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Hirdetési dijak előre fizetendők. 
Kéziratok nem adatnak vissza. 

Etika és politika. 
Dühöng a morál 
A koalíció vezérei, a kik rendszert 

csináltak a hazugságból és félreveze-
tésből 9 a kik nz adott fzó  szeniség'be 
vetett hitet kiöllék ebből a nemzedek 
bői: a morál hőseiként lépnek fel  ina 
gint. Mint a vidéki szin sznő, minden-
nap mits szeiepkörbeu: uia naiva, teg-
nap intrika. 

A kormányéinak i g e n helyesen 
mondta, hogy pártkassza persze c-iak 
ott van. a hol választások vanua!;, de 
nincs ott, a hol — mint a koalíció ide-
jén — a képviselőket kinevezik. Való-
ban ugy is van. Da ez nem elég. 
Pártkassza nem kellett n koalíciónak, 
mert nem volt ellenzéke. És miért nem 
voit ellenzéke? Mert — maga elvei 
szegreakasztásával — koalíció magáévá 
tette elleufelei  elveit. 

Ugyan mit ellenes-lünk volna ? A 
hatvarilk-tes alap fenntartását?  A közös 
vámterületei? Bosznia anuexioját? Hi-
szen ez a mi programmuuk volt s ha 
ök ezt elfogadták  — a hatalomért — 
mi csak nem kívánhattuk hogy ezt ue 
tegyék! Mi tettük meggyőződésből; ók 
tették a hatalomért. Az ethikájuk gyalá-
zatos volt; de politikájuk ezen részéért 
nem érhette őket a mi részUukról ki-
fogás. 

És ha uem léptünk fel  ellenük el-
lenzekbe: uityan kivel szemben kellelt 
partkasszát g üjteníük ? És mégis volt 
pártkasszájuk. 

Hiszen ha nekünk sem volnának 
meggyőződéseink; nekünk sem kellene. 
Sőt azt, hogy eddig kellett — azt is 
megbocsátanak. Désy ludla, hogy hogy 
áll a dolog, de hallgatott, ínég remeire, 
hogy a hatalomban osztozhatik. 

És most keresve a grof  Khueunal 
való talalkozást — s azután lutagadva, 
hogy kereste azt — nem-e megint 
ugyanazt mondta? „Uj pártalakulás és 
uj választás" — nem-e ugyanaz ? Mit 
tesz ez egyebet, mint azt, hogy ha a 
kormánypárt kész a hatalmat veiük 
megosztani; akkor a morál nincs meg 
sértve s minden feledve  van. 

Mikor Tisza latvau megcsinálta volt 
november IS ikát, akkor a választások 
után kimondottak az „impedimeutum 
publicae honestatis"-t. Mert akkor mar 
volt többségük; már tudtak, hogy övék 
lesz a hatalom s azt nem akartak senki-
vel megosztani. 

Moai nincs többségük n tudjak, hogy 
netn is lesz eg> hamar. 

Hol van most — utryan hol van? — 
az irup dimentuni publicae honesTa'.is ? 

Hát ha a kormányelnök s ti párt 
elnöke és maga a párt is ,.panama" 
által jut hatalomhoz: liogy lelt:: ezek-
kel egyesülni ? Hogy lehet ezekkel egy 
pártba egyesülni? 

Hit akkor a panama már nem lesz 
panama ? Akkor a válasz \si kas.-.za 
már nem volt gyalázat s a kik avvai 
ólrek, már szívesen látott fegyver 
társak ? 

Igen. Valóban, ez a koalíciós poli-
tikai becsület 

— K ö z k ó r h á z átalakítása. Már 
közöttük, hogy a vallás é; közoktatás 
ügji miniszter főispánunk  közbenjárá-
sira a közkórbnz átalakítására vonat-
kozó törvényhatósági hiiáro; :'.ot jóvá-
hagyta. Ezzel az átalakítás éa kibővítés 
kérdése a megvalósítás stádiumába ju 
tott. A legközelebbi teendő egy szak-
értő bovonásáva! részletes épitési prog-
ram megállapítása. A szaktervezet el-
készitésere Bolula Jj.r.os budapesti mü 
építész vállalkozott, kinek figyelmét 
ezen tervbe vett építkezésre is főis-
pánunk hivia fel.  Bubuia müípitész a:, 
elmúlt heten két napot töltött váró 
sunkban, megtekintette a jelenlegi kór 
ház epületet, méreteket vett fel  a ren 
delkt/.ésre álló területről és alaposan 
megvitatta az építés programmját dr. Ve-
ress kórházi igazgatóval és dr. Hirscli 
Hugó subeszeti osztályos főorvossal 
Majd beszámolt ésuloleieiről Gyalókay 
Sándor főispánnak  és Fejér Sándor 
alispánnak. 

Bobula müépitész vállalkozott a váz-
latrajzok és költségvetés elkészítésére 
és azokat a jüvó hónap folyamán  oly 
időben fogja  személyesen bemutatni, 
hogy a törvénjhatóság tavaszi közgyü 
leseben a kerdessel még foglalkoz-
hatni fog. 

Bobula kórházi építkezések terén 
szaktekintély, a kormány megbízásából 
néhány evvel ezelőtt külföldi  tanul 
mányutat tett a t zegétiységl intézmé-
nyek tanulmányoz.tsa céljából önmaga 
is több korhazat tervezett és igy biz-
tos garauciank lehet arra, hogy a to 
vabbi intézkedések megtételére min-
denben alkalmas i s pontos, a célnak 
megfelelő  vázlat tervek fognak  a lör-
veiiyhatóság ele kerülni. 

A magyar királyi államvasutak 
vonalain és az általuk kezelt magán 
vasutakon folyó  évi május hő 1-éu 
a nyári menetrend lép életbe, mely 
vidékünkre vonatkozólag a jelenleg 
érvényben levő téli menetrenddel 
szemben a következő lényegesebb 
változásokat tartalmazza. 

A b u d a p e s t —predeali vonalon 
Budapest  ny. pályaudvar  Székelyko-
csárd  között,  Czegléd  - Szolnokon  át, 
egy uj gyorsvonalpár  helyeztetik  tor-
galomba, indul  Budapest  ny. pályaud-
varról  este 10 óra 50 perckor,  érke-
zik  Budapest  ny. pályaudvarra  reg-
gel  0 óra 50 perckor.  Nagyvárad— 
Szolnok  küzütt  egy uj gyorsvonatpár 
helyeztetik  forgalomba,  indul  Nagy-
váradról  reggel  6 ora 15 perckor,  ér-
kezik  Nagyváradra  este 10 óra 20 
perckor.  E vonatpár Szolnokon  az on-
nan d  e. 'J  óra 35 perckor  Budapest 
keleti  pályaudvarra  induló,  ill.  a Szol-
nokra  Budapest  keleti  pályaudvarról 
este ti óra 51 perckor  érkező  aradi 
gyorsvonatokhoz  csatlakozik.  A Buda-
pest nyug. pályaudvarról  reggel  7 
órakor  induló,  jelenleg  csak Nagyvá-
radig  közlekedő  gyorsvonat  Kolozs-
várig log közlekedni,  a hová d.  u. 3 
óra 16 perrkor  érkezik.  A Predeal  fe-
löl  Budapest  nyugoti pályaudvarra 
reggel  7 óra 35 perckor  érkező  gyors-
vonatnál u biharpüspöki,  a Budapest 
nyugoti pályaudvarra  d.  u. 1 óra 50 
perckor  érkező,  valamint az onnan 
d.  u. 2 óra 5 perckor  induló  gyors-
vonatnál pedig  fegyverneki  és török-
szentmiklósi  megállás  megszüntette-
tik.  A Budapest  nyugoti pályaudvar-
ról Predeal  leié este 9 ó. 35 perckor  in-
duló  gyorsvonat  liolozs—Kolozskarán 
május 15-től  szeptember 15 ig ; a Pre-
deal  felöl  Budapest  nyugoti pályaud-
varra este 9 ora 55 perckor  érkező 
gyorsvonat  pedig  Sztánán  a nyári 
menetrend  tat tárnára feltételesen  meg-
fog  állíttat  ni; a Budapest  nyugoti 
pályaudvarra  Predeal  lelől  reggel  7 
ura 30 perckor  érkező  gyorsvonat  fel-
tételes  megállása  Apahidán  május 
15 tői  szeptember Í5ig  megszüntet 
telik.  .1 jelenleg  Szolnokról  Buda-
pest—Józsefvárosra  reggel  5 órakor 
érkező  személyvonat  csak Nagykátá-
tól  kiirnlululitg  fog  közlekedni.  A Buda-
pesttől  Szolnokra  este 10 óra 12 perc-
kor  érkező  vonat Budapestről  Nagy-
kátáig  naponta, Nagykátatol  Szolnokra 
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pedig  csak szombaton és ünnep előtti 
köznapon fog  közlekedni.  A jelenleg 
Nagykétától—  Budapest—József-véro 
sig "minden  hétfőn  közlekedő  személy-
vonat minden  hétfőn  és ünnepnap utáni 
köznapon már Szolnoktól  kezdve  fcg 
közlekedni. 

