 

Egy időben a polgári házasságot erő-
szakolták : azután — mert nem facul-
tativ — ellene mentek. Egyszer az ál-
lamosítást sürgették, azután megobstru-
álták. Kellett a pluralitás; és kellett 
az általános választójog. Kellett a ve-
zényszó, s há. om év múlva a katonai 
vívmány Justh szemében már semmit 
sem ért. 

Hogy vállaljuk mindezt az álláspon-
tot s ha igen: mikor melyiket? 

Hiszen a míg a pártot belenevelnék 
az egyik elvbe : Apponyi addig már reg 
egy másikat tartatta szentnek és csal-
hatatlannak ! Ezt a villamsebes elvcse-
rélési processzust nem birjuk utáuna 
csinálni. Ez nála egyéni kvalitás, párt-
jánál pedig oly személyes politika, 
melynek az elvektől való teljes men-
tességét eltanulni szintén képtele-iek 
vagyunk. 

Ha „addig nem lesz béke és nyu-
galom" a míg az Apponyi egész elv-
skáláján végig netn megyünk: akkor 
bizony nagyin, de nagyon soká kell 
váruiok. 

Az ellenzék ugy látszik ugy tartja, 
mint az egyszeri zsidó. Nincs rendén — 
ugy mondta — hogy a gazdag ember 
váltóit aucep-álják ; minek neki váltó, 
olt van a pénz. Fe,,adják el inkább a 
szegényekét. De hiszen akkor — ez 
volt az ellenvetés — minden szegény-
váltót ír s minden gazdag elszegénye-
dik. Elszegényedik mind s akkor mit 
tegyen? N'os — felelte  hidegvérrel — 
írjon váltókat most már ö maga. 

Ez a koalíció uézete. A kié a kor-
mány hatalom, minek annak az elv. A 
ki az ellenieken van, annak legyenek 
elvei, mindaddig, a inig a kormány meg-
bukik. És ha megbukott? Nos akkor 
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írjon 5 maga — mint az egykori ellen-
Zi'k — elvi'ket znszlajára s kénysze. 
ritsen musokn t, hogy ezeket, elfogadjak. 

V»n ebben huiiior; csak közéleti 
tisztesség niuexen. 

— Dr. Fe je r Antal üDneplese. 
Az országos ügyvéd szövetoOg csiksae 
redai osztálya dr. Kejer Aulai csíksze-
redai ügy ved tiszteletére ünnepélyt ren 
dezett. Dr Pejer Antal harminc ev oiu 
ügyvéd, ezen idö alait kohegainak, em 
beriársaiuak a tiszteletét, szeretetét ér-
demelte ki. Tevékenységé, agtlitasa 
mindannyiunk előtt ismeretes, alig \olt 
a társadalmi eletnek olyan mozgalma, 
amely az ö munkásságát nélkülözhette 
volua. Szorgalmával, kitartó fáradhatat-
lan munkásságával példát adott azoknak, 
akik az ő útjait tapodják, hogy a uem 
szinpatikus ügyvédi pályán is mint lehet 
az általános tiszteletet és szeretetet ki-
érdemelni. 

Ünnepélye folyó  hó 29-én volt a vár-
megyeház közgyűlési terniebeu, a hol 
Éltlies Zsigmond ügyvéd elnöklete alalt 
az ügyvéd szövetség ülését tartotta. 
Onnepellet dr. Bocskor Bela köszöntötte 
emelkedett hangú, tartalmas beszédben, 
majd dr. Nagy Beni egy a csikmegyei 
ügyvédek arcképeit tartalmazó szép és 
értékes albumot nyújtott át neki az Ügy-
védi kar üdvözletével. 

Ugyanaz napon a Vigadó nagytér 
méhen népes bankett volt, a melyen 
ünnepeltet magas szárnyalású köszön-
tőkben dr. Tíltcher Ede, Kovács LajOB 
és Szász Lajos köszöntöttek fel. 

Tisztelendő 
Tódor László segédlelkész urnák 

Ditró. 
.Hazudik a tnungó sajtó... szégyenletes 

bél ; a hazugságot... hazugsaggal hin-
tem . ez az ur lesi puskás módjara lövöl-
döz.. álarc ala rejtőzött puszta betyára.. 
álnév alatt bujkáló, gyáva, pipogya legeny-
nyel nem érdemes szuba allani... kiu»k a 
tolla hazugsagba vau mártva álarcos 
betyár. ...lábbal tapod miudeu igazságot. 

Lódit, ferdít,  hazudik... mázsás hazugság., 
az tendenciózus, grandiózus szemenszedett 
munkapárti sajió hazugság... munkaparti 
ketkulacsosok .. ilyenkor az emberek nagy 
rész»1, a kik mélyen neznek a pohár fene-
kére, mindenre kaphatók... embernek a ba-
sáskodasa mellett... muugó sajtó hazugsá-
gának.. frivoi,  aljas eljárás..." 
Vege vaui Gyönyörű szemelvény. Ea ezt 

egy romai katolikus pap irta Csikmegyeben, 
aliol a keresztény hivők ezrei áhítattal hallgat-
ják a krisztusi  tanításokat.  A hol a szere-
tet tíitiitasaiiau, a lüreimessegre való oktatas-
bau, a sziiivedeseknek keresztenyi türelemmel 
való elviseles^re való batoritasban oly sok 
férfiút  hallgattam á t s z e l l e m ü l v e a szo-
szekroi beszelui. Őszintén szólva megivudül 
az ember, a mikor a saját akarat elhatá-
rozásából az i s t e n f é l ő  elet, az önmeg-
tagadas, az irényesseg, a szerenyseg követe-
sere felszentelt  férfiúnak  szájából a szitkozó-
dásoknak, a tragaroagoknak ilyen tömkeleget 
hallja VI 

Tódor László ur a Csikvármegye 35-ik 
számaban egy cikket közöl. — És minthogy 
ennek a cikknek a hangja olyan eszeveszet-
tül feunhejjázó,  mintha vele szemben minden 
csak tizedrangu volua, uem mulaszthatjuk el, 
hogy azokra egy rövid választ ne adjuuk. — 
Kijelentjük hogy nem követjük ót a sértege-
tés utjain. Maradjon ez az o kenyere, mi a 
.tizedrangu"-ak iriég iniudég nem szoktunk 
durva szavakkal sértegetni. 

Eióbb Öaöu kezdjük, s csak azután azon 
a dolgon, a miről szó van. 

Öu szándékosán, krakelér módra sértő ki-
fejezésekkel  illeti a .Székelység" et és aunak 
egyik tudósitóját, aki „Omega" név alatt a 
ditrói március tizeuötödiki ünnepélyről lapuuk-
ban reíerált. A sértésért pedig elégtételt szok-
tak adui, mert a ki ugy sért, hogy elégtételt 
nem adhat, az a lovagiasság, a gavallerság, 
az uri felfogas  szerint gyáva. Ha Ón a társa-
dalombau civil ur volua, akkor en Out ezekert 
a sertesekert provokálnám, és ketteu szembe 
allva ej:ymassal feifiasan  elinteznők azt a 
differenciát,  ami közöttünk támadt. — Aztán 
mint uri emberekhez illik kezet fognánk  es 
elválnánk Azouba*. ez lehetetlen, KJÜ  pap, 
a ki fogadalmat  tett, megesküdött, hogy ilyent 
nem lesz, mag. ia vette a kiválasztottak külső 
jelvenyet, a papi talárt. Ebbeu a tekintetben 
tehát velem szemben ön nem férfi,  mert önnek 
uz egyéni szabadsaga korlatozva vau, ezt nem 
leheli meg. Es ou ezt akkor is tudia, a mikor 
swrtö kifejezéseit  a nyilvánosság szamara papirra 
tette. Ön tehát a papi talar védelmé alatt 
sertegetett. Tudta, hogy ezert sem en, sem 
senki felelősségre  nem vonhatja Ebben a te-
kintetben tehát öu biztousagban van. Hogy 
mint velekeduek majd ezen a dolgon az em-
berek, avagy hogy a csikmegyei katholikus 

