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Hirdetési dijak előre fizetendők. 
Kéziratok nem adatnak vissza. 

Szkutari katasztrófája. 
A balkáni háború végső kimerültség 

ben agonizál már hetek éta. Csak egy 
ponton tartotta még magát a vis ener-
giae a hadakozó lelek mindkét oldalán, 
SZÍVÓS kitartással: ez a szkutarii vár 
vivása és védelme volt. 

Ujabb telegrammok szerint ez a küz-
delem is véget ért, még pedig a lezaj-
lott hadjárat stiiusában. A török hely-
őrség a végletekig meuő hősies ellent-
állás után megadta magát, s az ostromló 
montenegrói hadak eléu N'ikita király 
benyomult ma az eróditett városba. 

Történeti szempontból az esemény 
uek mindig fennmarad  a katasztrofális 
jelentősége. Szkutari bukása ugy fog 
inindeuha hatni az utókorra, mint a 
végső halálhörgés e rém háború ziháló 
tüdejéből és Törökországnak, mint euró 
pai hatalomnak, utolsó felsóhajtása.  A 
hadi események sorozatában is önálló 
hely illeti meg ez ostromot s azt a he-
roikus védelmet, melynek élen Esszad 
pasa neve valt ttirtenelmivé. O irta bele 
a história könyvébe véres betűkkel 
Szkutariból e háború tragikai epilógusát 

Ámde aktuális gyakorlati szemmel 
nézve a történteket, azok előzményeit 
és következményeit, nyugodtan zárkóz-
hatunk el bármely tragikus felfogástól. 
Mint katonai esemény nem jöhetett vá 
ratlanul, s mint politikai esemény nem 
változtat a nemzetközi helyzeten. 

Szkutari fegyveres  ellentállása csak 
addig folyhatott  be a török Bztratégiaba 
lényegesen, a mig a szultán seregei 
Macedóniából vissza nem vonultak, Dri-
nápoly és a csataldzsai védővonal pe 
dig a trák harctéren kezükben volt. 
Szkutarira nézett a sztratégiai feladat, 
hogy a szövetséges ellenfelek  egy ró 
szét lekötve tartsa, az ottomán tábori 
hadviselésnek ez által a távolból előnyt 
szerezzen s magának reményeket tart-
Bon fenn,  hogy a sik mezőn eldűlő gjő 
zelem vissza fog  hatni a várostromra 
is, meghozván a felmentő  seregeket, 
vagy pedig jókori önkéntes visszavo-
nulásra késztetvén az ostromlókat. 

Drinápoly elestével s a csataldzsai 
vonal megrendültével Szkutari sorsa is 
sztratégiailag megpecseltetett. Hudaszati 
feladata  tárgytalanná vált, s csak a 
fegyverbecsületért  való taktikai vivódás 
maradt fenn  a helyőrségnek. Az erköl-
csi és fizikai  erőkészletből v.iló meg-
fogyatkozással  időkérdésévé lett, mindaz 
a mi az utolsó hetek soráu Szkutanban 
l körülötte történt. A napok lepereg-

tek, az erők elfogytak,  a katasztrófának 
be kellett következnie. 

Nikila montenegrói király ezt jól 
tudta, azért erőltetett módon folytatta 
az ostromot, mintegy dacolva az euró-
pai beavatkozással s a nemzetközi flot-
tatüntetéssel, inely az albán tengerpar-
ton a szerb moutenegrói agreszszió ellen 
óvást emel. A vértezett hajók blokád-
vonalától a fekete  hegyek ura Szkutari 
alatt biztonságban érezte magát s volt 
hozzá mdja, hogy a forszírozott  ost 
rom gyümölcseinek múló örömében gyö 
nyörködhessék. 

Személyes becsvágyát és hiúságát 
Nikita király ily módon ki is elégítheti 
rövid időre. Sikerült elóruie, hogy Siku-
tari kapituláljon előtte és ő a hónapo-
kig vivott varosba zeneszóval bevonul 
hasson. 

De ez csak szertartás, nem pedig 
történeti aktus, mert hiá.yzik hozzá 
minden szankció. Az eurupai hatalmak 
koucertje már elevo döntött Szkutari 
jövendő sorsáról, a nemzetközi akarat 
azt Albániának Ítélte oda, — Nikita 
király tehát csak oly tudattal masíroz 
hatott be a városba, hogy neki ott jo 
gilag nincs semmi keresni valója, 

Montenegró és Szerbia szövetséges 
hadai kis időre megszállva tarthatják 
Szkutarit. Ameddig Európa akarata őket 
ott megtűri s ki nem parancsolja onnan. 
A nemzetközi megállapodások azonban 
szilárdak és végérvényesek, a hármas 
szövetség s a hármas antant hatalmai 
vállvetve állják, a miben megegyeztek. 
Nikita király különvéleménye csak me-
rész óhajtás marad, melylyel Európa 
szóba sem áll többé. 

A Balkán békéje fölött  Európa fog 
rendelkezni, a nemzetközi jog erejével 
állapitandja meg Európa keletéu az uj 
földrajzi  határokat, hogy azok keretei 
közt helyreálljon a kelet népei közt az 
egyensúly s megindu hasson a kulturális 
konszolidáció. 

Montenegró ura kénytelen lesz alá-
vetni magát a nemzetközi határozatok-
nak, melyekhez több millió szurony 
ereje áll. A kis czernagorcz sereg pe-
dig köteles lesz odahagyni Szkutarit 
akkor: a hogy bemasirozolt ma, ki is 
masíroz onnét biztosan. 

Központi vulasztmany folyó 
év május 3-an tartja meg az ország-
gyűlési képviselóválasztók 1914. évi 
névjegyzékének kiigazítása ügyében 
ülését. Az összeállított névjegyzék a 

községekben és városokban 1913. május 
5 - 2 5 i g lesz közszemlére kitéve. 

Felhívjuk tehát mindazoknak a figyel-
mét, a kik a névjegyzékkel szemben 
felszóllalni  akarnak, hogy ezen idő alatt 
az illető községnél jelentkezzenek, mert 
későbbi felszóllalásaik  figyelembe  nem 
vétetnek. 

Bernády köszönete. Dr. Betnády 
György marosvásárhelyi  főispán,  az 
iparügyek  miniszteri biztosa az alábbi 
köszönő  iratot  intézte  Gyalókay  Sán-
dor  főispánhoz: 

„ /I  Székelyföldön  iparfejlesztési 
ministeri biztosi minőségemben  tel-
jesített  bemutatkozó  körutamról 
haza érkezve,  hálásan mondok  Mél-
tóságodnak  az ezen alkalommal 
velem szemben tanúsított  jóakaratú 
figyelemért  köszönetet  és szerény 
szolgálataim  legkészségesebb  fel-
ajánlása mellett  tisztelettel  kérem 
Méltóságodat,  hogy engem a jövő-
ben is jóakaratú  és barátságos  tá-
mogatásával  kitüntetni  szíveskedjék. 

Fogadja  Méltóságod  a legaláza-
tosabb és hálás tiszteletem  őszinte 
nyilvánítását. 

Marosvásárhely  1913. évi április 
hó 12 én. 

Dr. Bernády  György s. A., 
kir.  inituri tanácsos, 

J'úisiiAn,  min. bitfos. 

A jó magyar szokás. 
Erdélyb. n a Mezőségen pár évvel 

ezelőtt bőséges töldgázforrásokra  buk-
kantak. A kormány azonnal kezébe vette 
a dolgot. Lukács.László az akkori pénz-
ügyminiszter mindenekelőtt törvényben 
biztosította a természet kincsére az 
állam tulajdonjogát. Azután megtett 
mindent, hogy a föMbe  rejtett áldásnak 
utat nyisson. Ma már ott tartunk, hogy 
az erdélyi földgázforrások  naponta több 
inint 3 millió köbméter világító és fűtő-
anyaggal kínálják a magyar ipart és 
elsősorban Erdély ipari termelőit. 