A szekelykocsárd—brassói vo-
nalon uz előző pont alatt jelzett Buda-
pest—székelj kocsárdi uj gyorsvonat 
párhoz esatlakozólag egy uj gjorsvo 
natpár helyeztetik torgalomba, érkezik 
Marosvásárhelyre d. e. 11 óra 24 perc 
kor, indul .Marosvásárhelyről d u. 5 
1 perckor. Ezzel kapcsolatosa u a Szé-
kelykoesárdról Marosvásárhelyre jelen-
leg d. e. 1U óra 22 perckor érkező és 
a Marosvás. rhelyröl d. u 5 óra 7 perc 
kor induló személyvonat megszüntette-
tik. A Marosvásárhelyről—Brassó felé 
jelenleg d. e. 10 óra 52 perckor induló 
személyvonat Marosvásárhelyről, csat-
lakozólag az előbb említett uj gyorsvo-
nathoz, d. e. 11 ora 39 perckor fog  in-
dulni és Qyergyószenuniklósra d. u 3 
óra 34 helyett csak d. u. 3 óra 44 
perckor fog  érkezni, további menet-
reude nem változik, a Oyergyószent-
miklósról jelenleg d. u. 12 óra 33 
perckor induló személyvonat már d u. 
12 óra 11 perckor fog  indulni és Ma-
rosvásárhelyre d. u. 4 óra 55 helyett, 
már d u. 4 óra 31 perckor fog  ér-
kezni, ott csatlakozik az uj gyorsvonathoz 
Budapest-felé.  Madetalva—Csíkszereda 
között ket uj vonatpár helyeztetik for-
galomba, csatlakozassal Madefalván  (iyi-
mes-felé  és felől. 

— Közig, b izot tságunk folyó  bó 14-en 
tartotta  meg rendes  havi ülését. 

A bizottság  tudomásul  vette  előadók 
szokásos havi jelentedét.  Az államépitészeti 
hivatal  főnökének,  Végh  tanácsosnak elő-
terjeszteserc  a személyzet  szaporítását  ha 
tározta  kérelmezni,  úgyszintén  a ditro— 
remetei  útvonal  állapotúról  szemelyes  meg-
győződés  utján jelenles  leendő. 

Kis  Ernő  bizottsági  tag u vármegyei 
teleion  hálózat  teljes  kiépítése,  u ditró— 
maroshévizi  es ditro—tölgyesi  telelőn  hil-
lozut  kijavítása,  és  a csíki  posta- és  ta-
virda  hivatal  szemelyzetenek  szuporittisa 
érdekeben  tett  indítványokat,  a melyeket 
a közig,  bizottság  elfogadott  és  kereske-
delemügyi  miniszterhez  lellerjesztett. 

Monarchiánk ós a balkán. 
Irta: Kóriienota Antal. 

A szlávság faji  érvényesülése a Balkánon po-
litikai térfoglalásra  vezetett; arai kétségtelenül gaz-
dasági téfoglalásban  tetőződik be. Mennyiben a 
szláv szövetséges államok közeijövőbeni vámpoli-
tikája miatt kiviteli cikkeinknek a balkáni piacon 
való elhelyezése még komolyabb akadályokba üt-
közhetik. 

A balkáni államok u. i. még a béke megkötése 
rlfitt  bizonyára sietnek az elfoglalt  területen saját 
vámtarifájukat  életbeléptetni s igy egyoldalúan és 
erőszakosan megváltoztatják a vámpolitikai viszonyt, 
mely Törökországnak elfoglalt  területe s a nyugati 
országok között étidig lenn állott. 

Ez a ránk nézve kedvezőtlen történelmi alaku-
lás kézzel fogbatólag  igazolja egyik neves politi-
kusnak a trialismus mellett foglalt  álláspontját, ki 
egy pár évvel ezelőtt sürgette, hogy a nemzetek 
gazdasági mohóságának mai korszakában monarchi-
ánknak vitális érdeke Románia, Szerbia és Bulgária 
bevonásával egy dunamelléki államszövetséget al-1 

kötni élén a Habsburg-dynastiával. 
Ennek az eszmének testté válása mig egyfelől 

megakadályozhatta volna az északi és déli szlávság 
egyesülését, inástelől monarchiánkat hozta volua 
fejlődésképes  viszonylatba a balkáni államokkal. 

Melyekről hisszük, hogy uiég a legsziuesebb 
pánszláv álmok csábítására sem hullottak volna 
Oroszország karjaiba, ha a helyes gazdasági szö-
vetkezés szülte összműködés a közös vámterület és 
kózös jegybank alapján idejekorán megvalósult 
volua. 

A triálisuius megteremtését megkönyitette volna 
a szláv tajnak vele született tulajdonsága — me-
lyet Jagié nagy szlavista is leszegezett, t. i. az 
elszakadásra való törekvés és annak a szláv faj 
általi józan belátása, amit Kossuth is hirdetett, 
hogy a független  államok nem lehetnek orosz 
szolgák. 

A kedvező alkalmat elszalasztottuk s vele gaz-
dasági koujungturánkat, miben közgazdasági politi-
kánk vereségét látjuk. Ezt Magyarországnak egy-
kori előországal Szerbia, Bulgáriához való közel-
sége magyarázza meg legvilágosabban. Arai mindig 
növelte versenyképességünket, mert a vasutak sok-
kal rövidebb idő alatt s magától értetőleg jóval 
olcsóbban importált cikekkel látták el a balkáni 
államokat, mint a nyugati államok. Nemzetgazda-
ságunkra a Balkánon való térvesztésünk érzékeny 
csapást jelent, ha meggondoljuk, hogy az európai 
nagyhatalmak : Anglia. Németország stb. példájára 
nem rendelkezünk anyaországunkon kívüli álló gyar-
inutállamokkal, hol különösen egy jövő szülte 
ipari produkcióieleslegiinket értékesitbetnők. 

Ha pl. Augolország elveszítené amerikai, afri-
kai és ázsiai gyarmatait — minthogy uem volua 
hol elhelyezze ipari produktumait egyszerre meg-
sziiunék a világgazdaság vezető hatalma lenne és 
a kereslet nagy visszaesése munkaalkalmuktól fosz-
taná meg a munkások százezreit s a korrogó gyo-
mor lagikája forradalom  utján olyan inegrázkódás-
nak tehetné ki az angol-szász fajt,  mely könnyeu 
állami társadalmi szétesésére vezetne. 

Hogy mouarchiánk társadalmi fejlődésében  ilyen 
katurakiához nem került most ennek az a termé-

szetes nyitja, bogy népesedés tekintetébeu nem ér-
tük el a világrekordot mint pl. az angol és a 
német; következőleg nemzetgazdaságunk expanzivi-
tásáról. illetve ennek ilyen értelemben vett buká-
sáról nem is beszélhetünk. 

De hogy gazdasági téren érzékeny vereséget 
szenvedtünk, jlletve fogunk  szenvedni a statisztika 
mutatja. 

A szláv államok kikapcsolásával csak az európai 
Törökország 700 milliós bevitelében monarchiánk 
20 százalékkal szerepelt, amiből 15*4 millió korona 
a magyar származású árukra esett. 

„Az utóbbi években kezdett kibontakozni mind-
jobban török kivitelünk; az alacsony 11 százal'-
kos érték vámok mellett ipari cikkeink, melyek a 
szerényebb török igényeket teljesen kielégítették s 
eunél fogva  könuyen is találtak piacra. Amit a 
balkáni államok újonnan alkalmazott, az eddigi 
vámok háromszorosát kitevő 25—35 százalékos 
éi tékvámtarifái  — ha utólag szerződésileg szente-
sittetnek — lehetetlenné fognak  tenni. 

Romániával politikai autagonizmusban élünk, 
következőleg gazdasági téren nem is léphetünk 
kölcsönhatásba vele. 

Maga Károly király, a Hohenzolleruek sarja 
erősítgeti Romániának és Németországnak viszonyát 
közgazdasági téren. S igy nem csoda ha a román 
királyság elszigetelését a balkáni államok érdekei-
től Németország vitte keresztül s hogy Románia 
hitelügyét német baukok bonyolítják le s importja 
és belkereskedelme is német kereskedők kezébe 
került. 