papságnak ebből a szereplésből mekkora tisz-
telet jut osztályrészül, hogy a gondolkodni 
tudó nép erkölcseiben milyen rombolást visz-
nek véghez a saját papjának szájából hangoz-
tatott hasonló kifejezések,  a fölött  elmélked-
jenek azok, a kiknek az ilyen dolgokkal való 
foglalatoskodás  a hivatásukhoz tartozik. Nekem 
meg van a magam véleményem, s ez az: 
hogy az erdelyi püspökségben nem akadna 
még egy pap, aki ezeket, avagy ehez hasonló 
kifejezéseket  a pennájára merné venui. Legyen 
azonban teljesen nyugoi.t, ha el is kerüli sér-
téseién az elégtétel adásnak az említett mód-
ját, a blintetes alul nem fog  menekülni, mert 
azokat a büntető bíróság előtt számon kérjük 
Öntől. Sajnálom, de bün büntetlenül nem ma-
radhat, s ez az egyetlen módja aunak, hogy 
ön elégtételt adhasson. Avagy ha bűnbánóan 
egyszer m«nis azt gondolná, hogy a papi hi-
vatással sehogy sem egyeztethető össze a 
büntető bíróság előtt való megbélyegezés, 
akkor kérjen Öu a meggondolatlanul elköve-
tett sértésekért bocsánatot, és mi „megbocsáj-
tunk a A ellenüuk vétőknek" mert erre taní-
tottak azok, a kik hivatásukat másként fog-
jak fel. 

A ditrói márciusi ünnepélyről szollva tény 
az, hogy ön az ellenzéki vezérférfiak  távirati 
üdvözletét indítványozta, s az indítványozás 
hangulatának eredménye az lett, hogy anuak 
a 60 tagu társaságnak 41 tagja a kezeink 
között lévő eredeti távirat fogalmazvány  sze-
rint a következő táviratot küldötte Gyalókay 
főispán  urnák : 
Méltóságos 

Gyalókay  Sándor  főispán  urnák 
Csíkszereda. 

Március 15-iki nemzeti üuuepre egybegyűlt 
ditrói közönség Méltóságodat hazafias  lelke* 
sedéssel igaz szívvel üdvözölve, hálás köszö-
netét fejezi  ki a község által kért járásbíró-
ság felállítása  érdekében kifejtett  hathatós 
támogatásáért. Ditró  közönsége. 
Z ithureczky Bálint s. k., Vértes Lajos s. k., 

Biro Peter s. k„ Kólló Karoly (kadet) s. k., 
Csiby Alajos s. k., Fodor tanár s. k., Csiby 
Löriucz s. k.. Puskás Tamás s. k., Szathmáry 
Bela s. k., Csiby Imre s. k., Gaal Miklós s. k., 
Költő Karoly m. b. s. k., Nagy Sándor s. k., 
Csiby Imre s. k.. Puskás Jeromos s. k., Csiby 
L'ijos s. k . Lörincz Vilmos s k., Csiby Tamás 
s. k.. Mezei János s. k., Strasszer Jenő ». k., 
Petres Saudor s. k.. Orosz István s. k., Orosz 
Veuczel 3. k\, öchweiffer  Viktor s. k.. Molnár 
Sándor s. k., Baba József  s. k., Benedek 
István s. k.. Kovács Alajos s. k., Pálffi  Do-
mokos s. k., Bajkó Mór s. k;, Kováts János 
s. k.. Mészáros Alajos s. k., Ádám Antal s k., 
Gál Zsigmond s. k., Csiby Tamás s. k.. Kovács 
Ferencz s. k., Császár István s. k., Csergő 

A „SZÉKELYSÉG" TÁRCÁJA. 
A léghajó. 

a Manchester Guardian jókedvű humoristája 
követte el ezt a parbeszedet, amely egészen 
jellemző a brittek közt legújabban kitört leg-
bajózásra, a mely nemetellenes hangulattal 
vegyül. A dialógus szereplői az újságíró és az 
éjjeli őr. 

Az uj sági ró: Nos ó ? 
Az éjjeli ór : Azt hittem megüt a guta, mi-

kor az a micsoda idejött. Éppen kinéztem, 
hogy égnek-e meg a lámp- k, mikor egyszerre 
csak zajt hallok a fejem  fölött  s valami hir-
telen szél lesöpörte a sapkamat a fejemről. 
Tudja az a szel volt. amelyet annak a micso-
dának a farka  csinált. 

Az újságíró: Azt mondta előbb, hogy a 
léghajó szivaralaku volt. 

Az éjjeli őr: Igen szivaralaku volt és ugy 
volt kivilágítva, mint egy óceánjáró gőzös. A 
törzs egesz szürke és egy fekete  sas közvet-
lenül a kormány lapát mellett s amellett nagy 
fekete  betűkkel a név : „von Moltke". A fedél-
zeten három nyitott lampas. A hajó alatt egész , 
sereg rud, amely keresztezte egymást köztük, 
de nnm a közepén, hanem a végén ket vas-
tagabb. A rudak közt H  nyergen az alsó fedél-
zeten egy karcsú fiatalember  ült, lábával a 
kengyelben ugy mintha a Derbiben lovagolna 
8 a keze allaudóan ott volt az emeltyűn. A 
felső  fedélzeten  egy másik hosszúkabátos em-
ber hajolt keresztül a korlaton es valamit oda-
kiáltott a fiatalembernek. 

Az ujságiro: Ha megenged egy megjegy-

zést, az Ön elbeszélése, egy pontban eltér a 
másokétól. Ön azt mondja, hugy a kormányos 
lába a kengyelben volt. Mások viszont azt ál-
lítják, hogy a lába szabadou csüngött le. Ugy 
mesélték, hogy ingatta a lábát. Ügy lattora, 
hogy ezt a reszletet az ön nyilatkozata meg-
cáfolja. 

Az éjjeli őr: (rövid hallgatás után) Négy-
szemközt bevallhatom magának, hogy nem 
mernék megesküdui a kengyel vasakra. Hagyja 
el a kengyelvasat. 

Az ujságiro: (Kihúzza a je yzeteiból ezt 
a szót ) Itt van különben raég eey pont. a fe-
kete sas. Bár biztosíthatna arról, hogy keif̂ -jü 
sas volt ? De mai»a azt mondja csak: egy fe-
kete sas 1 Ez kar 1 

Az ejjeli ór: Hát nem azt ordítom már egy 
félórája  a fülebe,  hogy egy fekete  ke'.fejü  sas... 

Az újságíró: Bocsánat. Egyébként talán 
legjobb \olna a sast nem emlegetni Egyetlen 
más lap sem emlegeti, ugyiatszik szándékosan 
húzták ki tudósításokból. Rossz vert szülne 
a parlamentben is szóvá tennék A sasra ta-
lan meg se merne esküdni? Ilyen magassag-
han talán hazugság leheine! 

Az éjjeli őr: Hat baj is az a sas? Húzza ki 
Az ujságiró : Köszönöm. És a nev ; Moltke ? 

Hát olyan határozottan azt akarjuk mondani, 
hogy a léghajó n-met volt. 

Az ejjeli or: AII right I El hagy n ! Ugy se 
mernek megesküdni ra. 

Az ujságiró : Aztán meg ön két fedélzetről 
beszél - - hat eze.i p>rsze nem lehet változ-
tatni... 

Az éjjeli ór: Hat azzal mi baj van? 

Az ujságiro: Minden más léghajónak csak 
egy fedélzete  van... a két fedélzet  nagyon gya-
núsan hangzik. Talán huzzuk ki azt is — igy 
biztosabb. 

Az ujságiro : Igy hát a hosszúkabátos fér-
fit  sem emlegethetem, aki a felső  fedélzeten 
kihajolt. Úgyszólván most mar nincs alapja... 

Az éjjeli őr: Ugy is jó ! 
Az ujságiro : Kételkedem abban is. hogy 

az angol publikum szívesen venné a „karcsú 
fiatal  embert-. Azt is ki kell húzni. 

Az éjjeli ór: (Bólint) 
Az újságíró: Egészen biztos különben ab-

ban, hogy három lámpa égett a léghajón? 
Az éjjeli ór: írjon kettőt ha ugy akarja. 
Az ui sági ró: Talán legjobb lesz, ha azt 

iroin, hogy egy sötét és ragyogó testet látott 
mérhetetlen magussaghan 

Az éjjeli ór: Igen, helyes. 
Az uiságiró : Ii>eu ám, de ez a két szó: 

sötét és ragyogó, kizárja egymást. Így hát ta-
lan az le-z a legjobb, ha meg sem emiitjük 
a dolgot. Igyunk inkább egy pohár sört... 