Illetve nem itt tartunk, hanem sok-
kal messzebb tartuuk. A földgáz  anyagi 
rtékesitéseuek terén ugyan még uem 

sokkal messzebb. Ezen a téren nehezen 
akadtak megérő emberek. Amerikában 
százezernyi ember, pár tucat város 
meggazdagodott hasonló természeti kincs 
tói. Nálunk nehezen lehetett eljutni 
odáig, amíg akadtak vállalkozók, akik 
kértek a kormánytól földgázt,  hogy azt 
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a közvetlen termelés helyéről elvezet 
vén nagyobb területen értékesítsek. 
Ma is még csak ott vagyunk, hogy pa 
plrosou van reflektáns  a napi termelés 
30 százalékára. I)e ez is még csak pa-
piroson van, mert maga a kihasználás 
még nem kezdődött és a gáz most is 
még ott viaskodik a rengeteg feszítő 
erejét féken  tartó elzáró készülék sú-
lyával. 

Ellenben igen sokkal messzebb tar-
tunk máris a földgazügy  politikai érté-
kesítésének terén. Régi jó magyar szo-
kás szerint hetek óta folyik  már a 
hajsza, mely azt a gyanút akarja a 
közvéleményben felkelteni,  hogy a föld-
gáz ügyében .panama" vau. Mint nálunk 
rendszerint, ugy most is természetesen 
valami személyes ügyből indult ki a 
rágalmazási hadjárat. És amiut nálunk 
szintén már reudszerré lett, különösen 
ellenzéki mükutucaink táboraban, fölvit-
ték mára „panama* ráfogásokat  Bécsbe, 
hogy a külföld  előtt denuneiáljanak és 
hogy elriasszák azt a külföldi  tökét, 
mely netalán kedvet érezne ennek a 
kincsnek, ennek a nemzeti köztulajdon-
nak kihasználásánál segítségükre menni. 

Tekintet nélkül arra, hogy ha lenne 
is „panam", azt se volna szabad éppen 
Bécsben szellőztetni, könnyen megálla-
pítható, hogy az egéBZ vádaskodás ha-
zug ráfogásokból  táplálkozik. Először 
az egész mérhetetlen füldgáztömeg  saj-
nos ott dübörög még a Mezőség talaja 
alatt egyetlenegy köbméter sincs meg 
értékesítve Tehát még nem is lehetett 
belőle „elpanamázui" semmit. Másodszor 
pedig ami földgáz  papíron oda van Ígérve 
18 különböző vállalkozóuak, auuál is 
kivétel nélkül kiköttetett, hogy ez a 
nagybecsű anyag ipari célokra köbmé-
terenkint két fillérnél  nagyobb áron 
Bemmiféle  vállalkozó állal nem lesz 
tovább elárusítható. Minthogy Erd. lyben 
ma az ipaigáz ára átlag 20 fiilér  köb-
méterenkint (hiszen még Budapesten is 
16 fillér)  és minthogy egy köbméter 
földgáz  csak 7—8 fillér  ára széucel 
pótolható, ennélfogva  világos, hogy itt 
az erdélyi iparnak biztosított óriási ked-
vezményről és nem „panamáról" van szó. 

Hogy mégis az az elsó, ami nálunk 
történik, hogy tele kiabálják nemcsak 

az országot, de még európát is a szo-
kásos piszkos vádak tömegével azon 
sajnos szomorkodni lehet, de csodál-
kozni vagy meglepődni nem. Magyar 
országon mindig ugy volt, hogy ahány-
szor áldást kiuált nekünk a sors, sohase 
nyultunk utána, hanem mindig körül-
szagláltuk, vájjon nem akad-e rajta egy 
pont, melyen rá lehet fogni,  hogy bü-
dös. Most is ezután a pont után szag-
lásznak a bécsi virító ellenzéki orrok, 
amig a kormány, mint az a bizonyos 
karaván, tovább halad a kötelességtel-
jesi és utján és maga mögött hagyván 
a rágalmakat, igazságos gonddal szét 
osztja uz áldást, melyet a természet 
nekünk élhetetleneknek már olyan ré 
gen hiába kínál. 

Ditrói járásbíróság. 
A ditróiak és remeteiek a ditrói já 

rásbirósági mozgalom érdekében min-
dent megtesznek, hogy Ígért ügyüknek 
eredményt és sikert biztosítsanak, leg 
utóbb ugy Ditróban mint Remetén nép 
gyűléseket tartottak, a melyen csaknem 
az egész falu  megjelent, s hangos szó-
val állottak azoknak támogatására, a 
kik ez ügyben az ók érdekeiket szivü-
kön viselik. 

A ditrói népgyűlésen Takó János, 
Zathureczky Bálint és Józsa Sándor fej 
tették ki álláspontjukat, a remetei nép-
gyűlésen dr. Elekes Marton ügyvéd, köz-
ségi jegyző tette meg iuditvanyát. 

A népgyűlések lefolyásáról  felvett 
jegyzőkönyvek másolatait ide iktatjuk. 

JEGYZŐKÖNYV: 
Felv. teteit Ditróll, a község hivatalos há-

zánál 1U13. április hó 20-án u tözség képvi-
seioleslületenek folyó  hó 19-én tartott gyű-
lése hainrozata folytán,  uz elnyerendő járás 
biróHág ügyeben a mai napra összehívott 
népgyűlés lefolyásáról. 

Széles körbeu történt előleges közhírré té-
tel titán Ditró község lakossága a községház 
udvarán majdnem teljes számba megjelenvén. 
Zathureczky Balint községi jegyző üdvözölve 
a megjelenteket, jelezve az összehívás tárgyat 
a népgyűlést megnyitja s indítványozza, hogy 
a jegyzőkönyv hitelesítésére küldessék ki egy 
20 tagu bizottság. A hitelesítő bizottságba 
kikűlde.liek : 

Takó János fóesperes  plébános, Zathu-
reczky Balint k. jegyző, Csiby András ny. 

pénzügyi biztos, id. Józsa Sándor, Csiby Imre, 
Lukács István, Nagy Sándor, Bajkó Tamás, 
Kelemen István, Mészáros Alajos, Bajkó 
Mátyás, Kölló Vincze, Gál Imre, Simon Péter, 
Biró András, Kovács István, Molnár András, 
Gál Tamás, Orosz József,  Fülöp Lajos, Lukács 
György és Balla József  községi lakósok. 

Ezután felkéri  Főtisztelendő Takó János 
főesperes  plébános és id. Józsa Sándor ig. 
t.initó urakat, mint a képviselőtestület által 
e célra kiküldött előadókat, hogy az ügyet, 
valamint az annak érdekéhen eddig történt 
fáradozásokat  és végül a még kifejtendő  to-
vábbi tevékenységet ismertessek. 

Nagyságos és főtisztelendő  Takó János fő-
esperes-plebános magas szárnyalású szép be-
szédben vázolván az ez ügyben eddig történ-
teket s a járásbirósági székhely elnyerése 
esetén a községre kulturális és nemzetgazda-
sági szempontból haramló előnyöket s azon 
odaadó és semmi fáradságot  nem kímélő te-
vékenységet, melyet Gyalókay Sándor főispán 
ur Őméltósága Ditró község érdekében eddig 
kifejtett  s ismertetve azon nehéz küzdelmet, 
melyet ez ügyben Maroshéviz, Marostorda 
megyei községgel szemben ki kell fejteni,  in-
dítványozza : 

hogy Gyalókay Sándor főispán  ur Őmél-
tóságának eddigi jóakaratú támogatásáért a 
népgyűlés fejezze  ki háláját 8 ez ügyben a 
jövőre nézve js kérje ki segítségét, valamint 
főispán  ur Őméltósága kéressék fel  arra is, 
hogy a küldöttséget - tekintettel a beállott 
gazdasági munkálkodásokra — folyó  év május 
hó 2-ik, esetleg 3-ik napján a magas kormány 
fogadja. 