Uj vasuti menetrendünk. 
Május hó elsején uj vasuti menetrend lép 

eletbe, mely a megyénket érintő vonalakra 
nézve több nevezetes ujitást tartalmaz. Az uj 
menetrend kiküszöböli mindazon serelmeket 
es megvalósítja mindazon óhajokat, melyek 
Gyalókay Sándor főispán  néhány hónappal 
ezelőtt az államvasutak igazgatósagához inté-
zett memorandumában felsorolt  és melyet an-
nak idején egész terjedelmében közöltünk. 

Az uj menetreud megvalósítja Csíkszereda 
város és a szépvizi járás községeinek évek 
óta eredménytelenül sürgetett azon óhaját, hogy 
a gyimesi vonatok befussanak  Csíkszeredába. 
A madefalvi  ket órai várakozási idő öt percre 
fog  leszallani. 

A főispáni  felterjesztés  közvetlen kocsi be-
állítását kérte Budapestre, e helyet az uj me-
netrend szerint közvetlen vonatpar fogja  lebo-
nyolítani a személy forgalmat  Csíkszereda és 
Bud pest között ugyanazon idő alatt, mint a 
brasso—aradi vonalou behaladó gyorsvonat. 

Május elsejével kapja meg Csikszeuttamás 
kiizseg főispánunk  intervenciójára boigért fel-
tételes megallohelyett. 

A menetrend változások a megyénket érintő 
vonalokon a következők. 

A „SZÉKELYSÉG" TÁRCÁJA. 
Q&l,  ti, elveik'... 
I r t a : K G l d e a Z o l t . - i i i . 

I. 
Jóvér Elek a legnagyobb megbotránkozással 

utasította vissza az ajánlatot. 
— Mit gondolnak, kérem; hogy én a ma 

guk hitvány garasáéit eladom a lelkemet? 
Soha ! Jóver Klekhez ilyen céllal betérni — 
már önmagában véve sértési Kikérem ma-
gamnak. 

Hidegen és elutasítóan beszélt. Az egyik 
pufók  ur egészen megzavarodott, és tissza 
akart vonulni. De Pedzö Árpád hunyorított a 
szemével és átvette a szót. 

— De hiszen, mi diszkréciót vállalunk. Ml 
úriemberek vagyunk! — Szólt, finoman  meg-
hajtva magát. 

— Kérem, mondtam, kíméljenek meg I Az 
elv, uraim, - az elv szentebb mindennel. 
Felelt Jóvér. 

— Hát, hogyne, uz elv szent és nagy do-
log. Szólott l'edzó, a kezeit dörzsölve. De, 
lám, mi nem kívánjuk az elvek feláldozását... 

— Nos? 
— Az elv... azaz, bogy... igen... Mi nem 

vagyunk smucigok. Gentlemannel — gentleman-
módra liánunk... Nem ezer koronáról van szó, 
baneni 

— Igen, igen. — Vágott bele élénken a 
kis zömök Berstein Négyezer koronáig is el-
megyünk. 

Jóvér Eb-k sok mindenre gondolt. Nagyon 
elkelne az a négyezer korona... Ámde az elv, 
— ez a bökkenő... I/.ga'ottan járkált a szobá-
ban. A zömök Berstein pedig szórakozni 
kezdett. 

— Jó tehát. Legyen Leszavazok abban a 
bizonyos ügyben az önök javiru.. Megjegyzem: 
elveim feuiartasa  melletti 

— Igen, igen, nagyságos uram. Mi értjük. 
Un f.  rfi  es elvei vannak. Mondotta Berstein, 
boldogan babralvu ai elóvajt banko-kölesek 
között... 

II. 
Az Elek ur felesege  jólelkű, hűséges, oda-

adó asszony volt, de tékozló. Szerette a gyö-
nyörű toalettet, a »z-p karkötőt e.» a diadémot. 
Persze, ha — valtoztak... Ez pedig pénzbe 
került. Sok pénzbo. 

Klek ur nem volt erélyes — és talan ez 
volt az oka. hogy .lóver, a Nagy Hitelbank 
gentry-vezérigazgatója egy napon biban elszá-
molást csinált... 

— . A társadalom csak ugy állhat fenn, 
ha a különféle  állású emberekben megvan a 
föltétlen  becsületerseg es erkölcsi integritás I" 
Szavalta Jóver a kísértő átuunak. 

De mllsem használt... Megtette... 
Egy röpke bét utan megint jött a kisertó... 

— Nem, nemi — Kiáltott a lelkiismerete. 
„A larsadalom csak ugy allhat fönn  — —" 

Es ismét elvett tízezer koronát.. 
UI. 

— ki. egyenlegben valami hiba van. Vélte 
báró Hidegkuthy. 

— Mindjárt jobban átvizsgálom. Szólt Marx, 
a hivatalnok. 

Az atböngészet naplókból kiderült a hiba. 
Később ismét megszólalt báró Hidegkuthy. 
— Ugy látom, bogy az tényleges hiány, 

nemcsak egyszerű naplohiba... Itt határozottan 
baj van. 

— A törvény nevében! 
— Mit akarnak, kerem? — Kérdi izgatot-

tan Jóver es kezet Íróasztala fiókjába  dugta. 
Revolver volt.. 

— Ismétlem, jönni kell! Kérem, készüljön I 
Sürgette a rendorfogalmazó. 

Nem, neki az uz elve, hogy egy kishidasi 
Jóvernek inkább meg kell halni, mintsem bör-
tónt lásson I Ezt megkívánja a csaladi hagyo-
mány, meg u gentry-becsület I.. Ez egy olyan 
fihenjaró  elv, amelyből nem engedhet... 

— Megyünk már? Türelmetlenkedett a 
tisztviselő. 

Gyorsan kellett határolnia... Elbocsájtotta 
a fegyvert...  Szép az élet!.. Meg ott is... 

Nagyot sóhajtott és — elveinek fenntartása 
mellett — elindult a rendőrökkel... 
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A Budapest felé  baladó közvetlen vonat 
indul Csíkszeredából reggel 9 óra 52 perckor, 
Marosvásárhelyre érkezik délután 4 óra 31 p.-
kor, indul miut gyorsvonat hálókocsival 5 óra 
01 p.-kor, Budapestre érkezik reggel 5 óra 15 
perckor. 

Az ellenvonat indul mint gyorsvonat este 
10 óra 55 perckor, Marosvásárhelyre érkezik | 
délelőtt 11 óra 24 perckor: indul 11 óra 39 
és Csíkszeredába érkezik este 5 óra 45 p. kor. 

Ezen közvetlen vonatpár a körvasút vona-
lán megáll: Nladéfalva,  Caikszentdomokos, Ma-
rosfő,  Vasláb, Gy.-szentmiklós, Ditró, Maros-1 
héviz, Palotailva, Déda, Szászrégen, Sárom-
berke, Marosvásárhely, Nyárádtö, Marosludas 
és Székelykocsárd állomásokon. 

Ezen vonatok menetideje két és fél  órával 
rövidebb Csíkszeredából Budapestre, mint a 
jelenlegi azonos vonat pároké. 

A gyimesi vonal személyszállító vonatai kö-
vetkező menetrend szerint fognak  közlekedni. 

Csíkszeredából indul délelőtt. 11 óra 2G p.-
kor és délután 5 óra 07 perckor; Gyimesre 
érkezik délután 1 óra 50 perckor és 7 óra 08 
perckor. 

Gyimesról indul reggel 8 óra 30 perckor és 
délután 2 óra 20 perckor ; Csíkszeredába ér-
kezik délelőtt 10 óra 27 perckor és délután 4 
óra 17 perckor. 

Ezeukivül megmarad a Kora reggeli vegyes 
vonat. 

Ezen uj menetrend azon következetea agi-
tációnak az eredménye, melyet főispánunk  ér-
dekeben kifejtett.  Elismeréssel kell azonbau 
adózuunk a kolozsvári üzietvezetőseg uj veze-
tőnek Felszegi Ferenc üzletvezetőnek, ki uj 
állásának elfoglalása  után nyomban belátta, 
hogy az eddigi menetrend nem szolgálja a 
köz érdekeit és megtette az első lépést az 
orvoslás felé. 

Az uj menetrend sem ideális ínég, több te-
kintetben korrekcióra szorul; de fontos  az, 
hogy a javítás érdekében az első lépés már 
megtörtént, melyet bizonyára rövid időn belül 
követni fogja  a többi is. 

A menetrend javításra vonatkozó észrevéte-
leinket megfogjuk  teuni a jövőben is, amint 
megtettük a múltban. 