Az éjjeli őr: (Nagy meggyőződéssel) Igen, 
ez a leghelyesebb 

Az orvos. 
A szegény ember tüzelófát  vitt haza ma-

gúnak, mert tél derekán járt az idö és igen 
hideg volt odakint. 

Amint az utcán végigment, a vállán lévő 
emelórud ket vénére aggatott két kosárba ide-
oda himbálódzott. 
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Lajos s. k, ifj.  Józsa Sándor a. k., Csiby Béla 
s. k., ifj.  Száva István s. k. 

Ez pedig nem volt benne sem a „Csikvár-
megye" első referádájában,  sót annak ilyen 
megtörténtét ön is tagadja. A helyett a 41. 
táviratozó urat részegekké degradalja, kik ha 
„mélyen néznek a pohár fenekére,  mindenre 
kaphatók" Csodálatos. Pedig annak a 41. em-
bernek a nagy része úriember, tanárok, taní-
tók, hivatalnokok, intelligens vagyonos székely 
birtokosok, iparosok, akik miud részegek, a 
mikor táviratoznak, csak éppen Ön az, aki jó-
zan. Hogy ezt az a 41. ember öntől zsebre 
teszi-e, nem tudom, de előttem egy tiszta iv-
papirra Csibi Alajos kezeirásával megfogalma-
zott és 41 tiszta sajátkezű aláírással ellátott 
iv fekszik,  a melynek elhiszem minden szavát. 

És a végén Ön beszél a ditrói munkapárt 
ról is. Hát kinek jutott eszébe ezt a kitételt 
Ön elótt hangoztatni ? Kimondotta, hogy Ditró-
ban a munkapártnak vau-e talaja, avagy nincs? 
Ki kért egyetlen embert Ditroból, hogy mun-
kapárti legyen ? Sem a főispán,  sem soha senki. 
Ön tehát rémképeket lát. Ditróban nincs 
munkapárt, nem is akarta soha senki, hogy 
legyen De ha majd egyszer csakugyan szük-
ség lenne arra, bogy Ditróban is megalakuljon 
az, legyen teljesen nyugodt Üu tisztelendő ur, 
hogy az az Ön akarata ellenére is megalakulna, 
bármennyire is nehezére esnék az önnek. 

Csíkszereda, 1913. évi április hó 5-én. 
Dr. Gaal Endre, 

a „Székelység" felelős  szerkesztője. 

Atlila hun lirálj sírja Gyeriyóban. 
Érdekes hir kering Gyergyóban. A monda 

szerint Attila hun király teterr e arany ezüst 
és réz hármas kapcsaba helyezve valamely 
patak medrébe van eltemetve és hogy nyugal-
mát meg ne zavarhassák s nyugvó helye örök 
titok maradjon, a királyi tetem elrejlői vissza-
téréskor egy szálig leölettek. Nem is lud senki 
nyugvóhelyéröl. Annyi ismeretes a hagyoraáuy-
ból, hogy Attila öcsének Budának vára volt, 
Székelyudvarhely város határában ahol Attila 
is több izben tartózkodott, sőt egyik feleségé-
nek nevéről Rékáról neveznek mai napság egy 
székely erdős hegyet, melynek területén volna 
eltemetve a nagy király neje. 

Közelebbről Gyergyóditró község határában 
„keskeny völgyben", melyet azelőtt rengeteg 
erdő bontott, az erdők letarolása után a meg-
apadt patak emberi kezek munkáját mutató 
hatalmas követ mosott ki, amelyen senki ál-
tál megfejteni  nem tudott felírás  volt látható. 
Egyik ditrói kereskedő kérdést iutézett az ot-
tani tanítóhoz id. Józsa Sándorhoz, hogy mi 
a véleménye e megfejthetetlen  felírású  nagy 
kőre vouatkozólag. A tanitó figyelmeztette  a 

kereskedőt nehogy a kőhöz uyuljannak, mert 
uz irast lefogj  a rajzolni s majd a tudorok 
Budapesten megfejtik  autiak tartalmát, hátha 
Atlila hun király sírhelyéről lesz azon irva. A 
keretkedó azonban a hármas koporsó kincsétől 
ny ugtalauitva titkou munkatokkal szétrobban-
tana a hatalmas írásos követ, s ásatast vé-
geztetett eredméuy nélkül. 

A kereskedőt csaknem megütötte bujában 
a gu a midőn a tanító figyelmeztette  azon kö-
rülményre, hogy a kövön It f̂ennebb  ; nn̂ i le-
heteti írva. bogy a kőtől mely irányban s hat-
lépésnyire nyugszik a nagy király s igy lnrte-
leusegevel a kereskedő örök homályba vonta 
a kő titkát. 

Mindeuesetre nagy hibát követett el a keres-
kedő, hogy a jó tanácsra nem hallgatva lehetet-
lenné tei le talán eppeu egy darab hun-szittya irat 
megmentését, mely a multukra talan némi 
adattal szolgait volna. 

Csíkszereda, 1913. március 31. 
Közli:  Iiémenes  Antal. 

KÖZÖNSÉG KÖRÉBŐL/) 
Mélyen  tisztelt  Főszerkesztő  Ur! 

Kérem szíveskedjék a mellékelt közleményt 
lapjanak, a , Székel} ség"-n< k legközelebbi sza-
mában a közönség köréből cimü rovatban közölni. 

Kiváló tisztelettel vagyok a főszerkesztő 
urnák, 

Ditróban, 1913. évi ápriiis hó 2-án. 
Kesz szolgáló hive : 
Fodor György, 

polg. isk. tanár. 
A „Csikvármegye* 30-iki számában, T«.dur 

László s. lelkesz „Hogyan hazudik a muugó 
sajtó" cimü cikkeben, hazugsággal vádolja a 
„Szekeiységet". 

Ö legkevésbbé vau hivatva, hogy hazug-
sággal vadolhassou mást, mert a tisztelt se-
gédlelkész urnák nagyon gyenge oldala az igaz-
ság érzet. Bebizonyította ezt azzal is, hogy a 
ditrói „Oitaregylet" estelyen csütörtököt mon-
dott dikcióját, az estély fénypontjának  hirdette 
ö maga-magáról ország-világ előtt a BCsik-
vármegyébeu*. 

Elképzelhető, minő horaéri kacajt keltett 
benuüuk, mikor ezt az öndicaéretet olvastuk. 

Ilyen igazság rejlik a s. lelkész urnák fent 
nevezett cikkében is. Nem egyeb az, egy örült 
kirohanásnál, hiszen az igen tisztelt s. lelkesz 
ur, a márciusi ünnepeiét követő társas vacso 
ranak csak az elejeu volt ott. Mikor ugyanis 
látta, hogy a pohárköszöntóje visszatetszést 
és fölháborodást  szült, jónak látta kereket ol-

*) E rovat alatt közliittekért nem vállal fele-
lősséget a Szerk. 

Egy utca sarkához érve, rudjával véletlenül 
meglökött egy arra menő orvost, aki ezért 
nagyon megharagudott és kezet ökö'be szoritá, 
hogy megöklözze a szegény ördögöt. 

Amaz térdre borult előtte és bocsánatot 
kért tőle : 

— Nem vagyok méltó rá, hogy a kezeddel 
érints : tessek megrúgni labaddal, ha kedved 
tartja I 

Köröskörül nagy embercsődület támadt. 
Mindenki látni akarta a furcsa  bolondot, aki 
önkényt engedi rúgatni magát. 

A szegény ember pedig moBolygot és igy 
szólt : 

— Magaviseletem, ugy-e, különösnek lát-
szik előttetek ! ? Do tuduivuió, hogy ez az em-
ber, akit én rudammal véletlenül meglöktem, 
orvos. Már most, ha lábával rám tapos, akkor 
legalább nem kell meghalnom, ha ellenben ke-
zével talál hoz^ámnyuini, akkor tudom, lejárt 
életem órája. 