Id. Józsa Sándor szintén előadja részlete-
sen azon meggyőző okokot, melyek a járás-
bíróságnak Ditróba való helyezését nélkülöz-
hetetlenné teszik, mindenben hozzájárul főtisz-
telendő főesperes  ur által előadottakhoz s 
felolvassa  a főispán  ur Őméltóságáboz ez ügy-
beu szerkesztett kérvényt. 

A népgyűlés az előterjesztéseket és javas-
latokat óriási lelkesedéssel fogadja  s azt ha-
tározattá emeli. 

Ezután Zathureczky Bálint községi jegyző 
a gyűlést bezárván, a jegyzőkönyv megszer-
kesztes után felolvastatik  s a hitelesítő bizott-
ság által aláiratik. 

Kmf. 
Takó János főesperes-plebános,  Zathu-

reczky Bálint, Csiby András ny. pénzügyőri 
biztos, id. Józsa Sándor, Csiby Imre, Lukáts 
István, Nagy Sándor, Bajkó Tamás, Kelemen 
István, Mészáros Alajos, Bajkó Mátyás, Kölló 
Vincze, Gál Imre, Simon Péter, Biró András, 
Kovács István, Molnár András, Gál Tamás, 
Orosz József,  Fülöp Lajos, Lukáts György, 
Balla József, 

A „SZÉKELYSÉG" TÁRCÁJA. 
A végtelen város. 

Beteg vagyok s n -ra bírom el a nap hevét 
A tagjaim oly lázban égnek 
Bolyongok fázva,  szerteszét 
S az emberek reám se néznek. 

Mondjátok meg miért tolongnak itten 
Miért e tarka nagy sereg 
Mindenkit óh! kidont a küzdelem 
Rég ez tépett meg engemet 

Künn hogy sípolnak, lármáznak a népek 
Az utca most minő esuf  borzadalmas 
Eresszetek, hadd fussak  innen el 
Elhagy erőm, a testem összeroskad. 

Mát  mi Feronc  Béla 

Finita la comoedia. 
I. 

A leány csendesen behúzta maga után az 
ajtót. 

Hirtelen valami nyomasztó érzés támadt 
a szivében, amikor a becsukódó ajtó egyszerre 
elzárta a napsüteses, rohanó, nevetős város-
tól és a lefüggönyözött,  hora lyos, hangtalan 
Mohában ugy érezte, mintha kriptában lenne. 
Lassan, lábujjhegyen a bet«'gh»'Z lépett, aki 
sargan. ránconau feküdt  az ag\ban. Óvatosan 
odagörditett egy karosszékét, alig ho*y b-h-
ült es ugy ne/t»* a beteg egjforinnn  nagyon 
sápadt arcat Hosszasan, kutatóan nézte vo-

násait. Talán arra volt kíváncsi, miről álmod-
hat az néhány órával a halála elótt. Fürkészve 
Ieste a sima, a árgásba boruló homlok rán-
co.-odását, a félig  I. csukott pillák mögül ki-
sugárzó revet«'g tekintet megrezdülesét, az 
egesz haldokló embert, aki meg nem is olyan 
regen piros volt, egészen életerős. Miről al-
modhat azaz ember néhány órával a halála 
elótt, akinek az elete tele volt muzsikával, 
lelket megfekvö  dalokkal, zenével? Miről 
álmodhat ? Halk. csendes melódiákról; erő-
teljes tomboló keringókről, zokogó, szomorú 
dalokról, — miről almodhatna másról V És 
azután elgondolta a leány, hogy ez az ember, 
aki telve volt láunoló érzésekkel, telve volt 
vágyakkal és akarásokkal, akinek a lelkében 
meg sok-sok inuz-ilta, ezernyi hangok, him-
nu-zok vannak éltemé vé, nyugodtan fog  fe-
küdni néhány órát és azutan ismét nyugodtan, 
nagyin sokat. Szépe el fog  csendesedni, el 
fog  hallgatni és magával vis/i a legszebb da 
lókat, m. rt mar n m volt ideje, hogy elene-
kelje azok it. És aolikor a leány mindezt igy 
elgondolta, könnyek gördültek alá az arcán, 
fojtó,  murl.oló fájást  erzett, inig előtört c-ukló 
zokogasa. 

A beteg bágyadtan felnyitotta  a pilláit és 
a leányt a nézett: 

— Hugyau Mi,..la, maga eljött?... 
A leányból must már egysz-rre kitört min 

den, a vad marcangoló fajdalom,  valami bün-
liauat féle  és meri «ejtette, hogy ez a pilla-
nat iele van na«y»ierUsegekke|. amikor a hal-
dokló mellett van es mert tudta, hogy a c«en-
desen fekvő  ember, akinek mar nagyon ki 

van szabva az ideje, csak ő érte élt, csak őt 
akarta, neki énekelte legszebb dalait, az ő 
lábai elé helyezte azokat a sajátos bűbájos 
melódiákat, miket lelki-hurjain kicsalt és 
amikért ó még csak egy vigasztaló mosolyt 
se adott — hát nem tudott mást mondani, 
csak ennyit: 

— Bálint, bocsásson meg... 
Es Barta Bálint kiszáradt sovány kezével 

legyintett egyet és azután szólt, halkan, von-
tatottan : 

— H Igyja Magda.. Hagyjuk az érzelgést... 
hagyjuk.. 

Szeretett volna felemelkedni  de nem tu-
dutt. Csontos kezét a mellére tette, ráncos 
tenyerevei leszorította, hogy tompítsa a szúró 
fajdalmot,  ami szüntelen belé nyilalott. Lát-
szott rola, hogy nehezére esik a beszéd: 

— A kezét adja ide Magda, a kezét... 
A leány mohón nyújtotta oda telt, hófehér, 

lágy kacsoját, boldog mosoly futott  végig az 
arcan, őrült hogy kedvére tehet a betegnek 
es hogy némileg is jóváteheti, amit eddig el-
mulasztóit De a bele.; észrevette a leány 
örömét es ezert nevetett. Sértően, bántóan, 
hogy Magda megrettent es félve  vissza akarta 
húzni a kezét. 

— Csak adja ide a kezét Magda... Nem, 
ne féljen,  nem vagyok már a regi, a makacs 
az üldöző ember... Nézzen végig rajtam ,. 
L'gy-e látja ini vagyok már? Nos hát adja 
ide a kezet... A veget jaroin már, még utol-
s/.or egy meleg lágy női testet akarok szoron-
gatni... csak a kezet... ne vegye ei. A maga 
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Felvétetett • Gyergyóremetén 1913. április 
hó 20 án d. e. xh\2 órakor a Ditróban felál-
lítandó járásbíróság érdekében tartott népgyü-
lésről. A népgyűlésre a lakosság közül meg-
jelentek mintegy kétezeren s a népgyűlés el-
nökévé Kis Dénes plébánost, jegyzőjévé dr. 
E l e k e s Márton községi jegyzőt választot-
ták meg. 