A meiyar repMiiániis asztaltársaság. 
Akár tetszik hinni, akár nem, de 

már van magyar republikánus p.irt is, 
amely, ha jól vagyunk értesülve, vagy 
— husz tagot számlál s amelynek az 
elnöke, vezére Nagy György, olvasd 
Nagy Gyurka, volt ors ggj illési kép 
viselő, aki egyébként igen szimpatikus 
ember, csak éppen arra uem tártba' 
igényt, hogy komolyan vegyék. 

A sajtóban mostanság elég sok szó 
esik erről a respublikánus „mozgalom"-
ról, mindenestre több szó, mint amennyit 
megérdemel, mert — mi tagadás benne 
— a magyar közvélemeuy csak moso-
lyogni tud az egész erőlködésen, amely 
valósággal belefullad  a neveisegbe. 

A magyar respublikánusok vezére 
nemrég jelöltként lépett fel  budaposi 
IX—X. kerületében. Programbeszédét 
mondott Kőbányán, olyan beszedet, hogy 
még a falak  is megreszkettek a s<óiiok 
súlyos frázisaitól.  Mikor aztán Nagy 
Gyurka befejezte  ékes orációjá , egy-
szer csak odalép hozzá egy öreg vá-
lasztópolgár és azt moudja neki : 

— De irigylem a jelölt urai 1 
— Mórt bátyám? 
— Hát azért, hogy — nincs más 

gondja, mint republikánus pártot csi-
nálni. 

A «tán hozzátette az öreg. 
— Majd ugy ne jarjou a jelölt ur, 

mint az egyszeri franciái 

— Hát az miképpen járt? 
— Ugy, hogy egy barátját kapa-

citálni Itesdte, — még a császárság 
idején esett, — hogy I 'pjen be a köz-
társasági pártba. A bar.it pedig azt fe-
lelte : Jó! — De ha győzünk, ugy e 
Napoleoat váius'.tjuk meg elnöknek? 

És a vége a diskurzusnak ez volt: 
—• Jelölt ur, nem magyar embern k 

találták ki a republikánusságot! Már 
mi csak megmaradjunk a kiruljunk 
mellett. 

Egy társaságiteli beszélgetés is 
elégge bizonyítja, hogy nálunk milyen 
komolyan veszik a republikánus pártot. 
Mondja valaki: 

— Hogy mozgolódnak a köztársa-
ságiak! Mi lesz, ha győzni találnak? 

— Mi? — mondja egy másik valaki. 
— Nagyon egyszerű I Nagy Gyurka 
vállalni fogja  a kormányzást hatvan-
hetes alapon! 

Az egész úgynevezett „párt" nem 
talál komoly méltánylásra Magyarorszá-
gon és senkise tulajdonit neki nagyobb 
súlyt, miut teszem a „le a szesszel! 
jót.'kony és önképző asztaltársaságnak" 
melynek főtevékenysége  abban áll, hogy 
a hét bizonyos estein jelentekeny meny-
nyisegü alkoholnak, a könyörtelen el 
pusztításában iparkodjék világrekordot 
teremteui. Dd mert az ilyen asztaltar 
saságok alapilasa már elcsepelt, banális 
dolog, hát miért ue létesített volua 
Nagy Gyurka köztársasági partot? — 
Elvégre valahol csak ki kell adnia a 
sok szót, amely benne motoszkál és 
máskülöaiben hogyan beszélnének róla 
a lapok, — róla, aki rövid parlamenti 
szereplése alatt is eléggé bebizonyította, 
hogy elveszettnek tartja azt a napot, 
amelyen nem foglalkoznak  vele. 

Hát csak hadd gondoskodjanak a ma-
gyar respublikauusok egy kis humorról. 
Úgyis eleg szomorú világot élünk. Miért 

[ne mulassunk komolytalan emberek 
komolytalan mozgalmán? 

A legmulatságosabb az egész Ugy 
I ben, mikor itt-ott felhangzik  egy intri-
Ikus hang, hogy ime, a republikánus 
mozgalom is csak a Lukács aera alatt 

I tudta felütni  fejet.  No, ha semmi na 
gyobb veszedelem előidézését se tudják 
erre az aerára kisütni, ettől a respub-
likánus veszedelemtől, bizouy isten, 
nyugodtan alhatik Magyarország es 
Magyarorszaguak minden tia. 

H Í R E K . 
— Kinevezés. A ni. kir. igazságügyi minisz-

ter előterjesztésére a király dr. Encsy Kálmán 
csíkszeredai altigyészt jelenlegi állomáshelyén a 
Vlll-ik lizetési osztályba sorozott ügyésszé ne-
vezte ki. 

— Sorozás a gyergyószentmiklósi járás 
ban. A sorozás a kövi tkező eredménnyel járt : 
Összesen előállott GU0 egyén, ebből besoroztak 
240-et és pedig ; Várhegy, Salamás 28, Tekerő-
patak 9, Alt'alu 37, Szári • jy 22, ( somat alva 27. 
Ditró 28, Kemete 42, Ya. iáb, Kilyéul'alva 13, Új-
falu  34 és GyergyoszeutmiklÓB 84. 

— Kinevezes. A ájerországi tartományi 
kórházak igazgatósága t'aiupeanu Livius orvosje-
löltet, Campuanu Illyés ergyószentmiklósi gör. 
kath. főesperes  liát, a gráosa sebészeti klinikára 
segédorvosunk nevezte ki. 

— Az uj kalocsai érsek. Mint értesü-
lünk, az ev o.s/tíu Kerül Oetoitesre a kalocsai 
erseki szók. Grof  Mailaili Gusztáv erdélyi püs 
pokot fogjak  kiuovezui kalocsai ersekké, a ki 
meg az oszszel megtartja bermautját s aztáu 
foglalja  el uj méltóságát. 

— Kinevezes. .v m. kir. pénzügyminisz-
ter Sípos Baaut c.siksz redai adómvaiaii díj-
pokot ideiglenes miuonügU segeydţjas adóhi-
vatali g^akoruokka a csíkszeredai m. kir adó 

i h i v a t a l h o z k i n e v e z t e . . 

— B o r s z é k y Soma emléktáblája. 
László Gyula marosvásárhelyi iparkamarai tit-
kár kiadta Borszéky ismertető emlékbeszédét, 
melyet a Székely Társaságban olvasott fel.  A 
sikerült emlékbeszéd megrendelhető a maros-
vásárhelyi Székely társaságtól 50 fillérért.  A 
begy ülendő fillérekből  Borszéky sírját emlék-
táblával jelölik meg. 

Halálozás. Pávai Vajna Béla cs. és kir. 
altábornagy folyó  hó 10-én Leibnitzban meghalt. 

— ínség Marostorda vármegyében. Maros-
torda vármegyéből elszomorító hirt kaptunk. A 
ármegye alispánja sürgönyileg kért kamatmentes 

kölesönt a Belügyminisztertől, hogy a teljesen el-
szegényedett népuek bár ilyen formában  segítséget 
nyújthasson. Ugyanis az őszi nagy esőzések követ-
keztében a termés nagyrésze hasznavehetetlen volt, 
a legelők beáztak, ugy hogy a mult napokban rövid 
idö alatt 35000 juh és 5000 szarvasmarha pusz-
tult el takarmány hiányában. Az abspAn 400.000 
korona kamatmentes kölesönt szeretne kieszközölni, 
bogy a további pusztulást bár némüeg megaka-
dályozhassa. Hir szerint a miniszter a kérést ked-
vezően intézte el. 

— Kinevezes. Az igazságügyminiszter 
Molnár István gyergyószentmiklósi ügyvédi 
írnokot a kezdi vásárhelyi járásbírósághoz vég-
rehajtóvá nevezte ki. 

Az orvvadászat meggátlása. A 
belügyminiszter a csíkszeredai vadásztársaság-
nak kerésére az 1883. évi XX. t. c. 38. §-a 
alapján,a varmegye területen elterjedt orv-
vadaszat lehető meggátiasa véget! elrendelte, 
hogy a vármegye terüieten a vadak eladasa, 
szallitása vagy vásárlása csakis a vad jogos 
szerzeset bizouyito s az idezett törvéuysza-
kaszak megfelelően  kiállított igazolványok elö-
inutatasa mellett történhetik. 