Az asszony kora. 
Cai ur éltes hölgyet vett nőül. 
A lakodalom már véget ért, a vendégek 

elszéledtek és a férj  újdonsült feleségével 
•gyedül maradt. 

Azelőtt a nagy sürgés-forgásban  úgyszólván 
nem is volt alkalma szemügyre veuui a meny-
asszonyt és csak most tűnt fel  neki az a sok 
redó es ránc, amellyel a feleségének  homloka 
tele volt. 

— Mondd caak kedvesein, hány éves vagy V 
— kérde tóle. 

Az asszonyka hatni.-kásán lesütötte a sze-
mét es igy szólt: 

— Nt-mreg multam negyvenöt éves. 
A ferj  hirtelenül n»zett rá. 
— Hat a uászcédulara mit irtál, hogy hány 

éves vagy ? 
— Azt írtam, hogy harmincnyolc vagyok. 
— Tehát hazudtál, s ugylátszik most is 

füllentés  a szavad. 
Az asszonyka azt felelte,  hogy nem Szen-

tül esküszik, hogy ez egyszer igazat mond : 
azaz hogy — ötveuuégj eves 

Hauem a férjnek  m-'g ez is valószínűtlen-
nek látszott. Mindig ujr.-. faggatta  kérdésekkel, 
mert hisz minden férjnek  jussa van ahhoz, 
hogy ezen diszkrét ügyben felvilágosítást  nyer-
jen attól, akivel azontúl bajt és örömet meg 
osztani tartozik. 

Az asszonyka makacsul megmaradt ezen 
utolsó állításánál. Ekkor < férjuek  ötlete támadt. 

Az utcán elhangzott már a kocsikerekek 
nyikorgása ; megszűnt a járó-kellok lármája is 
és lassan-lassan besötétedett. 

Csi ur odafordult  feleségéhez  : 
— Kéaőu van — mondá — ideje volna 

nyugalomra térni. Ne taitóztasd magadat, dra 
gam. Nekem már egy kis dolgot kell elvégez 
nem. Eszembe jut, hogy megfeledkeztem  a 
sótartót itieguezni Tegnap este, tűikor feledé-
kenységből nyitva hagytam, a patkányok nagy 
pusztítást vittek véghez nenne. 

A felesege  nem tudta megállni, hogy ne 
nevessen: 

— Huba! Bolonddá akarsz tenui engom. 
Egész eletemben sohasi-m hallottam, hogy a 
patkány sót eszik, pedig hatvannyolc esztendő 
alatt csak lett volna alkalmam meggyőződni róla. 

dani. Elment és mégis ó keresi az igazságot 
arról, amit ö uem látott, nem hallott. Vájjon 
kineK a rossz lüle és rossz lelkiismerete alapján ? 

A jó információk  alapján inegirt híres cik-
kének dlasztikumára, és .mázsás" igazságta-
lanságára nt m válaszolok. Arra fog  válaszolni 
Omega ur, aki valószínűleg jobban ert az igaz-
sághoz, mint a tisztelt s. lelkész ur. De vála-
fzo  t a közvélemény, mikor ezen hires szerep-
lése fölött  mély megbotránkozását fejezte  ki. 

A személyem ellen irázyult ostobáakodá-
saira ez a válaszom : ostobáskodásra válaszolni 
ostobaság volna, tehát hallgatok. 

A lelkész úrtól, mint paptól azt vártuk 
volna, hogy ha már az igazsag érdekében kel 
sikra, akkor az igazságot ridegen, objektíve, 
minden mástól eltekintve irja le. A 8. lelkész 
ur ehetett se lát, se hall, hanem mint veszetteb 
hozza harap mindenhez, amihez nem ért s 
ami uem is tartozik a dologhoz. Mi köze a 
ráfogott  tévedés kiigazításnak a Tinova, — a 
biróválasztás s egyáltalán Ditró köz- és a sze-
méiyek magánügyeihez, melyekkel a tisztelt 
ur oly botorul előhoza' dik ? Semmi! 

Tódor László tisztelendő ur cikkezik s nem 
gondoi arra, hogy lelketlen kirohanásaival meg-
hiúsíthatja azt, amit sok lelkiismeretes ember, 
éveken keresztül oly odaadólag muukált: a 
békés fejlődést.  S meghiúsíthatja a községnek 
a járásbíróság érdekében kifejtett  eddigi fára-
dozásait, mely cikkének megjeleuéséig a leg-
jobb uton volt s minek eredményét, a valódi 
tényállást elferdítő  cikke, a tényeket valóban 
nem ismerő faktorok  előtt ketsegessé teheti. 

Magára veszi-e ezért a felelősséget  V Lel-
kiismen te — ha van — elbirja-e azt, hogy e 
kulturális és gazdasági szempontokból, meg 
nem merhető ertdinenyeket szülő dolog, meg-
hiúsuljon ? 

Nincs igaza abban, hogy ezt ne akarná a 
község minden egyes lakóssa, mert tudom és 
ismerem a közhangulatot, ezt akarja mindenki 
s ezért hálás is lesz. Ezen állitasomat igazolni 
foujak  a rövid idón belül bekövetkező tenyek, 
melyeket a „Csikvármegyében" történt alap-
talau és káros kirohanása szült. 

Jobb volna, ha a tisztelt s, lelkész ur is 
a helyet, hogy az igazság köpenyege alatt a 
szenvedélyek átkos tüzet élesztgeti, községé-
nek közérdekét szolgálná. 

Fodor  György. 

H Í R E K . 
— Uj államtitkár. Benedek Sándor köz-

ígazgatási biró a kultuszminisztérium politikai 
államtitkárává neveztetett ki. 

— Hivatalos orak a megyénel. A 
törvényhatósági közgyűlés regebbi határozata 
ertelmeben április hó elsejétől kezdve október 
1 ig a varmegyei hivatalokban délelőtt 7 órá-
tól deli 1 óráig fog  tartani a hivatali munka-
idő. A délutáni órákban ez idő alatt a tiszt-
viselők es kezelók közül csak egy-egy napos 
fog  szolgálatot teljesíteni. 

— A szokely körvasút gyorsvonata. 
Az erdélyi varmegyek kereskedelmi és ipar-
kamarai körében mozgalom indult meg az iránt, 
hogy föliratot  intéznék a kereskedelemügyi 
miniszterhez egy nappali gyorsvonat létesitese 
érdekében, mely Budapestről a székely kor-
vasuton át tenné meg az utat Brassóba. A szé-
kely körvasút bármely állomásáról és Erdély 
nagy részéből a fővárosba  és viszont csak 
IG—22 óra alatt lehet eljutni. A kamarák most 
azt kérik a minisztertől, állítson be, lehetőleg 
mar a májusi menetrendbe, egy olyan gyors-
vonatot, mely a fővárosból  a kora reggeli órák-
ban kiindulva, az utat a szekely körvasulou 
át Brassóig egy nap alatt megteszi 

— Áthelyezés. A in. kir. kereskedelem-
ügyi miniszter Elek Emil lugosi kir. mérnököt 
a csíkszeredai kir. államépitészcti hivatalhoz 
helyezte át, ki a békási ut építését ideigle-
nesen vezetni fogja. 

Gazdasági előadas. Tekerőpatakon 
március hó 30-án délután az iskola helyiseg 
ben Szabó János csíkszeredai földmives  isko-
lai tanár ismeretterjesztő gazdasági előadást 
tartott a marhatenyésztődről. Előadó ur oly 
közvetleuséggel és kellemes modorral adta elő 
és magyarázta a marhatenyésztés minden leg-
kisebb mozzanatát, hogy a jeleulevő mintegy 
80 gazda ismerete igazán nagyot bővült ez 
előadassa!, araiért nem is mulasztották el tanár 
urnák hálás köszouetet mondani. 