Eluök a népgyűlést megnyitja, előterjeszti, 
hogy a gyorgyÓ8zentmikIÓ8i és szászrég-ni já-
rásbíróságok túlzsúfoltsága  folytán  szüksé-
gessé vált mindkét biróság megosztása, s a 
megosztott községek részére értesülésünk sze-
rint a nagyméltóságú Igazságügy-minisztérium 
uj járásbíróságot fog  felállítani  s a felállí-
tandó járásbírósághoz lesz csatolva községünk 
is, amiért szükséges, hogy községünk lakos-
8éga a felállítandó  járásbíróság székhelyének 
megállapítása tekintetében fejezze  ki kíván-
ságát s alkalmas módon hozza a magas mi-
nisztérium tudomására. 

Dr. Elekes Márton ismerteti az újonnan 
felállítandó  járásbíróság ügyének az elöljá-
róság által ismert jelenlegi állását s elő-
adja, hogy a gyergyószentmiklósi és szász-
régeni járásbíróságoktól valószínűleg elsza 
kitandó községek közül Ditró és Maroshé-
víz községek tettek lépéseket az újonnan 
felállitandó  járásbirósági székhely elnyerése 
iránt s tájékoztatja a népgyűlést arról, hogy 
vármegyénk agilis főispánja,  méltóságos 
Gyalókay Sándor ur már eddig is sokat fá-
radozott a járásbíróságnak Ditróban leendő 
felállítása  erdekében, araiért indítványozza, 
hogy a mai népgyűlés ezért mondjon a Mél-
tóságos Főispán urnák hálás köszönetet s 
kérje meg arra, hogy a nagyméltóságú tr. 
kir. Igazságügymiuiszter urnái s iliotve a 
magas minisztériumnál tegyen meg nr.ndent 
a járásbíróságnak Ditróbau leendő felállí-
tása érdekében ezutánra is. 

A népgyüléa egyhangúlag, nagy lelkese-
déssel hozott határozattal kimondja, hogy 
méltóságos Gyalókay Sándor főispán  urnák 
a ditrói járásbíróság érdekében eddig kifej-
tett önzetlen és fáradhatatlan  működéséért 
Gyergyóremete nagyközség egész lakossága 
hálás köszönetét, nyilvánítja, vármegyénk 
javára eddig kifejtett  közéleti működésével 
szemben a legnagyobb bizalommal viselte-
tik, 8 kéri továbbra is a méltóságos főispán 
urat, hogy ugy a nagyméltóságú igazság-
ügyminiszter urnái, mint a magas miniszté-
riumnál minden lehető eszközzel hasson 
oda, hogy a gyergyószentmiklósi járásbíró-
ság megosztása esetén az uj járásbíróság 
Ditró községben állittassék fel,  s községünk 
is a Ditróbau felállitandó  uj járásbírósághoz 
csatoltassék ; arra a nem várt esetre pedig, 
ha az uj járásbíróság Maroshévizen lenne 
felállítva,  községünk ne csatoltassék a ma 
roshévizi járásbírósághoz s ne legyen az ed-
diginél 6okkal kedvezőtlenebb helyzetbe 

hozva ez által, hanem hagyassák meg leg-
alább továbbra is a gyergyószentmiklósi 
kir. járásbíróság kötelékében. 

A népgyűlés Kiss Dénest, dr. Elekes Már 
tont és I ál Andrást küldi ki. hogy Gyergyó-
reraete község hálás köszönetét tolmácsolják 
a mai határozat személyes átnyújtása alkal-
mával méltóságos Gyalókay Sándor főispán 
urnák, s kérjék meg személyesen is, hogy az 
uj járásbíróságnak Ditróban leendő felállí-
tása végett minden lehetőt kövessen el. 

Elnök a népgyűlést bezárja. 
Kmf. 

Kiss Dones, Dr. Elekes Márton, 
elnök. jegyző. 

H Í R E K . 
— Uj anyaköDyvi fölügyelő.  A belügy-

miniszter a felsőbb  íoku anyakönyvi felügye-
leti jog helyszíni gyakorlásával 1913. április 
hó 1-tól kezdődőleg Stiniru Adolf  miniszteri 
segédtitkárt bizta meg. 

— Helyettesítés. * vármegye főispánja 
Hatzinger Dezső m. kir állatorvos-gyakornok, 
gyergyótölgyesi m. kir. járási állatorvosnak 
helyettesítésével szabadságideje tartalmára, 
Fülöp József  gyergyószentmiklósi járási kir. 
állatorvost bizta meg. 

— A honvédség köréből. A király-
Foglár József  ezredesnek, létszám felett  a 
brassói 24. honvéd gyalogezrednél, a 78. hon-
véd gyalogdandár paranc-nokáuak, kitűnő szol-
gálatai elismeréséül a 3. osztályú vaskorona-
rendet; ugyanezért pedig Karleuza Fülöp al-
ezredesnek, a brassói 24. honvéd gyalogezred 
parancsnokának, a katonai érdemkeresztet ado 
mányozta. 

— Pap Ovidfusz  főhadnagy,  a brassói 24. 
honvéd gyalogezrednél, kiválóan buzgó és 
eredményteijes tevékenységeért a honvédelmi 
miniszter által okiratilag megdicsértetett. 

— Uj ügyvéd. Dr. Rosenfeld  Adolf  folyó 
hó 18-án a marosvásárhelyi ügyvéd vizsgáló-
bizottság előtt az ügyvédi vizsgát fényes  si-
kerrel letette. Irodáját a napokban nyitja meg 
Csíkszeredában. 

— A t a p l o c z a i l e g é n y e k . Csak 
pár eszteudövel ezelőtt, s az elmúlt év-
ben is híres volt Csíkszereda városa 
arról, hogy a mikor a felesiki  faluk  le-
gényei a fősorozáson  megjelentek, kora 
reggeltől késő estig duhajkodástól, pi-
linkagöztől és orditozástól hangzott Csík-
szereda város főutcája,  s a rendőrség 
valóban tehetetlen volt a nagy és ré 
szeg tömeggel szemben. Az idei főso-
rozáson azonban egy olyan megügye 
lést tettünk, a melyet nem hallgatha-
tunk el szó nélkül. Talán lesz község 

és elöljáróság, a mely okulni fog  ebből. 
A sorozás napján reggel a csíktaplocai 
legények huszonnyolcan kettős rendek-
ben felállva,  egyetlen lármás hang nél-
kül gyalog jöttek be Taploeáról, ke-
resztül a városon. Élükön vezette őket 
Csedö Iinre községi biró. Minden le-
génynek nemzeti szinü kokárda és szí-
nes muskátli díszítette a mellétt, s a 
mikor a sorozásnak vége volt, testüle-
tileg vonultak be az Európa vendég-
lőjébe. a hol szabad volt mindenkinek 
egy pohár sört fogyasztani.  Azután szép 
sorjában, éppen olyan csendben a mint 
jöttek, hazamentek. Pedig hát lett volna 
miért a taploczai legények egy kis bá-
natnak ereszkedjenek. Megfigyeltük  és 
utánua jártuuk, a huszonnyolc előállí-
tott legény közül huszonkettő besorozó 
cédolát vitt haza, s igy a taplocai szá-
zalék messze felülhaladta  nemcsak az 
országos, hanem akármelyik csiki köz-
ség á'lagát is. És mi az oka az erkölcs-
javulásnak? Az hogy Taplocán jó az 
elöljáróság, a kire a fiatalság  hallgat. 
A jó példa meg van! Csak követni kell. 
Es ez a példa szóll az elöljáróságoknak 
is és a fiatalságnak  is. 