Elvi jeleDtösegü döntés betegse-
gelyjarulekok fizetese  targyaban. A 
munkásbiztositó penztarak ellen felhangzó  pa-
naszok legua-yobb része azt sérelmezi, hogy 
a pénztárak nem teszuek eleget segélyezesi 
köteles&egüknek. A panaszok nem mindég 
alapnélküliek, amiuek viszont azaz oka, hogy 
a munkaadók nem fizetik  be pontosan a ki-
rótt betegsegély járulekokat, meg azt az ösz-
szeget sem, melyet az alkalmazottak béréből, 
vagy fizetéséből  e cimen levontak. Az 1911. 
év végén 8 millió koronát tett ki az ország 
munkaadóinak hátraléka; ennek fele  az al-
kalmazottak levont pénze. Ezen valóban tart-
hatatlan áll. pot megváltoztatására igen alkal-
mas azou ítélet, melyet a szegedi kir. itélö-
tabla a közel múltban harmadfokon  hozott és 
melyben az alsófoku  ítéletekkel egybehang-
zóan kimondotta, hogy az a munkaadó a ki 
alkalmazottainak fizeteséböl  vagy béréből le-
vont betegsegéiyjárulek részösszegeket 8 na-
pon belül a peuztarnak be nem szolgáltatja, 
sikkasztást követ el. 

— Lemondás. Szokoly Tihamér brassói 
24. honvéd gyalogezredbeli hadnagynak a tiszti 
reudfokozatrol  való leköszönése elfogadtatott. 

Üdülő helyek a Székelyföldön.  A 
marosvásárhelyi „Szekely Tarsaság" a Székely-
föld  23 egeszseges, pormentes, kitünó levegő-
vel és vizzel biro helyein — legtöbb hires 
gyógyfürdők  közelébe — nyári üdülő telepe-
ket szervezett, melyeken tanítok és szegéuyebb 
sor.su tisztviselők olcsón juthatnak lakáshoz 
es ellátáshoz. Az ezekről szóló tájékoztatást 
bárkinek díjtalanul küldi meg Szenlgyörgyi 
Dénes, a tarsasag titkára Marosvásárhelyt. 

— Pesti Mozi. Gyilkos politikai szatírák, 
kacagtató humoreszkek és versek, vidám karrika-
turák serege teszik oly népszerűvé a legolcsóbb 
lunyar vibcujságot. A „Pesti Mozi" szerkesztője 
Korda Sáudoz. muukatársai Gábor Audor, Kaczér 
llb's, Kálmán Jenő, Karinthy Frigyes, Korcsmáros 
Nándor, Lovászi Károly, Móricz Zsigmond. Pauliui 
Béla, Somlyó Zoltáu, Szomaházy István, Vajda 
Ernő, rajzolói Biró Mihály, Dezső Alajos, Major 
Henrik, Tuszkay Márton, Vértes Marcell. A „Pesti 
Mozi* egyes számainak ára 10 fillér.  Előlizetési 
ára negyedévié I koioua 60 tillér. Kiadóhivatal: 
Budapest, Vll. Király-utca 27. 

— A szép bérkoc A nagyenyedi .Köz-
érdek" legújabb számában olvastuk, hogy a Szé-
pészeti Egyesület a bérkocsi versenyen a legszebb 
b rkocsit jutalomban részesítette. Mikor e hirt mi 
is közöljük azou megjegyzést vagyuuk kénvte-
'enek teuni, hogy még szerencse, hogy nálunk nem 
működik ilyeuíajta egylet, mert aligha kapna olyan 
bérkocsit, melyet ízléses kiállításáért jutalomban 
részesíthetni, lliszeu a mai bérkocsik legnagyobb 
ré olyan, hogy az emb» • alig szánja rá magát, 
hogy beleüljön annyira rozogának ós elhanyagolt-
unk néz ki. 
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— Megszüntetett postaügynökség. A 
CBikvármegyei Káazoujakabfalva  községben mű-
ködő postai ügynökség 1918. évi április hó 
11-ével idiglenesen megszűnik. A nevezett ügy-
nökség kézbesítő körebe tartozó Kászonfürdó-
telep a kaszonujfalvi  postahivatal forgalmi  kö 
rébe osztatik be. 

— A brassói csendörkerület köréből. 
Erős Antal őrmester. cflHndórjáráRŐrmestérré 
neveztetett ki a brassói VIL számú cseudór 
kerület állományában. 

— A szokelykere8zturi áll. elemi is 
kolai tanitokepzö-intezetnel az 1913/1914 
tanévre az I évfolyamba  felvétetik  36 nüven 
dek. Ezek részére több ingyenes (bentlakás, 
reggeli, ebéd és vacsora), féldijas,  egészfize-
téses és ösztöndíjas kedvezmény van remi 
szereaitve. Egész ellátásért havi 30 kor., fél-
dijas kedvezmény mellett havi 15 korona tize 
tendó. A kedvezmények a középiskola vag) 
polgári iskola IV. osztályát végzett kitűnő e> 
jeles eiómenetelü növendékeknek fognak  ado 
mányoztatui. A pályázati kérvények szabály 
Bzerüen felszerelve  folyó  év május hó 31-ig 
az intézeti igazgatósághoz nyújtandók be. 
Részletes felvilágosítást  szívesen ad az inté 
zet igazgatósága. 

— Ujabb tapasztalatok a mezőgazdaság 
terén. Az, hogy manapság műtrágyák nélkül modern 
belterjes gazdálkodás egyáltalán el sem képzelhető; 
köztudomás u, valamint az is, hogy ezen a téren a 
foszforsav  játsza a legnagyobb szerepet. Bizonyára 
érdekelni fogja  tehát gazdáinkat az utóbbi három 
évnek azon tapasztalata, hogy ezeu becses növény-
tápanyag beszerzése és alkalmazása legolcsóbban a 
csillagvédjegyü Tliomassalakkal érhető el. 

— Dr. Cxiko  Ist  MII  ggerggőszent-
miklósi  ügt/réd  irodájába  május hó 
l-re  gyakorlottabb  és  gépelni  is tudó 
megbízható  Írnokot  keres. 

— A parajdi vasút épitése. Mint a Vállal 
kozók Lapja írja, a marosvásárbely—parajdi h. é. 
vasút épitése nagy erővel halad előre, a H0 km. 
hosszú voualou a munkálatokat március hó köze-
pén kezdették meg és e/.ideig mintegy 2000 e nber 
van ott állandóan foglalkoztatva.  Az építés vezető-
ség irodája Xyárádszeredán van, tehát a vonal 
közepén. A szóban forgó  vonalon 15 állomás és 
260 mütáigy épül, előreláthatólag a vonalat még 
folyó  évi október havában megfogják  nyitni. 

— Laktanya építés Marosvásárhelyt. Ma-
rosvásárhely város két laktanyát fog  építtetni. Az 
egyik a honvédezred, a másik a huszárezred elhe-
lyezésére fog  szolgálni. Mindkét laktanya összesen 
két millió koronába fog  kerülni. Az építkezést 
még ebben az évben megkezdik. Ugyancsak kü-
szöbön áll a városi sziuház és kórház épitése is, 
melyre minden előkészületet megtett a város. 

— Farkas Ödön öröke. A kolozsvári 
Zenekonzervatorium  hónapok óta ürese 
désben  levő  igazgatói  állasra  a kandidáló 
bizottság  elsó helyen Lavotta  Rezsőt,  u 
hírneves  zeneszerzőt  ajánlotta.  Második 
helyre  kerültek  : Bendiner  A undor,  Tőmös-
váry István  és  Herrmann  Jnnos. 

— Halálozas. Gombos Jánosné  szül 
Kristó  Teréz  folyó  hó 10-én.  71  éves  ko 
rában meghalt,  Csikszentimrén, 
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l e s n é l k ü l r e s z l e t f i z e t e s r e  i s 

Ó r i á s i v á l a s z t o k a m e r i k a i 
i r o d a b e r e n d e z e s e k b e n , 
v a s - e s r e z b u t o r o k . s z ó 
n y e g e k , f ü g g ö n y ö k  e s 
t e l j e s m e n y a s s z o n y i 

^ r r r K E L E N G Y E K B E N . = 
— Társas utazás. Svédországba, Norvégiába. 

Útirány: íiadnpest, lterlin, Stocholn, Ttrodbjem, 
Bergen. Kristíánia, Koppenhága, Hamburg. H-rhn 
Budapest. Mindenütt 2—3—t napot tiiltünk * ap-
róbb kirándutáaoknt teaziiuk a kornyék nevezete-
sebb helyeire, Troubjemtől liergeuíg a Fjordok 

közt haján. BergentSl Kristiániáig Norvégia leg-
szebb hegyi vasútvonalán utazunk, Indulás Buda-
pestről julius 4-án. Az ut 211 napig tart s minden 
kiadást beszámítva teljes ellátással 5H0 koronába 
kerül. Jelentkezni lehet május 2<l-ig l.ászlú Bétá-
ná] u Kassai Hírlap szerkesztőjénél és .Makfalvi 
Ferenc tetsőkeresk. isk. tanárnál i Kassa, Mikes-
utca 10. '. a kik szívesen küldenek részletes prog-
rammot. 