— Kinevezoa. A belügyminiszteriura ve-
zetésevei megbizott miniszterelnök Csergő An-
dor szaiutiszt miniszteri szamelleuőrró nevezt ki. 
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— Egy egyházi ünnepség Dr. Színi 
Jánosué reszere adományozott érdemrend f 
hó 6-án 10 órakor a plébániai templomban tar-
tandó szentmisén fog  ünuepélyeseu feltüzetni, 
mely után a .Császár"-féle  iskolában az Oltar-
egyeslilet következő műsorral diszgyülést tart. 
Műsor: 1. A gyűlést megnyitja az 0.táregylet 
igazgatója 2. .Üdvözlő dal". Éneklik a leány-
iskola növendékei 3. „Ünnepi beszéd" Mondja: 
Péterffy  Löriucz, plébános, olt. egyl. igazgató. 
4. ,Ave Mária" Énekli Bartalis Saudoruó uruo ; 
zongorán kiséri Gróf  Hedvig tanítónő. 5. „Vi-
rág játék" Előadjak a leányiskola növendékei. 
6 „Papai himnusz." Euekli az ünneplő közön-
ség. A gyűlés vegeztevel közebed lesz, aki 
ezen részt kiván venni, szíveskedjek Arpa 
Lajos olt. egyl. jegyző urnái előre bejelenteni. 

— A be^osi ut epitese. A kereskede-
lemügyi miniszter a gyergyószentmikló*—bé-
kasi törvényhatósági kózut 2280—30 50 km. 
szakaszainak kiepitesere, utólagos elszamoiás 
kötelezettsége melletti, 100,000 korona állam 
segélyt eugedelyezett és azt egyidejűleg ki-
utalta. 

— Az árva- es szoretothaz ügye A 
Paulini Szent Vincéről nevezett irgalmas no-
verek központi haza ertesitette Fejér Sándor 
alispaut, hogy lölyo hó 15-en, délben egy ló 
nökuö kíséretében barom nover erkezik Csík-
szeredába, hogy az arva- es szeretetbaz kelti 
munkálatait Csiksomlyón megkezdhessek. 
A munkaiatokhoz csupán csekély munkaerőt 
kernek, hogy a helyisegek is berendezhetek 
legyenek ugy, hogy szeptemberben fogadhas-
sak a gyermekeket. 

— Az utado utan szedhető kamat. 
Az 1012. evi Lill. t.-c 28. szerint az adó-
fizetésnél  a kamat minden evuegyedre külön 
számítandó ki s a koronán aluli összeg a ka 
mat kiszámításnál figyelmen  kivül marad. A 
nagy többségét a minimális adót fizetők  teszik, 
akiknek évi útadója az ország legnagyobb ré 
szében 3 korona. Az a kérdés merült fel,  hogy 
ezek a minimális adófizetők  kötelesek-o utado 
hátrálékok után kamatot fizetni,  mivel tarto-
zásuknak egy negyedévre eső resze 1 korona 
uál kisebb. A kereskedelemügyi miuiszter most 
kiadott 7800—1013. számú rendelete szerint, 
minthogy a törvényhatósági utadok kezelese 
tekiuteiebeu a kózadók kuzeleseról szóló ha 
tározatok a mérvadók, az érvenybeu levő köz-
adókezelese tekintetebea a közadokezeiesi tör 
vény szerint pedig a korouan aluli köztartozá-
sok után kamat nem jár, az évi 4 koronái: el 
uem éró útadó tartozások évuegyedi reszletei 
után som szedhető kamat Ezek szerint nincs 
helye kamatfelszáinitásnak  töob évről fel  zapo-
rodott útadó tartozás evi 4 korouit el nem erő 
kivetésekből allt elő. 

— Halai az erdőn. Az uzvölgyi fatelep 
hez tariozó erdösegbeu folyó  hó 23 an este 
sötetedeskor Ádameszku János erdei munkást, 
a mint lepihenni készült a kalibajaban, a 
szemben levő hegyoldalról lefutó  fatönk  annyira 
összetörte, hogy nehany, segitseget hivó szava 
utan csakhamar meghalt. A fa  lezuhanását az 
okozta, hogy a fa  alatt lévő jeges talaj az 
enyhe időjárás folytan  olvadni kezdett s igy 
a fagy  altal visszatartott fa  elszabadult. 

— Gya8zrovat. Kovács Ferenc huszár, 
kozmáéi megye biro es földbirtokos  folyó  evi 
március hó 20 en, 81 éves koraban megbán, 
Csikkozmason. 

— P. Both János Na/ás kiérdemült zárda-
fönök  folyo  évi április hó 4-en, 70 eves kor 
ban meghalt, Csiksomlyóu. 

— Gyilkosság Menasagon Folyó ho 
24-én este 8 óia tajbau Menasag község utcá-
ján Lukacs János Imree 10 eves, uienasagi 
legény szóváltás közben szinten menasagi la-
kos, Rövid István (Mózese) 17 eves 1« geny t 
zsebkesevel ugy megszúrta, hogy csakhamar 
meghalt. A gyilkos tettet beismerte. 

— Uj segedjegyzöi állások. A belügy-
miniszter Gyergyóesomafalva,  Gyimesbükk es 
Gyergyószárhegy nagyközségekben szervezendő 
segedjegyzöi állasok javadalmazására egyen 
ként 1000—1000 korona államsegélyt enge-
délyezett. 

— Kitüntető megbízatás. A Kolozsvárt 
székelő Emke legutóbb tartott közgyűlésén, 
Görög Joachim örméuy szertartású plébános, 
szentHzéki tanácsost, mint a gyergyói Emke 
fiók  elnökét az igazgató választmány tagjainak 
sorába választotta be. Az erről szóló átiratot 
grof  Béldy Akos és Sindor József  udvari ta-
nácsos, mar megküldöttek az uj igazgató vá-
lasztmanyi tanuak. 

— Táncmaiatsag. A csiktaploezai ifjúság 
folyó  évi április hó 12-én (szombatou) a csik-

taploezai leáu\iskola termében táncmulatságot 
rendez. Személyjegy 1 koroua, osaládjegy 3 
szemelyig 2 korona, 3 szemelyen felül  3 ko 
róna. Kezdete este fel  8 órakor. 

— Leczfalvi  Bodor Pal az Agrár taka-
rékpenztar r. t. marosvásárhelyi újonnan kine-
vezett vezérigazgatója folyó  hó 3-án városunkba 
tartózkodott es ez alkalommal látogatást tett 
a helybeli pénzintézeteknél, valamint vármegye 
ós városunk vezetőinél. Kiséretebeu volt Fekete 
Mauó főellenőr. 

— Tusnadfürdő  gyógyfürdői  jellege. 
A belügyminiszter értesítette a vármegye kö-
zönséget, hogy a csiktusnádi gyógyfürdő  bir-
tokosainak szövetkezete bej. ceguek kérelme 
folytuu  TusuádtUrdőuek a gyógylürdői elne-
vezesére az engedélyt megadta Egyben el-
rendelte, hogy a fftrdó  határvonalai megálla-
pitta sanak. 

Átlielyezos. Az igazságügy miniszter 
Kádár József  nyaradszeredal jarasbirosagi írno-
kot a gyergyószoutmiklósi járásbírósághoz he-
lyezte at. 

— Uj orvos Dr. R tfalvi  Gyula városi 
tisz'i es kerületi pénztári orvos állaudó tartóz-
kodás helyere Csíkszeredába megeikezett és 
rendeleset április hó 1-en mar meg is kezdette. 

— A bekasi ut felülvizsgál-,sa.  A bé-
kási ut legutóbb epitett szakaszainak felül-
vizsgálása folyó  hó 3 an log megtörténni. — 
A kereskedelemügyi miniszter a felülvizsgálat 
megejtesere Forster Gyula kir. műszaki tana-
csost küldötte ki, ki azt V'egh 1. József  kir. mű-
szaki tanac os, a Csíkszeredai kir. allamepi-
teszeti hivatal főnőkének  közbenjottévei fogja 
megejteni. 

— Halalozasok. Lukács László iparos a 
«yiikostói fűrésztelepen  veletlenseg folytan  ha-
lalat lelte. Özvegye s hét gyermeke gyászolja. 
Kereső Miklós eletének 25 ik évében G.yergyó-
szentuiikióson meghalt. Bécsben szolgalta ka-
tonai éveit s onnan hozta haza magával a ha-
lalos kórt, amely az eleterös fiatal  embert 
hosszas küzdelem titán megölte. Jjinódu sze-
kely szú ók egyetlen gyermeke volt. 