— E s z m e c s e r é k a z i p a r t e s t ü -
l e t b e n . Pénteken este a helybeli ipar-
testület helyiségében életrevaló eszmé-
nek adott testet László Oyula maros-
vásárhelyi kereskedelmi és iparkamarai 
titkár. Idditványára ugyanis elhatározta 
az ipartestület, hogy időnként az ipar-
fejlesztési  akció egyöntetűsége, egysé-
gesebbé tétele, valamint érdekeik erő-
sebb és üntudatosabb istápolása céljá-
ból vitaestélyeket rendeznek, melyre 
tagjaikon kivül Bziveseu látják az ipar-
ügy iránt érdeklődőket is. És valóban 
az első vitaestély fényesen  bebizonyí-
totta, hogy az eszme életképes és meg-
valósítása szükséges. Megjelentek helyi 
iparosaink Filó Károly ipartestületi el-
nök vezetése mellett, mintegy ötvenen, 
kereskedőink közül számosan, ezenkívül 
sok érdeklődő, kik között láttuk Bodor 
Oyula kir. fóerdőtanácsost,  az iparügyek 
lelkes harcosát, dr. Ujfalusi  Jenő pol-
gármestert stb. ugy, hogy az ipartestü-
let helyiségei szűknek bizonyultak. 
László Uyula titkár általános figyolem 
között tartotta meg mindvégig érdékes 

kezét.. különben mindegy akárkié az .. most 
már mindegy... higyje el.. 

Arcán kiütött a pirosság. Erősen küzdött 
a betegséggel, gyengülő erejével ós azután 
ismét beszélt: 

— Magda miért jött el, mondja miért?... 
— Istenem, Istenem... zokogott a leány. 
A csontos ujjak görcsösen belemélyedtek 

gömbölyű kezébe és a leány érezte, hogy a 
haldoklót nem csak a gyötrő betegség kínozza. 

— Miért sir?... Nem akarok szemrehá-
nyást tenni. Most már igazán nem... 

— Bálint vétkeztem maga ellen, de higyje 
meg, szenvedek érte... 

A beteg ismét csak nevetett, vesébe si-
koltó nevetéssel. 

Ah, nem. nem vétkezett... Mert nem tudott 
szeretni és mert én őrjöngtem magáért?... 
Azért nem vétkezett.. 

Végig simította verejtékező homlokát. 
— Mióta itt fekszem  tehetetlenül, leszá-

molva miodennel, mást se teszek, mint gyor-
san elmúlt életem felett  gondolkodom. Józanul 
a színektől, a hangoktól mentesen végig gon-
dolom, a haldokló hideg számításával, mintha 
csak életem könyveit akarnám lezárni, vájjon 
nyertem-e valamit ezen az üzleten? — Ea 
amikor Igy gondolkodom, rájövök, hogy nem 
nyertem semmit, hanem ráfizettem  sokat, 
mindent.... 

Letakarta melléről a paplant, mert az is 
nyomta, vagy talán nem is az. 

— Kezdtem, ahol a legtöbh az ábrándo-
dnál... Nagy, hirea, irigyelt ember akartam 

lenni... Először csak azért, hogy jóllaklia«sam 
hogy legyen hol nyugodnom é.i azután másért, 
sok mindenért... Akkor ismertem m ?g magát 
és szerettem és birni akartam... Mindent el-
értem, minden álmom teljesült, csak ez nem .. 
soha... 

— Ah... nem ., Istenem... — vergődött a 
leány. 

— Jó volt ez igy. Most látom csak. mikor 
lezárom a könyveimet, bogy ez igy volt jó .. 
hogy nem szeretett... hogy elrúgott magától.. 

— De Bálinti... 
— Ne szóljon Magda, majd a végén, addig 

ue szóljon... 
— Istenem... én nem tudom... de ugy 

érzem... 
Az ember csak nevetni tudott. Vészesen, 

gyilkolóan nevetni. Es ez nagyon fájt  a leány-
nak. Hiszen ő nagy elhatározások, nagy lelki-
tusák árán jött csak ahiioz az emberhez, aki 
a szerelmével végig üldözte egész életen és 
akit ó egy pillanatra se tudott szeretni, must 
se, amikor azzal jött a halálos ágya mellé, 
hogy vádaskodó, mardosó lelke kiengesztelé-
séül, mindenét odaadja, mindenét, amit csak 
kiván tőle. Es ez az ember, akinek utolsó 
perceit akarta széppé tenni, gyötrő fájdalmait 
megenyhíteni mást se tesz, mint nevet és 
belekacag a lelkébe. Ez fájt  a leánynak és ez 
keserűséggel töltötte el szivét. Most már nem 
sajnálta, sót haragudott a betegre, akit biz' 
akkor Be szeretett, amikor meg szép volt es 
erős volt és akinek most mégis mindenét oda 
akarta adni, amit csak kívánna tőle, most, 
amikor már roncsolt a teste, vékony a karja, 

az arca is sárga, csak a szemei nagyok és 
feketék.  Nagyon haragudott a betegre, aki 
hálátlan hozzá és kikacagja, amikor nagy ál-
dozatokat akar hozni ueki. Nagyon csalódott, 
mert hiszen ö valami felségeset,  valami szo-
morúságot várt ettől a találkozástól, és a 
búgó melódiák mestere csak nevetni tudott, 
szúrósan nevetni. Most, alig egy-két órával a 
halála elótt. Az elkéuyszeredett, kesernyés 
elszánt nevetés pedig mindig jobban idegessé 
meg félénkké  tette. Egészen kiábrándította, 
kizökkentette az elképzelt nagyszerűségből és 
már menni szeretett volna. 

— Maga azt hiszi, hogy ón még élek 
— kezdte hirtelen, minden bevezetés nélkül a 
beteg és sovány beesett arca még hosszabbra 
nyúlt. Pedig nem, én már nem élek, bizony 
uem.. Napokkal ezelőtt meghaltam... Akkor 
haltam meg, amikor józanul kezdtem gondol-
kodni, amikor rájöttem, hogy ráfizettem  erre 
az üzletre, sokat, mindent.. 

A leány szinte akar alánul vonta ki kezét 
a betegéből. 

— Ne... no vegye el tőlem... Ah, vagy fél 
talán ?... 

A leány hallgatott és hideg borzongás futott 
végig rajta. Most már igazán bánta, hogy el-
jött és futni,  menekülni szeretett volna. De 
nem lehetett, mert a csontos ujjak erősen 
tartottak es még erősebben a réveteg, lassan 
elalvó, halotti érzés. 

— Ráfizettem...  — kezdte újból a beteg. 
Higyje meg, hogy ráfizettem..  Majd meglátja... 

(Folytatása következik.) 
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és alapos készültségről tanúskodó be-
szédét. Lelkesen szólt a székely ipar-
ügy intenzivebb felkarolásáról,  melyet 
segíteni a jeleui kormánynak is legko-
molyabb szándéka. Belemerült a rész-
letekbe, megpendített több gyáralapitAsi 
tervet, ráterelte a figyelmet  a Csík bau 
önként kinálkozó egyes iparágakra. 
Hangsúlyozta az ipari hitelszövetkezet 
és tanoncotthon létesitésének szükségét. 
Beszédét lelkes éljenzés között fejezte 
be s igazán páratlan buzgalmáért Filo 
Károly ipartestületi elnök mondott kö 
szönetet. Végül dr. Ujfalusi  Jenő polgár 
mester fejtette  ki a közlekedésügy ja-
vításának és uj piacok nyitásának s*ük 
ségét, mely után HZ első vitaestély vé-
get ért, de még azután is több életre-
való eszme került beható megvitatás alá. 