— Legújabb közigazgat'isi os iskolai 
nyomtatványok u. m.: „Bizonyítvány  csn-
tádfentartási  kedvezményi  ügyben", vala-
mint ,kimutatás  a vármegyében  megnyi-
tandó  áll.  el  népiskolák  tanszer  és  egveb 
felszerelési  szükségleteiről-,  mely kimutatá-
sok folyó  hó 16-tól 30-ig terjeszrendók be és 

Iskolai  nlnpvagyon  jövedelméről  szóló 
számadási  ivek" most készülték el. melyek 
kaphatók Vákár L. könyvkereskedésében Csík-
szeredában. 

Szám 407 —1913. tnj. 

Legeid bérbeadási hirdetmény. 
Csikvármegye magántulajdonát ké-

pező Csikszentmárton lU-ik határrósz-
ben fekvő  a Csobáuyosi erdöbirtok „Ke-
resztes", Solyomt:;r, .Anyatói puszta" 

s az alsó gyártelep helye, mint kaszá 
lasra is alkalmas 139 7 K holdas legelő 
's Csobáuyosi és Sutez "patakra hajló 
mérsékelten legeltethető 3369 1 k. hol-
il -g erdőterület legeltetési jotr* folyó 
évi április hó 26 án delelőtt  10 órakor 
Csikv.irinetfye  majiaiijavai igazgatosaga-
nak irodájában (C-ikszereda, v.triotí-
c j . h i z ) zari írásbeli ajauiaiial egybe-
kötött szóbeli versenytárgyaláson 3 
egym isu'án kővetkező évre bérbe fog 
idatni. 

Ktkialiási ár 1200 korona. Banat-
p-nz a kikiáltási ar IO"'o.ka. 

Utoajanlntok va«y a kikiáltási áron 
aluli ajanlatok nem vételnek figyelembe-

Bóvebb felvilágosítást  a hivatalos 
.•rák alau Csikvármegye magánjavainak 
igazgatóságánál vagy a Csiksztniartoni 
in. kir. jár. erdó^osdnokságnál szerez-
lietök. 

Csikvármegye magánjavainak igaz-
gatósága. 

Csíkszereda, 1913. évi április hó 
14-én. 

A z i g a z g a t ó s ú g . 

[ Ágybavtzelésl Azonnali 
Bieguiirueié*t 

A kor « nemi id.tok kóztéae ellenében hl-
vlligoiitást Ingyen nyújt: Pfall.r  Gcorg 

NOrnbTj Pajoromig. 

Faeladási hirdetmény. 
Cm'kszenitamási közbirtokosság el-

adja Csikszt n<taroás község házánál 1913. 
évi május hó 19-én délelőtt 11 órakor kez-
dődő árveresen a Csikvármegye Csik-
madaras II ik rész községe határában 
levő Barát nevü erdejének mintegy 170 
kat hold területén 93126—911. számú 
K. M. rendelettel kihasználásra enge-
délyezett fenyő  faállományát 

A vágás területe a gyimesi ország-
úttól 18 kilométer, a M. A. V. Gyinies-
közeplok áliamasától pedig 18 kilóméter 
távolban van. 

Az eladás tárgyát képező faállomány 
töizsenk. nti bemérés szerint 21834 niJ 

tiszta lucfenyő  göuibő^U haszonfat  es 
9763 ni" tiszta jegenye fenyő  haszonfát 
tartalmaz. 

Kikiáltási ar 272285 koroua, bánat-
pénz a ki ialtási urnák 10%-a. Kihasz-
nálás időtartama 4 év. 

Az árverési és szerződési feltételek 
az erdőbirtokos alólirott képviselőjénél, 
továbbá a szepvizi (Csíkszeredában) m. 
kir. jarasi erdógondnokságnál rendelke-
zésre allanak. Az erdógoudnoksaguál 
meg ekiuilie'ö a reszletes becslesi mun-
kalat is. 

Oiyan ajánlatok, melyek az árverési 
és sz. nöá, s felt  teiektól eltérnek, vagy 
bánatpénzzel ellátva nincsenek, figye-
lembe n-m \ é t e t l e k ; utóajáiiatok el 
nem fogadtatnak. 

írásbeli zárt ajánlatok a szóbeli ár-
verés megkezdése előtt az árve ező 
bi ottság elnökénél nyújtandók be. — A 
megajánlott összeg számokkal és betűk-
kel is kiiraudó s az aj tnlatban kifeje-
zendő az, hogy ajánlattevő az árverési 
es szerződési feltételeket  teljesen ismeri 
és magát azoknak aláveti. 

Csiksztnttamas, 1913. évi április hó 
ă. uapjáu. 

Balogh Ignácz, Tóth László, 
b. elnök. jegyző. 

GţlapJGSap] 

Szám: 1 3 4 3 - 1 9 1 3 . ki 

A csíkszeredai állandó 
Edison [dozgószinházban 

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

Hirdetmény. 
Közhírré tétetik, hogy az ország-

gyűlés i képviselő választók 1913 évi 
I névjegyzékének kiigazítása, illetőleg az 
1914. evi névjegyzék összeállítása Csík-
szereda városban a jegyzői irodán folyó 
ev április hó 26-an d. u. 3 ora-
k o r tog eszközöltetni, mikor is vaiasz-
toi jogosultságának igazolása végett u 
küldöttség elótt bárki is szeinelyeson 
megjelenhet. 

Csikszered t, 1913. április 18 án. 
Dr. SÁNDOR GYULA, 

u névjegyzék összeállítására 
kiküldött bizottsági eluök. 

THOMASSflLflK 
• a A legjobb és legolcsobb fualforiavaa  műtrágya! Óvakodjunk a bamisitásoktúl I 

Csak akkor viilódi, ha ilyen zsákba van és eredeti olomzar van rajta 
M i n d e n z s a k t a r t a l o m j e g y z é k k e l v a n e l l á t v a l 

KALMÁR VILMOS 
a ThomaspUosphatfabriken  Boriin, v e z é r k o p v i s e l ö J e 

UUDAPEST, VI , ANDKASSY UT 49 
Ktilönoien a jelenlegi rendkívül olcsó arakra fluyelmeitetjük  a vásárlókat. 

ŐSZI TRÁGYÁZÁSI 
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Menetrend, érvényes 1912. évi október hó 1-től. 
Oda 
Szv. 
8002 
1-111. 

205 
200 750 
10Ş1 22<r 

220 
232 
238 
240 
257 

Székelykocsárd— Madéfalva—Brassó 

1004 
224 

300 
305 
3 " 
33T 
329 
336 
342 
359 
412 
442 
450 
5Ö3 
5ÎÎ 
5T3 
535 
555 
541 
5 « 
555 
6Ö5 
613 
627 
640 
655 
706 
723 
729 
744 
753 
829 
840 
853 
910 
924 
932 

1000 
1006 
1017 
1040 
1059 
1107 
1116 
1125 
1130 

130 
200 

Szv. Szv. Szv. Szv. Szv. 
8016 8004 8006 8008 8010 
1—111. I—111. I—111. 111. 1—111. 

_ 935 615 700 
— — 1220 930 705 
— 646 832 115 458 
4-50 830 U54 335 818 

3 4'56 836 1200 341 824 
r 5-04 842 1206 346 830 
ă 5-11 848 1212 351 836 
jSS-19 856 1220 359 844 

5-32 907 1231 410 955 

Szv. 
8003 

, Budapesti*, p. u. (N.-Váradon át 141) érk. 150 
. Budapest k. p.u. (Aradonát 141,164) érk. 125 725 
. Kolozsvár (141) . . • . . . . érk.j] 42o"~ 

5-34 
5-41 
5-49 
604 
6 1 5 
6-24 
6-31 
6-50 
7 0 5 

Szv. 
8014 
1-111. 

627 
633 
646 
710 
730 
739 
743 
757 

§ Indul Budapest 
nţugotl p. u.-ról 

— II érk. 
— ! érk. 

550 ind. 
12H i„d. 

. Székelykocsárd il4i, 14!) 
Marosnagylak 2. sz. őrház 
Vajdaszeg 4. sz. őrház . 
Maroscsúcs 6. sz. őrház . 
Maroskecze 

. Marosludas (152) . . . 