— Gyergyoszentmiklosi főgimnázium 
opitose. A gyergy ószeutmiklósi allami fog-m-
uazium epi>kezeseiuek árlejtésé folyó  hó 2o an 
tartatik meg a kereskedelemügyi minisztérium 
ban. Az árlejtés megtörteute után az épitke-
zesek foKOZOit  erővel azonnal megkezdetuek. 

— A csíkszeredai kőzkorhaz epitke-
zósoi. A vallat- es közoktatásügyi miniszter 
a varmegye törvényhatósági bizottságának azt 
a hatarozatát, melylyel a esi k»ze redai köz-
korliaz felszerelesere  es pótepitkrzesek u jan 
használható al'apotba való helyezeaére a Ru-
hazati alap terhere 34,450 koronát szavazott 
meg, elvben jóvahagyta. A munkálatok k.vi-
telei illetőleg azonban a belügy miniszer mű-
szaki szempontbol sem az átal .kitasi terveket, 
sem a keregmentes padlóra vonatkozó ajanla-
tot nem tartja cel-zerüuek, mi okból a var-
megye közönségét pótlapokra utasította, melyek 
megtörteute utan az epitkezesek jóva fognak 
ha-yatui. E pótlások — tekintve a kikötése-
ket — a költségvetést emelni fogjak. 

— A m. kir. honvédség föparancs 
nokanak uj hulyetteso. A kiraiy grof 
Marenzi Ferenc altaboruagyot, a kolozsvári V. 
bonvedkerület parancsnokát, a in. kir. honved 
ség íöparaucsnokanak helyettesévé nevezte ki. 

— A brassói lionvcd ezred uj pa 
rancsnoka. A kiialy K a r l e u s a Fülöp al-
ezredest a kolozsvári 21. hon ved gyalogezred-
től, a brassói 24. honvéd gyalogezred parancs-
uokava nevezte ki 

— Panaszok a tavboszolö körül. A 
helybeli postahivatalhoz igen sok aiairassai 
ellatolt panab/.os beadvány inteztetett aziraut. 
hogy a tavbeszeio-szolgalat reggel 7 óratol1 

esti 9 óráig szünet nélkül teljesít ssek. Ez i 
megvan Magy urorszag összes varmegyéinek1 

székhelyein, de másfelől  ezt egyenesen a köz-
szolgálat, az ipari és kereskedelmi forgalom 
zavartalan lebonyolításának erdeke követeli 
meg. Ma jóformán  az összes hivatalok reggel 
7 órakor kezdik hivatalos ténykedéseiket, mely 
a deli órákban sem szakad meg. Egyenesen 
lehetetlennek tartjuk, hogy a postahivatal a 
kérést elmellőzze, mikor az előfizetők  roha-
mosan szaporodnak és a törvényhatósági táv-
beszélő te jes kiépítése az egész vármegye 
területén a befejezés  előtt áll. Ha a távbeszélő! 
közerdekü colját szolgálni kívánja, ugy hala-
déktalanul teljesíteni kell a kérést, mely ai 
hivatalok és irodák, valamint az előfizető  kei-! 
zönség egyöntetű óhaja. Ezt el is varjuk I 

— Reformaljak  a közigazgatast. a 
belügyminisztériumban komolyan hozzálátnak 
a közigazgatás reformjára  vonatkozó munká-
latokhoz. Néraethy Karoly államtitkár, mielőtt 
szabadságra ment, magahoz kérette a minisz-
térium vármegyei, városi és községi főosztá-
lyának, valamint a kodifikáló  osztálynak veze-
tőit és (utasításokat adott nekik az 1886. évi 
XXII. törvénycikk reformálására  vonatkozó ter-
vezet előkészítésére. Maga az államtitkár is, 
a reformot  illető aktákat magához véve, egy 
hónapra elutazott, hogy a tevezeten zavarta-
lauul dolgozhasson. A munka nagyszabású ós 
hosszú elökéBzitest igényel. Ugy tervezik, hogy 
a tavasszal és a nyáron át elkészülhetnek a 
törvényjavaslatokkal, és őszre a parlament elé 
kerülhet az egész nagy komplexum. A javas-
latok keretében fogjak  különben megállapítani 
az uj varo- i szervezetet és megoldják a vidéki 
rendőrségnek államosításának kérdését. 

K Ö Z G A Z D A S Á G . 
Bikavasár Csíkszeredában. 

Március 31 éu folyt  le a Vármegyei Gaz-
dasági Egyesület rendezésében tartott bika-
vasár. Felbaitatott eladásra összesen 86 darab, 
melyek közül megvásárol tátott 30 darab éa 
pedig dr. Gal Józsefe  2 darab Daufalva  ré-
szere 800 es 600 korona árban, Eröss Jánosé 
Kaszonujfalu  reszére 625 korona, Jakab Fe-
rencze 1—1 drb Kászonujfalu  és Verebes köz-
ségek részere 600—600 koroua árban, Sándor 
Istváné 2 drb. — Mindszent község részére 
500 — 500 korona árban, Balla Andrásé Jenő-
falva  reszére 500 kor.ma, Dombora Andrásé 
Csicsó község részére 500 korona, Biró Antalé 
1—1 drb. Menaság es Csikszentmiklóa részérő 
500 és 650 korona árban, Miklós Gyuláé Ma-
defalva  resz. re 500 korona, Ambrus Jánosé 
Delne részere 475 korona, Bilog Ignaczé Csicsó 
részére 600 korona, Bal ó Ferenczneé Csík-
szentkirály reszere 500 koroua, Kerestély Ala-
dárneé Csikszentkirály reszére 500 korona, 
ifj.  Antal Ferenczé Lázárfalva  részére 550 
korona, Birtba Józsefé  Mindszent részére 350 
korona, Csoti Jauosé 400 korona, Benkő Jó-
zsefe  Palfalva  reszere 450 korona, Biró Kál-
máné Rákos resztre 730 koroua. id. Darvas 
Tamásé Bankfalva  refere  400 korona, Báiiut 
Ignacze B iukfalva  reszere 450 korona, Biró 
Karolyé Csikszenttamas részere 450 korona, 
Biro Kálmáné Szarhegy reszére 650 korona, 
Szőke Ferencze Csikszenttamás reszére 630 
korona. Antal Gergelyé Csikszentdomokos ré-
szére 700 korona. Deák Kálmáné Csikszent-
domokos reszére 350 korona. Kovács Domo-
kosé Csíkszereda reszére 600 koroua és vogül 
C-iszrr Ágostoné Csik.- zentiélek község részere 
400 korona árban. Felülvizsgálatra hajtatott 
20 darab, melyek közül 10 darab tenyész-
ig.tzolványt nyert. A bíráló bizottság elnöke 
volt Fejér S mdor alisp.in, tagjai T. Nagy 
Imre, Révész Gyula, Keresztes Antal és G. 
Kios Ernő. Az eredineny általában kielegitó volt. 

Á csíkszeredai állandó 
Edison Iflozgószinházban 

minden vasárnap és 
szerdán szenzációs 
előadás, teljesen uj és 
változatos műsorral. 

Haszaáljon Naosáfl  FÖLDES-FÉLE 

i M R G i n s ; 
hogy aroa tiszta, üdo ós bájos legyen. 
A Mirgit-eréme a főrangú  hölgyek kedvenc 
H/A-piLőszere, HZ egész világon elvan terjedve. 
Pá rut. lan a hat ású szerencsés Összeállításá-
ban rejlik, a bőr azonnal (elveszt és kiváló 
hutása már pár óra lefolyása  ulutt észlel-
hető. Mivel n Murgit-cróinet utánozaák és 
hamisítják, tessék eredeti vódjegygyel lezárt 
dobozt elfogadni,  mert csak ilyen készítmé-
nyért vállal a készítő mindennemű felelős-
seget. A Murgi t-c réme ártalmatlan, zsirtulan, 
vegytiszta készítmény, amely u külföldön 
áltauáuos feltűnést  kelteti. Ara 1 korona. 
Maigit-sfappnn  70 flllór,  Margit-pouder 
1 korona 20 fillér.  ===== G y á r t j a : 
Földes Kelemen gyógyszertára Aradon. 