— Csíkszereda az uj honvédségi és 
csendőrsegi nevkönyvben. AZ idei hon-
védségi és csendórsegi uévkönyv, amely ren-
desen január első napjaiban szokott megjelenni, 
a m. kir. honvédség átszervezese miatt csakis 
a napokban hagyta el a sajtót. Az 11)13. évi 
névkönyv szerint a brassói 24. honved gyalog-
ezred, mely az 1886. évben alakíttatott a 23.. 
22., 24. és 26. honvéd zászlóaljakból, a folyó 
évben átszerveztetett. Ezen átszervezés folytan 
az ezred negyedik zászlóalja (fogarasi)  ineg 
szlin , illetve a nagyszebeni 28. honved gya 
logezredhez osztatott be. A brassói 24. honvéd 
gyalogezred törzsének állomáshelye: Brassó 
AZ  1. zaszlóalj Brassóban, a 2. Csíkszeredában 
es a 3. Kezdivásarhelyen állomásozik. Az uj 
átszervezes folytán  az összes houvod gyalog 
ezredek három zászlóaljból állanak. 

— Jarvanyorvos Borszékén. A belügy-
miniszter dr. Kális Henriket a Borszék köz-
ségben és a fürdőhelyen  előfordult  megbete-
gedések alkalmaból járványorvosnak kiküldötte. 

— Csikolegelök letesitese. A földmi-
velésügyi miniszter értesítette a várni -gyei 
lótenyésztési bizottságot, miszeriut csikólege-
fők  fétesitését  jövőben az eddiginél is nagyobb 
mérvben fogja  előmozdítani. Utasította a bi 
zottságot, hogy érdekeltekkel kezdjen tárgya-
lásokat és amennyiben C3Íkólegelo létesülne, 
ugy nem fog  elzárkozui megfelelő  segelyezes 
elől. 

— X. Pius pápa az ínséges évek meg-
bzünteteséert az egesz kath. egyházban nyil 
vános ájtatosság tartását rendelte el. Ezen 
ájtatosságok a helybeli plébánia templomban 
folyó  hó 26-án szombattól kezdődőleg és ál-
dozócsütörtökig terjedőleg naponkint délután 
6 órakor tartatnak. 

— Áthelyezes es beosztás. A fold-
mivelésügyi miniszter a csík vármegyei m. kir. 
gazdasági felügyelöseghez  szolgálattételre be-
osztott Muóri Konig Gyula in. kir. gazdasági 
Segédfelügyelót  folyó  évi május hó lével a 
Koloas varmegyei in kir. gazdasági felüg\e-
lóségbez helyezte át és a Csik vármegyei 
gazdasági felügyelőséghez  szolgálattételre 
Korbuly Lajos fizetéstelen  m. kir. gazdasági 
segédlelügyelót és Herszenyi Gábor díjtalan 
m. kir. gazdasági gyakornokot osztotta be. 

— Májusi ajtatossagok. A helybeli ple-
báilia templomban május elsejével kezdődőleg 
a májusi ajtatossagok naponkint délután 6 
órakor lesznek. 

— Ujitas az ajanlott levelek feladasa 
körül. Fontos reform  lép életbe legközelebb 
a postaforgaiomban.  Az ajaulott leveleket ezen-
túl levélszekrénybe lehet dobni. Május else-
jétől kezdve 16, illetve 35 filléres,  vörös sze-
gélylyel ellátott borítékokat hoz az ajanlott 
levelek számára forgalomba  a posta, hogy a 
kezelésnél az ajáulott levél könnyen megkü-
lönböztethető legyen. A borítékért külön egy 
fillér  fizetendő.  Az uj levélboritekou hely van 
hagyva M+&, hogy az ajáulott levél feladója 
feljegyezze  oda nevét, foglalkozását  és laká 
sát, hogy igy neki szükség esetén a feladási 
igazolvány később is kiadhutó [legyen. Az 
ajánlott küldemény feladására  bármely posta-
•zekrény használható, a feladási  igazolványt 
pedig az a postahivatal adja ki, amely a gyüj» 
tőszekrény anyagának begyűjtésével meg van 
bízva. 

— Ujitanak a remeteiek. Változnak az 
idők, változnak az emberek, s ezek esinálnak 
uj társadalmat uj szokásokkal. Remete eddig 
valóban csendes viaszavonultsággal tüntetett. 
Soha semmiben nem járt elől a neve, alig 
tudtuk, hogy létezik, s íme most egy egész 
uj szellő csapott meg onuan. Egy egyszerű 
plakát, a melyben ,cé co"-ra hivnak adja tud-
tunkra, hogy ott gondolkodó, teremtő emberek 
vannak. Ez a plakát annyira újszerű, hogy 
nem lesz érdektelen azt szószerint leadni. 
Hisz ugy is megérdemlik a remeteiek, hogy 
már előre hirdessük a mulatságukat. Az est 
védői: Ngs Mélik Istvánná úrnő, ft.  Kiss 
D.mes plébános ur, Ngs. Mélik István nagy-
birtokos ur. Hivás dáridóba! Halija maga. 
Kedves? Május 3-án este 8 órától kezdődően 
a gyergyóremetei községháza dísztermében 
műsoros Cécó lesz, melyre jöjjön el b. csa-
ládjával együtt, ha szereti a tréfát,  a zenét, a 
táncot! A mulatság anyagi láttatja Földes 
Zoltán „A m a g y a r s á g é r t " cirnü könyvének 
nyoradaköltségére fordítódik.  Itt van a fors-
rift:  1 Zongorázik : Zakariás Istvánné úrnő és 
Zakariás Annuska k. a. áll. tanítónő. 2. Fel-
olvas : Földes Zoltán. 3 Prüsszentő szüfra-
zsettek Földes Z'jltáutól, előadja: Ambrus 
Dezső. 4. Remetei keservek. Kupié. Énekli: 
Zakariás József.  5. A kis feministák.  Földes 
Zoltántól. Előadják : Balázs Ilu.ska és Puskás 
Ruzsika k. a. Eivégezetre jön a tánc 1 Kitűnő 
cigaoybanda muzsikuja mellett. Étel-italról 
gondoskodva van. Személy-jegyért 2 koronát, 
családi biletáert 5 koronát guberál. A nemes 
cel erdekeben felülfizetéseket  köszönettel fo-
gad a remetei jókedvű fiatalság. 

— A tanito utak szives figyelmebe. 
A József  kir. Herceg Szanatórium Egyenlet 
megkereste valameunyi kir. tanfelügyelóséget, 
szólítsak fel  a hatáskörükben működő elemi 
iskolai igazgatókat (tanítókat) hogy a tüdőbe-
tegek megmeutese erdekébeu a tanulóktól be-
gjiijtött irgalom filléreket  szíveskedjenek mi-
előbb rendeltetesi helyükre eljuttatni, (Buda-
pest, IV. Süti-utca 6) hogy záros hataridőn 
belül az iskolai g\üjtes lezárható s az ered 
mény feltüntethető  legyen. Egyben a szives 
támogatóért a tai.itósagnak köszönetét fejezi 
ki az egyesület. 

*— Ujabb terv a brassói—marosvá-
sárhelyi szinikerület megalakulásahoz. 
Ma már, sajnos, valószínűnek látszik, hogy 
Komjáthy János, más irányú tervei miatt nem 
valialja a brassói-marosvásárhelyi szinikerü-
let megalakítását, illetve igazgatását. Kétség-
telenül ennek a reményében merült fel  most 
az az ujabb kombináció, amelről a tordai 
Aranyoavidék c. lap eiulekezik meg. Marffy 
Károly dr. az északmagyarországi szinikerület 
igazgatója ugyanis négy heti vendégjátékra 
most Tordára érkezett és ezen alkalomból 
szóbanforgó  laptársunk közli azon értesülését, 
hogy Marffy  komolyan foglalkozik  a brassói— 
marosvásárhely—nagyszebeni szinikerület meg-
alakításával és pedig azzal a bővítéssel, hogy 
a szinikerületbe Tordát is belevonná. Mouda-
uunk sem kell, hogy Marffy  Károly, ha van-
nak ilyen tervei, nagyou is a sötetben tapo-
gatódzik. 