Besztercze (152) . . . 
Borgóbeszterczc . . . 
Borgőbcszterczc 
Beszlcrcze (152) 

érk. 1246 
1245 
1234 
1228 

í 1221 
M., 1209 

ind. I — 
ind. — 
érk. 224 
érk. 1004 

Szv. Szv. Szv. 
8009 8007 8005 
1—III- i — & l - l l l 

920 
9531040 720 

920 545 
948 12& 544 

" 705 1047 212 
659 1041 206 
653 1036 200 
647 1030 154 
640 1023 147 
628 1011 135 

t Érkezik Bpest 
nyugoll p. u.-ra 

1143 
1255 

104 
115 
123 
133 
144 
206 
218 
231 
246 
256 
310 
319 
329 

~ 7 4 4 

4 00 
407 
4-18 
4-28 
4-39 
5-02 
5-20 

820 
909 
916 
924 
930 
943 
952 

1005 
1020 
1031 
1046 
1054 
1107 
1116 
1125 
405 

Tl-40 
11-47 
11 58 
12 08 
1219 
12-42 
1-00 

909 
914 
920 
930 
939 
946 
952 

1009 
1022 
1052 
1100 
1113 
1122 
1129 
1136 
1145 
1151 
1155 
1205 
1215 
1223 
12̂ 6 
1247 

104 
115 
132 
138 
152 
203 
234 
245 
258 
313 
326 
334 
354 
400 
4 " 
432 
452 
500 
509 
518 

_523_ 

708 I 
740 

1233 
123» 
1245 
1255 

104 
Hl 
117 
133 
146 
206 
214 
227 
235 
243 
250 
259 
305 
309 
314 
324 
333 
346 
359 
414 
425 
442 
448 
503 
5'2 
555 
606 
6H 
63Ş 
tíli 
659 
7~9 
725 
735 

7 5 
815 
823 
832 
8~l 
846 

413 
418 
424 434 
449 
456 
502 
5 2 1 

ö 3 4 

61? 
628 
6Ş6 
6« 
6 5l 
7UO 
7O6 
7fo 
7I8 
728 
737 
750 
804 
816 
828 
845 
8Ş4 
9 Ş 
9Í4 
942 
953 

1007 
1024 
1037 
1045 

Szv. 
8012 
l-lll. 

856 ind. Marosludas (152) . . . 
901 II Marosbogát 
907 Kutyfalva  16. sz. őrház . 
917 Kadnót 
925 ! Maroscsapó 
932 Marosngra 24. sz. őrház . 
938 II Kerelőszentpál . . . . 
9 Ş Nyárádlő 

10^5 I >rk. Marosvásárhely . . . . 
nd. Marosvásárhely . . . . 

Marosvásárhely felsőváros 
Nagyernye 43. sz. őrház . 
Sáromberke 
Gernyeszeg 
Körtvelyíája 49. sz. őrház 
Petele 51. sz. őrház . . 
Radnótfája  52. sz. őrház . 

érk. Szászrégen 
ind. Szászrégen 

ldecsíürdő 
Marosvécs 
Magyaré 
Deda megálló . . , . . 
Déda 
Ratosnya 
Szalárd 82. sz. őrház . . 
Palotailva 
Bánffyháza 
Gödemesterháza . . . . 
Maroshéviz (Borszékfürdő) 
Galóczás 
Várhegy 
Ditró 
Szárhegy 

érk. Gyergyószentmiklós . . . 
ind. Gyergyószentmiklós . . . 

Tekeröpatak 
Vasláb 
Marosfő 
Csikszentdomokos . . . . 
Karcfalva 
Csikmadaras 
Csikrákos 

érk. Madéfalva  053) . . . . 

érk. t 

ind. 
érk. 

. ind. 
. érk. 

856 
908 
érk. 

420 
433 
440 
448 
454 
501 
510 
518 
528 
539 
552 
600 
613 
621 
629 

r io"2;S 

jí érk. 
ilérk-
ind. 

-

615 730/83'' 
125(725| 1230 

612 959 
814 I 348 

920 

808 
815 
8-26 
8-35 
8-46 
9-08 
9-26 

615 
125,725 

6H 

tó 6-47 — 

6-55 — 

CG 3 7-06 
rí 716 — 

CJ) 7-29 — 

•tÜ 5 7-52 — 

4— C 8.10 — 

-

12-19 
700 — 

érk. 

Gyimes (153i 
Palanca (153) 
Madéfalva  (153) . . . . 
Csíkszereda 
Zsögödflirdő 
Csikszentkirály 
Csikszentimre 35. sz. őrház 
Csikszentsimon 
Csikverebes 
Tusnád 
Tusnádfllrdő 
Sepsibükszád-BálványosfUred 
Málnásfürdő 
Málnás 
Sepsibodok 
Sepsikőröspatak-Gidóíalva . 
Sepsiszentgyörgy (154) . . 
Bereczk (154) . . • • . 
Sepsiszentgyörgy 134) . . 
Kilyén 
Uzon 
Kökös 
Prázstnár 
Szászhermány 
Brassó (111, 131, 1.5, 157. 

crk. BUapesi t p- «• flterí.;  :.oii li u i ) • 
érk. Badapist k. p. n. (Aratei il i4i., 164). 

lérk. Kolozsvár (141) 
II érk. Predeál (141) 
érk. Bukarest . . . . . . . . 

ind. 

1206 
1200 
1154; 
1145 
1137 
1129 
1123 
1 W> 
1032 
1032 
1025 
1012 
1005 
958 
950 
941 
935 
931 
926 
917 
909 
8=7 
844 

8 1 0 
8«S 
750 
74l 
724 
704 
652 
637 
623 
614 
549 
543; 
533! 
5I5| 
4501 
438 
428 
417| 
410; 

625 
619 
612 
603 
555 
547 
541 
524 
510 

Szv. 
8011 
1-111. 

—SÍKT 
903 
854 
838 
815 
804 
755 
743 
737 

1008 
1002 
955 
946 
938 
929 
923 
g06 
852 
814 
807 
750 
743 
736 
728 
719 
713 
709 
659 
650 
6« 
629 
6'« 
608 555 
536 
531 
515 
507 
450 
430 
4Í8 
403 
348 
340 

134 
128 
121 
112 
104 

1256 
1250 
1233 
1219 
1148 
1141 
1128 
1121 
1113 
1105 
1056 
1050 
1046 
1040 
1031 
1023 
1011 
958 
952 
942 
924 
919 
904 
855 
838 
818 
805 
749 
733 
724 
700 
654 
645 
629 
604 
5M 
545 
535 
529 

ind. 
ind. 

ind. 
IndJ. 

220 
133 
350 
336 
251 
242 
235 
230 
217 
210 
155 
140 
123 
112 

1258 
1246 
1235 
7-34 11-32 — 

523 
510 

erk. 12-18 3-59 
12-10 3 51 
11-58 3-39 
11-46 3-28 
11-35 3-18 
11-16 300 

ind. 1100 2-45 

ind. 820 935 
ind. 750200 1220 
ind. 906 646 
ind. 634 1220 

— 730 

Vissza 
Szv. ' Szv. 
8001 8015 
1—111. [ 1—111. 

730 835 I 150 
1230 _ 
9 » I 420 
6Ş7 1043 
65Î 10-39 
640 - 10-32 
640 -3 10-26 
6ţ» $ 1018 

_622_ ^ joflS 
1217 _ 
550 — 

61? I 1001 
613 L, 9-54 
60» v 9-46 
559 ™ 9-35 
551 - 9-26 
543 • 9-15 
537 Z 9-09 
521 0 8-51 
507 8-36 
455 — 
448 — 
435 — 
428 — 
421 — 
414 — 
405 — 
359 — 
3:»5 — 
349 — 
340 — 
332 — 
319 — 
308 — 
302 — 
248 — 
229 — 
224 — 
209 — 
201 — 
145 — 
125 — 
112 — 

1256 — 
1242 , — 
1233 — 
1153 — 
1147 — 
1138 — 
1122 [ — 
1058 I — 
1045 
1036 I Szv. 
1026 8013 
1020 , 1—111. 
830 _ 
743 _ 

—1000 i ÍÖÖ5 
947 I 952 
901 941 
854 ! , 0 933 
847 926 
842 I " 921 
832 911 
824 " 903 
814 852 
756 " 841 
741 ,, 828 
733 . H 820 
722 808 
713 759 
705 74Ü 

4̂ 39 ^ 
6-46 7-30 
6-38 0 7-22 
6-26 2 7-10 
6-15 a 6-59 
6-05 S 6-48 

i 5-46 • 6-29 
I 5 - 3 j 6 - 1 3 

820 _ 
2oo — 
906 — 

— 349 
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Szám 21/1913. végrh. 