Fó' l ern tcnt C M l l c a z e r o d á b a n i 

GÖZSY ÁRPÁD ÉS ORBÁN JÁNOS-
féle  gyógyszertár. 
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ALKALMI BUTORVÉTELT AJÁNL 
SZÉKELY ÉS RÉTI 

BÜTORBYARA 
MAROSVÁSÁRHELY — BRAS SÓ 

FŐTÉR 47. Kapu-u. 60. 
K o m p l e t t h á l í s z C b a l o s i e n -

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

Hite lkepes egyeneknek arfeleme-
les nélkül r e s z l e t f i z e t e s r e  is. 

Óriási valasztek amer ika i 
i r o d a be rendezesekben , 
vas- es rézbutorok, sző-
nyegek , f ü g g ö n y ö k  es 
t e l j e s m e n y a s s z o n y i 

K E L E N G Y É K B E N . " Szám 1023—1913. 2-2 

Árverési hirdetmény. 
Ditró község képviselő testületének 

1912. év december hó 12-én tartott 
gyűlésében hozott határozata alapján 
alulirtott község elöljárósága közhírré 
teBzi, hogy az alábbi javak Ditró köz 
ség hivatalos házánál folyó  évi április 
hó 15 én délelőtt  9 órakor  kezdődő 
nyilvános árveresen haszonbérbe fog 
nak adatni. 

Berbeadandó 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 erdóöri lak és 

korcsma 100 korona. 
5. Toroki tilalmas melletti kaszá-

lók 50 korona. 
6. Közreztetön levő összes legelő 

terUlet 200 korona. 
7. Málnáspataki összes legeió 300 

korona. 
8. Tinovába levő 20 holdas borviz 

terUlet 30 korona. 
9. Régi temetökert 50 korona. 

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

11. Kőszáli kőbánya 20 korona. 
12. Agyagbánya egész terű etóvel 

50 korona. 
13. Orotvai kőbánya Vaslabán Péter-

nél 10 korona. 
14. Ditróit 10 holdas bánya terUlet 

50 korona. 
15. Szépmezői 20 holdas mészkő-

bánya 30 korona. 
Az 1. 2. 3. és 4. pont alattiak 3 

évre azaz 1913. évi április hó 24-töi 
1916. évi április 23-ig, a többiek pedig 
az árverés napjától 1913. évi december 
hó 31-éig bezarólag leszuek berbeadva 

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

Árverezni szándékozók tartoznak a 
kikiáltási ár 10%-át — bánatpeuzzüi 

az árverezés megkezdése elölt anuak 
vezetője kezéhez keszpénzbe letenni. 

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

Bővebb felvilágosítást  a községi 
jegyző nyújt, 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. 
kjzö. kbirá. 

Sz. 51—1913. 

Árverési hirdetmény. 
A gyergyócsomafalvi  közbirtokosság 

eladja Gyergyócsoroafalva  községházá-
nál 1913. é v i á p r i l i s hó 21-éu d. e. 
órakor kezdődő zárt Írásbeli ajánlatok 
benyújtásával egybekötött nyilvános ár-
verésen a tulajdonát képező Gyergyó-
csomafalva  község határában tekvő er-
dejében található alább részletezett fa-
anyagokat. 

1. Tőke Máté nevtl irdőrészben 263 
drb, 1—263 folyószámra»!  leszámozott 
összesen 44 ni' nettó ha^zonfatömegü 
nek becsült luc- és jegenyefenyőtát 
valamint 66 drb lécet lekérgezett és 
ökörutba rakott állapotban háromszáz-
hatvanöt (365) korona kikiáltási ar mel-
lett. Bánatpénz 40 korona. 

2. Balló uti erdőrészben 255 drb, 
1—255 folyószámmal  leszámozott össze-
sen 82 ni' nettó haszónfatömegüek  be 
csült lucfenyőfát,  valamint 52 drb lue 
t ln jő lécet lekérgezettés ökörutba ra 
kott állapotban, hatszázhatvanhat (666) 
korona kikiáltási ár mellett. Bauatpenz 
70 korona. 

3. Bege Imre uti erdőrészben 330 
drb, 1 - 330 folyószámmal  lrszámozott 
összesen 122 m' nettó huszonfatömegü-
uek becsült lucfenyőfát  és 258 drb luc-
fenyő  lécet lekérgezett és ökörutba 
rakott állapotban egyezerkuszotinyoic 
(1028) korona kikiáltási ar mellett. Bá-
natpénz 110 korona. 

4. A Borsos utja nevü erdőrészben 
383 drb, 1—383 folyószámmal  leszámo 
zott összesen 109 m" netlo haszonfatö-
megüuek becsült lucfenyőfat  lekergezett 
és ökörutba rakott állapotban nyolcszáz-
hetvenkettő (872) korona kikiáltási ár 
mellett. Bánatpénz 90 korona. 

5. A Putna nevü erdörészben a Szé-
kely Ferenc utja gyergyócsomafalvi  ma 
gánbirtokok, Rokalj utja (Szarvas gö-
dör) a gyergyócsomafalvi  i.agybirtoko-
sok erdeje, valamint Gyergyóaifalu  köz-
ség határa között fekvő  területen talal-
liató összes széttörött fenyőfát,  mely 
hozzávetőleg 9800 m ! bruttó haszoufa-
tömeget tehet ki, kitermelés után utó 
lagos beméréssel megállupitandó haszon-
tatonieg után köbméterenkin; 5 koiona 

kikiáltási ár mellett. Bánatpénz 5000 
korona. 

Elkésve beérkezett ajánlatok és utó-
ajánlatok nem fogadtatnak  el. 

Kikiáltási áron alól a fatömeg  nem 
fog  eladatni. 

A észletes árve ési valamint szer-
ződési feltételek  a gyergyócsomafalvi 
közbir' ikosság elac'énél, valamint a 
gye.gyjS'en.miklósi ji. kir. jár. erdő-
gondnokságnál a hivatalos órák alatt 
betekinthi tők. 

Gyergyócsomafalva,  1913. évi ápri-
lis hó 1-én. 

Rokaly Alajos, 
közbirt. elDok. 

A lelcsiki  járás főszolgabírójától. 
Sz. 84—1913. ki. i_2 

Pályázati hirdetmény. 
Csikvármegye felcsiki  járásahoz tar-

tozó Varriottalva, Csobottalva es Csik-
Cöomortán községekből alakult várdot-
talvi körjegyzőségben újonnan szerve-
zett segedjegyzői állásra palyázatot hir-
detek. 

Felhívom a pályázni óhajtókat, hogy 
az 1883. évi 1. t.-c. 6. §-a illetve 1900. 
évi XX. t. c. 3. §-aban előirt képesíté-
süket igazoló okmányokkal felszerelt 
kérvényüket hozzám f o l y o  é v i á p r i l i s 
h o 2 5 e i g annyival is inkább adják 
be, mert később érkezőket figyelembe 
venni nem fogom. 

Az állás javadalmazása 1000 korona 
fizetés. 

A választás napjáról később fogok 
intézkedni. 

Csíkszereda, 1913. évi március hó 
30-áu. 

Dr. Sándor Gyula, 
főszolgabíró. 

E L A D Ó : - 2 0 - 2 6 szekér 
ké t éves ki tűnő minőségű 

S A R J Ú É S S Z É N A 
C s i k s z e n t m á r t o n o n Értekezni lehet 
P a p A n d r á s n e v a l C s i k s o m l y ő n . 

1878 óta ! Mindenütt bevált hires. közkedvelt minden letező háziszert felülmúl 

THIERRY A. BflbZSAMfl 
Csak a zöld apáca védjeggyel VALÓDI. TÖRVÉNYILEG VÉDVE. 