- - Hatósági közeg e a beteí?segélyzö 
tisztviselője ? A kolozsvári királyi törvény 
szek körülményeinél es jogi szempontoknál 
fogva  rendkívüli erdekes ügyben hozott Ítéle-
tet. Egy konkrét esetből kifolyólag  it"letileg 
mondotta ki. hogy a munkasbetegsegélyző in-
tézet kiküldött alkalmazottja hatósági közeg s 
ennélfogva,  a ki azt hivatalos eljárásában bán-
alm izza : a hatóság elleni eröszakot követ el. 

A behívott megyei tisztviselők flze 
ţese. A belügyminiszter valamennyi várme 
gyei törnényható.>ághoz körrendeletet intézett, 
a melyben közli, hogy azok a vármegyei tiszt 
viselők, altisztek és szolgák, a kik rendes 
hadkötelezettségüknek teljes lerovása után hi-
vattak be létszánikiegészités céljábói tényle-
ges katonai szolgálatra, Illetményeik szem-
pontjából a tényleges katonai szolgálatnak 
még egy további (ötödik) hónapján át is idő-
szakos fegyvergyakorlatra  behivottaknak te-
kintendők. 

— Bekenap az iskolákban. A vallás-
és közoktatásügyi miniszter rendelete értel-
mében Csikvármegye királyi tanfelügyelője  fel-
hívást intézett a vármegye összes igazgató-
tauitóiboz, hogy a hágai békekonferencia  meg-
nyitása napján, vagyis minden óv május hó 
18-án legalabb egy órát a béke nagy eszmé-
jének tartoznak szentelni az iskolák, hogy a 
békeuap jelentőségéről a vezetésük alatt álló 
iskola növendékei tudomást szerezzenek. 

— Közgazdasági vitaestelyek a vi-
déken. Az iparkamarában alakult rendező 
bizottság mult szerdán tartott összejövetelében 
elfogadta  Bürger Albert elnöknek azt az in-
dítványát. hogy már az őszi ciklusban a ke-
rületben is megkezdi a vitaestelyek rendezé-
sét. Egyelőre Kezdivásárselyre, Sepsiszent-
györgyre és Csíkszeredába r indul ki, hogy a 
megyei érdekeltségek bevonásával a helyi ipar-
fejlesztési  kérdésekét megnyitássá s lehető 
megoldásokat előkészítse. Most a mikor a párt-
politika uralma mellett a szociális, nemzetiségi 
es fizetésrendezési  kerdések háttérbe szorítot-
ták és elnyomták az ipar és kereskedelem 
gyakorlati kérdés it, nemcsak fontossággal,  ha-
uom aktuálissal bir a kamara regeneráló kez-
deményezése. Az iparos és kereskedő osztály-
nak öntudatra kell ébrednie, hogy észrevétesse 
magat s a mindennél égetőbb gazdasági poli-
tikának érvényesülésre törekvő szerepet vívjon 
ki. Mert csak ez biztositia Magvarország füg-
getlenségét s mentheti meg Erdélyt a magyar-
nak. Ezek a szempontok vezetik a kamarát 
mikor arra vállalkozik» hogy fölkeresi  és egy-
ségessé tömöríti a azétszórt és eddig elhanya-
uyagolt gazdasági erőket. Május 2-an Csiszár 
Lajos elő dásával Marosvásárhelyt befejezik 
a tavaszi ciklust Az őszi ciklus már a vidé-
ken fog  valószínűleg még szeptemberben kez-
dődni. 

— Megörült pénzügyigazgató. Nagy-
enyedről kaptuk a hirt, hogy B e r e c z ky 
Miksa pénzügy igazgatót f.  hó 15 én beszállí-
tották Kolozsvárra az oltani dr. Lechner ve-
zetese alatt működő klinikai ideggyógyintézetbe 
a nyugtalan betegek osztályára. 

— Az idei hadgyakorlatok. A mint ér-
tesülünk azou hadtesteknek, amelyek az idei 
teli gyakorlatban felemelt  állományokkal vet-
tek reszt, a jövő nyári időszakban nem le.-z-
nek nagyobb arányú hadgyakorlataik. Ellen-
ben azon hadtest, amelyeknél nem voltak na-
gyobb állományok, a hadtest keretében, tehát 
hadosztály, hadosztály ellen lesznek gyakor-
lataik. 

— Emlékbeszéd Borszéky Soma fe-
lett. A negy székely aposto', Szikulai örök-
ifjú,  csodás lelkesedésü galambősz vezére: 
Borszéky Soma ny. miniszteri tanácsos im-
már síri álmát alussza 8 talán a székely di-
csőség és jóllét ujbol felragyogó  napjának 
reg sovárgott virradatáról álmodik, melyért 
életében utolsó lehulietéig dobogott az ó nagy 
szive és hevült foiytou  praktikus eszméket 
termelő agya. Ennek a nemes faja  iránti nagy 
szeretetétől áthatott ritka nagyértókü, meleg 
szívnek es zászlóbontásra elhívott gazdag lé-
leknek gyönyörű rajzát, hü képét rajzolta, 
festette  meg László Gyula, a marosvásárhelyi 
keresk. és ipatkaraara titkára s a marosvá-
sárhelyi székelytársaság lelkes tagja a Bor-
széky Soma felett  elhunyta alkalmából a ma-
rosvásárhelyi 8zékeiytársaBág 1913. február 
11-én tartóit gyászgyülésén tartott magas szár-
nyalású. mély hatású emlékbeszédében, melyet 
a Szekely Tarsaság külön füzet  alak bau ki-
adott s melyet az elhunyt nagy székely arc-
képe diszit, A szív minden húrját rezgésbe 
hozó ezen remek emlékbeszed igy füzet  alak-
jaban 20 fillérért  megszerezhető a Székely 
Társaságtól. A begyülő összeget B o r s z é k y 
Soma sírjának emléktáblával való megjelö-
lesre fordítják. 

— A szekely körvasutak gyorsvonata. 
Az erdélyi varmegyék kereskedelmi éa ipar-
kamarai körében mozgalom indult meg az 
iránt, hô y feliratot  intéznék a kereskedelmi 
miniszterhez egy nappali gyorsvouat létesítése 
erdekében, mely Budapestről a székely kör-
vasuton át tenné meg az utat Brassóba. — 
A ezékely körvasút bármely állomásáról és 
Erdély nagy részéből a fővárosban  ós viszont 
csak IG-22 óra alatt lehet eljutni. A kama-
rak most nzt kérik a mmistertól. hogy állítson 
be lehetőleg már a májusi menetrendbe egy 
olyan gyorsvonatot, mely a fővárosból  a kora 
reggeli órákban kiindulva az utas a székely 
körvasuton át Brassóig egy nap alatt meg-
teszi. 



1 . szám. S Z É K E L Y S É G oldal. 

Sz. 1891 — 1913. i-3 
ki. 