Árveresi hir í le tmeny. 
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi 

LX. t.-e. IU2. J-a értelmében ezenuel kő*-
birré teszi, hogy a csíkszeredai kir. járás-
bíróságnak 1»11. évi V. 917. sz. vegzese kö-
vetkeztetett dr. Balog Kezso tt»ved által kep-
viselt 1. Nagy Lajos, 11 Szekely es Kati ja-
vara 5ÜÜ korona, s jár. erejéig 1911. ew 
augusztus hó lS-ao foganatosított  kielégítést 
vegrebajtas utján lefoglalt  és 979 korouara 
beesült következő ingósasok u ni : ho» bú-
torok htb., nyilvános arveresen eladatnak 

Mely árverésnek a csíkszeredai kir. já-
ráabiróság fenti  szamu vegzes:- folytan  fenti 
tőkekövetelés és jar. erejpig, vegrelinjtast 
szeuvedo lakásán Csikszeredaban leendő meg-
tartására 1813. e v i április ho 23 ik nap-
janak délutáni 3 oraja batáridőül kitü-
zetik és ablioz a venni szaadekozuk ezennel 
oly megjegyzéssel hivatnak m«r, hogy az 
érintett íugosaguk az ltítsl. évi LX. t.-c. 1U7. 
és lütí. S-ai értelmeben készpénzfizetés  mel-
lett, a legtöbbet igeronek, szUkség esetén 
becsáron alul is elfognak  adatni. 

Amennyiben az elárverezendő ingóságokat 
mások is le- éa íelülfoglaltaitak  es azokra ki-
elegitesi jogot nyertek volna, ezen árveros uz 
1881. evi LX. t.-e. 120. §. ertelmeben ezek 
javai a is elreudeltelik. 

Kelt Csíkszereda, 1913. évi április lw 
8. nupjau. aei-eaztos Gyula, 

kir. bír. vágrehujló. 

Hasziiaijon Naosád FOLDES-FILE 
-CRÉJÍET 

-SZAPPANT M A R G I T 
hogy arca tiszta, üde ós bájos '.egyen. 
A Margít-créinc a főrangú  hölgyek kctiveuc 
szópitőszere, az egész világon elvan terjedve. 
Páratlau u hatása szerencsés UsHZcállHúsá-
ban rejlik, a bőr azonual íelvea-zi és kiváló 
hatása már pár óra lefolyása  alatt észlel-
hető. Mivel a Margít-crémct utánozzák és 
hamisítják, tessék eredeti védjegygyei lezárt 
dobozt elfogadni,  mert csak ilyen készítmé-
nyért vállal a készítő mindenn mü felelős-
seget. A Margít-créme ártalmatlan, zsírtalan, 
vegytiszta készítmény, Hinejy a külföldön 
áltanános feltűnést  keltett Ara 1 koron i. 
Matgit-dzappan 70 flilór,  Margit-poudcr 
1 korona 20  tillér. = G y á r t j a : 

I Földes Keltmen gyógyszertára Aradon. 
Fő lern lent Csi ltszerodrtbn11: 

GÖZSY ÁRPÁD ÉS ORBÁN JÁNOS-
fele  gyógyszertár. 

1373 ó+a' Mtel-nUtt bevált hir-s kü/l-dv.1: minden l i t ezö h i z i s z e r t fölülmúl 

TfllERRY  A. 6YQ6 VSZERÉSZ BALZSAMA Csak a zöld apáca védjeggyel VALÓDI. TÖRVÉNYILEG VÉDVE. 

Alléin eckterBalrm 
AHiijpw In frtc.'Biia 

Ezen balzsam : 1. ütólóihetetlan gyógyhat isu tüdő ós mellbotegségeknrl, 
enyhiti a l-ntarhust, megakadályozza a tüdoiyuladást s gyógyt last ho« 
az "ilynemű legmakacsabb betegscgoknél is. 2 Kitűnő hatasu torokgyulla-
dásnál, rekedtség és gégebcteg'-éeeknél. 3. .Mindennemű lázt uyökeresen meg-
szüntet 4. Gyó«vit mindennemű májbetegséget, gyomor, belbántal makat. gvo-
luoruörcsöt, szat/gutást, astuiát, elnyálkásod.ist, bufögést,  gyomorégést, felpüf-
íedést stb. 5. Gyógyhatású aranyér és altesti bántalmaknál. 6. Enyhe hatású 
lm- l iijtószer, vértiszti: ó, tisztítja a va-éket, étvágygerjesztő ós elősegíti az emész-
tet.. 7. Kitűnően bevált fogfájásnál,  lyukas fô ak,  szájl»üznél, foKVÍznek  hasz-
nálva erósiti a foghust,  megszünteti a száj vagy gyomortól eredő bűzt. 8. G.llisz-
ták ellen biztos hatású. 9 Külsőleg minden sebet, sebhelyet, orbáncot, láztól 
eredő hólyagot, kelést, szemölcsöt, ogósi sebeket, fagyott  testrészeket pörse. 
néseUet. kiütéseket, fejfájást,  zúgást,szaggatást, csúztésfillnánti  linakat gyógyít. 
Mimién háznál különösen influenza,  kolera és más járványoknál kézuél Jegyen 

VIGYÁZZUNK A ZÖLD APÁCZÁYAL ELLÁTOTT VEDJEG1RE. 
Ezen balzsamból lefekvés  előtt egy vagy két kauál cukorral 
bevéve vagy a nélkül úgyszólván " egészséges virradást jelent. 

Seitz. Koohmeister utódai, Badanovlt3 Testvérek drogueriákuan Budaposten. Ahol nincs lerakat, 
ott rendeljünk 

A. Őrang- al-gyógyB erttr ábó PtlISG!tADA (Roiitsoh-Sauorbrunn mellett)-
ESEU 

ü i v ; 

Törvényesen b e t e t t véljesy. 

óvakodjunk i:téktelen 
ulát)zi'.tokt<>l ! 

Kinek drága az egészsége 
és pénzét nem akarja hiábavaló dolgokra kidobni, az saját érdeké-
ben cselekszik, ha legalább 'egyszei-kétezer kipróbaljaa világhírű 

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

Kapható 44 fiíl.  1.40 és 2.20 K eredeti üvegekben. 
Főelárusitás: 

KELLilR ISTVÁN gyógyszertárában 
az „ATTILÁHOZ". 

CsiksKen t imr tonba i e s Tusnádfá rdön . 
Csnz,- köszvény, reuma, szaggatás, nyilalás, oldalsznrás, keresztcsontlájás, derékoldal- vngy 
hátfájás,  izom , és inbántalraak, kar- és lábgyeugeség, merev végtagok és ujjak, görcsük, 
továbbá hülés. megi'á/.ás, vagy léghuznmból származó bújok azounal enyhülnek az Oroszlán 
Menthol Sósborszesz használata által. Ha a fájó  testrész a dörzsölést nem ttiri, ugy borogatást 
alkalmazunk. Fogfájás,  lejiájás, tejszaggatás, hajhullás, idegesség, bágyadtság, kimerültség 
általános gyengeség eseteiben kincscsel ér tel a valódi Oroszlán Menthol Sósborszesz. 
Torokfájás,  lükedtség, gégehurut, influenza  nátha ha fellép,  ugz emlékezzék az Oroszlán 
Menthol Sósborazeszre, mely a legkitűnőbb és legelterjedtebb háziszer. Ezer és ezer más 

esetekben is kitűnő sikerrel lesz az Oroszláu Menthol Sósborszesz használva. 
Minden egyes üveghez bő használati utasitás van mellékelve Sok ezer hálairat tanúsko-

dik róla, hogy az Oroszlán Menthol Sósborszesz az emberiség jótevője. 
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VAKAR L., CSÍKSZEREDÁBAN 
KÖNYVNYOMDA, KÖNYV-, PAPÍR- ÉS IRÓSZERKERESKEDÉS 

& & 
Elvállal mindennemű könyvnyomdái munkákat, u. in.: báli meghívókat, 
falragaszokat, eljegyzési kártyákat, esküvői meghívókat, gyászlapokat, 
névjegyeket, röpiratokat, folyóiratokat. Nagy raktár egyházi, ügyvédi és 
községi nyomtatványokból. Szép választék finom irodai fehér-, fogalmi és 
miniszter papírokban, ngyszintén levélpapírok és borítékok, gyászszegélyü, 
és más színekben, díszdobozokban és mappákban, valamint finom irodai 
Anthracyn. kék. piros és zöld ténta, tusok, kitűnő pecsét viaszok, írónők, 
tollak, tollszárak. liiiiíiguinik. iskolai füzetek, rajzeszközök, hegedűk és 
hegedüvonók, luimk, rajzpapirok, rajzfüzetek, körzők stb. cikkekben. 
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