„ E/.en balzsam : 1. Utóiéi hetetlen gyógyhatású tüdő és raellbetegségeknél, 
eu;. hiti a kutarhust, megakadályozza a tüdo^yuladást r gyogyi.last hoz 
az ilynemű logmukac.sabb betegségeknel is. 2 Kitűnő hatású torokgyulla-
dásnál, rekedtség és gégubetegsé^ekuél. 3. Mindennemű lázt gyökeresen meg-
s/..intet. 4. Gyógyit mindennemű máj betegséget, gyomor, bélbántahuakat, gyo-
inorgörcsöt, szaggatást, a-imát, elnyálkásodást. büfögést,  gyomorégést, felpüf-
Ic .' St stb. 5. Gyógyhatású aranyér és altesti bánlubnaknál. 6. Enylie hatású 
ha uojtószer, vértis/.titó, tisztítja a veséket, étvágygerjesztő és elősegíti az emész-
ti- -'. 7. Kitűnően bevált foglalásnál,  lyukas fogak,  szájbüznél, fogviznek  hasz-
nálva erósiti a íogliust, inegsziluteti a s/.áj vagy gyomortól eredő bűzt. 8. Gillisz-
ták ellen biztos butásu. 9 Külsőleg minden sebet, sebhelyet, orbánoot, láztól 
ei' •<>"> hólyagot., kelést, szemölcsöt, égési sebeket, fagyott  testrészeket pörse-
iii ket, kiütések) t, fejfájást,  zugáét, szaggat ást, cs-ú/.t es fíllbántaluiakat  gyógy it. 
Minden háznál különösen inlíuenza, kolera és más járványoknál kézuél legyen. 

VIGYÁZZUNK A ZÖLD APÁCZÁVAL ELLÁTOTT VEDJEG1RE. 
Ezen balzsamból lefekvés  elótt egy vagy két kanál cukorral 
bevéve vagy a nélkül úgyszólván egészséges virradást jelent. 

Minden iiamisílás, ntánzal és m balzsamod baaouló védjcgygrel faló  eladása büntetés íerbe mellett tinényilea tiltva van-
12 kis vagy 6 nagy vai. 1 különleges családi üveg ára K 5üO. Kisebb rendelés mint 12 kis vagy 
li nagy üveg nem lesz állítva Nxgyobb reudelésekuc' jelentékeny árengedmény. Budapesten kap-
ható : Török József  g\ -;yszcrtárában sa legtöbb gyógytárban. Nagyban kapható Thalmayer es 
Seitz. Kochmeistor utódai, Radanovits Testvérek clrogueriákban Budapesten. Ahol nincs lerakat, 

ott rendeljünk 
T H I E R R Y A. Őrangyal-gyógys-ortárából PREGRADA (Ronitsoh-Sauerbrunn mellett). 

(ÎCH DIENl 
Allém echter Balsam I 
AThtţrfj  I» I 
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Szám 1037-1913. vógrh. 
ÁRVERÉSI HIRDETMENY. 

Alulírott birósági végrehajtó az 1881. övi 
LX t.-c. 102. $ értelmeben ezennel kózhirre 
teszi hogy » csíkszeredai kir. járásbiróságuak 
1912. évi V. 1450. sz. végzése kóvetki ztében 
dr. Sándor Gábor ügyvéd alial képviselt llr.uf 
marin Ferenc javara 2000 korona s járulékai 
erejéig 1912. évi november hú 21-én főtana 
tositott kielégítési végrehajtás utján lefoglalt 
es 4140 koronái a becsült következő ingóságok 
u. m.: lovak, tehén, Fzekerek. sertések és házi 
bútorok nyilvános árverésen eladatnak. 

Mely árverésnek a c-ikszeredai kir. járás-
bíróság fenti  szaniu végzésé folytán,  21100 
korona tőkekövetelés, ennek 1912. évi szep-
tember hó 10 napjától járó C°/o kamatai. 1 »".'» 
valtódij és e d d i g összesen 212 koronában bírói-
lag már megáliapitott költségek erejéig, v gre 
hajtást szenvedők lakásukon CsikmadarnBon 
leendő megtarlásara 1913. evi április ho 
8 ik napjanak delutaui 5 oraja határidőül 
kitüzetik és ahhoz a venni szándékozók ezen-
nel oly megjegyzéssel hivatuak meg, hogy ez 
erinteit ingóságok az 1881. évi LX. t. e. 107. 
es 108. §-at érteimében k est pénzfizetés  melull, 
a legtöbbet igérunek, szükség eseten becsáron 
alul is el fognak  adatni. 

Amennyiben az elárverezendő' ingóságokat 
mások is le- es felülfoglaltatták  és azokra 
kielégítési jogot nyertek volua, ezen árver-s 
az 1881. évi LX-t.-c. 120. értelmében ezek 
javara is elrendt-itetik. 

Kelt Csíkszereda, 1913. évi máreius hó 20. 
napjai Keresztes Gyula, 

kir. bír. végrehajtó. 

oíesó árszámitás 
mellett közöltet-
nek s felvétetnek 

Hrrfutui  teiasitt ítiitij. 

Szára 4 4 S - 9 1 3 . 

Hirdetmény. 
Csiktaplocza k özstg elöljárósága köz-

zéteszi. hogy a Tarliavas lege!6 1913. évi 
április 15-én délelőtt 10 órakor Csik-
taplocza községházánál egy evre ha.szou-
bérbe adja. A feltételek  a jegyzői iro 
dában betekinthetik. 

Csiktaplocza, 1913. április 1. 
Péte r József,  Csedő Imre, 

jegjzó. biró. 

ÓvukoiijituL éi tnktelen 
utínzntol;t/>1 

Kinek drága az egészsége 
és pénzét nem nkarja hiábavaló dolgokra kidobni, az. 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 fül.  1.40 és 2.20 K eredeti üvegekben. 
Főelárusitás: 

KELLER ISTVÁN gyógyszertárában 
ss „ATTILÁHOZ". 

Csikszentmártonban e s Tusnadfiirdön. 

HamasEK i WMfJWB 

A g y b a v i z c l é s ! Azonnali 
mcfuQnwItel 

A kor « nemi adaton koz.rtf  elleniben fel-
vfligoatást  ingna nyuj! Ptalter Cf.org 

V NOrnb.r» |B.ioiomá, 

Chuz, köszvény, reuma, szaggatás, nyilalás, oldalszurás. keresztcsontfájás,  derékoldal- vagy 
hátfájás,  izom , és inbántabnak. kar- és lábgyengeség, merev végtagok és ujjak, görcsök, 
továbbá hűién, megfázás,  vagy léghuzamból származó bajok azonnal enyhülnek az Oroszlán 
Menthol Sósbor.szcsz használata által. Ha a fájó  testrész a dörzsölést nem tűri, ugy borogatást , 
alkalmazunk. Fogfájás,  fejfájás,  fejszaggatás,  hajhullás, idegesség, bágyadtaiig, kimerültség 
általános gyengeség eseteiben kincsesei ér fel  a valódi Oroszlán Menthol Sósborszesz. 
Torok bi jás, rekedtség. gégehurut, intbienza nátha ha fellép,  ugz emlékezzék az Oroszlán 
Menthol Sóshorszeszre, mely a legkitűnőbb és legelterjedtebb háziszer. Ezer és ezer más 

esetekben is kitűnő sikerrel lesz az Oroszlán Menthol Sóshorszesz használva. 
Minden egyes üveghez bő használati utasitás van mellékelve Sok ezer hálairat tanusko-

|B| dik róla, hogy az Oroszlán Menthol Sósborszesz az emberiség jótevője. 
m 34-r,2 
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VAKAR L„ CSÍKSZEREDÁBAN 
KÖNYVNYOMDA, KÖNYV-, PAPÍR- ÉS IRÓSZERKERESKEDÉS 

© 9 

Elvállal mindennemű könyvnyomdái munkákat, u. m.: báli meghívókat, 
falragaszokat, eljegyzési kártyákat, esküvői meghívókat, gyászlapokat, 
névjegyeket, röpiratokat, folyóiratokat. Nagy raktár egyházi." ügyvédi és 
községi nyomtatványokból. Szép választék iinom irodai fehér-, fogalmi és 
miniszter papírokban, úgyszintén levélpapírok és borítékok, gyászszegélyü, 
és más színekben, díszdobozokban és mappákban, valamint' finom irodai 
Anthracyn. kék, piros és zöld ténta, tusok, kitűnő pecsétviaszok, irónok, 
tollak, tollszárak, törlőgumik, iskolai füzetek, rajzeszközök, hegedűk és 
hegedüvonók, hurok, rajzpapirok. rajzfüzetek, körzők stb. cikkekben. 

& ö 
Nyomatott Vákár L. könyvnyomdájában, G'iiknenda. 