Pályázati hirdetmény. 
Csikvármegye kászonalcsiki járásá 

ban Tusnád (Ujtusnád, Tusnádfürdőj 
Verebes, Csatószeg, Csikszeutsimon, 
Csikszentimre és Csikszentkirály közsé-
gekböl Csikszentsimou székhelyijei ala 
kitett közegészségügyi körben ürese 
désben lévő körorvosi állasra pályáza-
tot hirdetek s felhívom  mindazokat, kik 
ezen állást elnyerni óhajtják, hogy az 
1908 évi XXXVIII, t. c. 7. §-áhan elő-
irt képesítésüket s eddigi alkalmazta-
tásukat igazoló okmányokkal fölszerelt 
Kérvényüket hozzám folyó  evi junius 
hó 18 ig annyival inkább adjak be, 
mert a határidő utáu érkező kéréseket 
figyelembe  nem veszem. A körorvos ja 
vadalmazása az 1908 évi XXXVIII, t. c 
10, 15, 17, 21, 22, 23. és 26. § ban fog-
laltakhoz képest 1600 koroua kezdő 
fizetésből  és 800 koronáig terjedő 
200—200 korona kóipótlékából áll 
Lakásbérét, fuvardiját,  rendelési láto-
gatási, műtéti s hivatalos kiszállásának 
idejét a jóváhagyás alatt levő várme-
gyei szabályrendelet állapítja meg. A 
megválasztandó körorvosnak kilátása 
van arra, hogy a munkásbiztositó pénz-
tárral szerződéses viszonyba jut. 

Csikszentmárton, 1913. évi április 
bó 17 én. 

Bartalis zxgOSt, 
főszolgabíró. 

Sz. 1890—1913. >-3 

ki. 

Pályázati hirdetmény. 
Csikvármegye kászonalcsiki járásá-

ban Kászonaltiz székhelylyel, Kászon 
altiz, Kászoufeltiz,  Kászonimpér, Kászon-
jakabfalva  (kászoni fürdő)  és Kászon 
ujfalu  községekből álló közegészségügyi 
körben üresedésben lévő kürorvosi ál-
lásra pályázatot hirdetek s felhívom 
mindazokat, kik ezen álláBt elnyerni 
óhajtják, hogy az 1908 évi XXXVIII, 
t. c. 7. § ban előirt képesítésüket s 
eddigi alkalmaztatásukat igazoló okmá 
nyokkal fölszerelt  kérvényüket hozzám 
folyó  évi junius hó 15 ig adják be 
annyival inkább, mert a később érkező 
kérvényeket figyelembe  nem veszem 
A körorvos javadalmazása az 1908. évi 
XXXVIII, t. c. 10, 15, 17, 21, 22, 23 
és 26. §-ban foglaltakhoz  képest 1600 
korona kezdő fizetésből  s 800 koronáig 
terjedő 200—200 korona kórpótlékból 
áll. Lakásbérét, fuvardiját,  rendelési,-
látogatási és működési dijait s hivata 
los kiszállásának idejét a jóváhagyás 
alatt lévő vármegyei szabályrendelet 
állapítja meg. A körorvos részére kézi 
gyógytár engedélyeztetui fog.  A muu-
kásbiztositó pénztártól a körorvos ja 
vadalmazása évi 600 korona. 

Csikszentmárton, 1913. évi április 
hó 17-én. 

Bartalis Ágost, 
főszolgabíró. 

Szám : 1063—1913. ki. >~2 

Hirdetmény. 
A hadügyminisztprium 21689—24. 

1913 sz. a. a fiumei  tengerészeti aka 
démián betöltendő 30 egész ingyenes 
és féldijmentes  kincstári, valamint 25 
fizetéses  éz alapítványi helyre pályá 
zatot hirdet. 

Az erre vonatkozó feltételek  a vá 
ros tanácsánál megtekinthetők. 

Csíkszereda, 1913. április hó 15 én. 
A városi tanacs 

ALKALMI BUTORVÉTELT AJÁNL 
o y c i / p i Y p e p f i  I i- -ifl  '.i'j.'.oK  r! HJlcrelc risztre nilMMilntttHii! 
0 £ . E . I \ l . L T C . O r i t I I Óvakodjunk ai utánzatoktól! Torv. védve 

T 3 7 1 ~ r n D C V á n n CSODÁS, GYORS ES BIZTOS HATASU 
D Ü I U K b Y A K A l ú n c c s 
MAROSVÁSÁRHELY-BRAS SÓ A o ^ L r b L G FŐTÉR 47. Kapu-u. 60. 
Komplett liálóezc"ba teren. -

dezéBsli toilettal már 
400 JCOROI-T.Á.ÉESI'. 

Hitelkepes egyeneknek arfeleme 
les nélkül r e s z l e t f i z e t e s r e  is. 

Óriási valaszték amerikai 
i r o d a berendezesekben, 
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 

KELENGYEKBEN — 

elérésére, tökéletesítésére ós föntartására  leg-
kitűnőbb és legbiztosabb a vegytiszta, sem 
higanyt, sem ólmot nem tartalmazó, teljeseu 
ártalmatlan, minden gyógyszertárban, drogé-
riában és illatszer-kereskedésben kapható 

FÖLDES FELE 

VENDE6L0ST 
keresünk a tusnádfürdői 

SCNWEIZ 
éttermének vezetésére. 

Bővebb felvilágosítást  szívességből ad: 

1 "b e r t i n i 
lgrazgrató, Tuoaádfürdó. 

r^l A R 6 I T i SZAPPAN 
L/.en világhírű arckenőcs eltávolít szeplőt, máj-
íoltot, pattanást, mi eszert és más minden bftr-
bujt, sót ráncokat, himlőhelyeket is, az arcot 
fehérré,  simává és üdüvé varázsolja: Ára: kis 
tegely 1 kor., nagy 2 kor. Margit hölgypor 
(3 feie  szinbeni 1.20 kor. Margit szappan 
70 fill,  Margit fogpép  (Zahnpasta) 1 kor. 
Margit arcvi/. 1 kor Postán utánvétellel vagy 
a pénz előzetes beküldése után küldi a készítő ; 

FÖLDES KELEMEN í w w é s z , ÁRAD. 
Fölerakat Csíkszeredában: Gözsy r-
pád és Orbán János-féle  gyógyszertár. 

A csíkszeredai állandó 
E d i s o n JVIozgószinházban 

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

Szám 1002—1613. ki. 1-2 
Pályázati  hirdetmény. 
Gyergyóbékás  nagyközségben  le-

mondás  folytán  megüresedett  és 1000 
korona  fizetéssel  javadalmazott  segéd-
jegyzői  állásra  pályázatot  hirdetek,  s 
felhívom  pályázni óhajtókat,  hogy 
képesítésüket  és eddigi  szolgálatukat 
igazoló okmányokkal  folyó  évi május 
hó lö-ig annyival is inkább adják  be, 
mert a később  érkezőket  figyelembe 
venni nem fogom.  A választás  napját 
később  fogom  kitűzni. 

Gyergyótölgyes,  1913. évi április 
hó 18-án. 

VEHESS  LAJOS, 
főszolgabíró. 

^tlzid.exi'ü.tt "bevá l t Jairea, zlied.-
v e l t minden letezo háziszert felülmúl. 1878. ó t a ! 

A VALÓDI QENTIFOLIA-KENŐCS 
( e z e l ő t t ú g y n e v e z e t t c 8 0 d a k e n ó c s ) 

(MB** E I ^ E J E É S H A T Á S A . : 
Megakadályoz s megszüntet vérmérgezést. Operációkat tesz 
feleslegessé.  Hasznai szoptatós nőknél, tejmeginditásnál s 
emló megkeményedés ellen. Orbánc s bárminemű elavult bán-
talmaknál, sebes és feltört  lábaknál, setéknél, dagadt lábak-
nál, csontszúnál is, kard-, szúrt-, lőtt-, vágott-, zúzott sebek-
nél, idegen testek eltávolítására mint: üveg, szálka, por, serét, 
tüske >rb. mindenféle  dagaoatnál, fekélynél,  kinövésnél kar-
bunkulusiiál, képződéseknél, épp igy ráknál továbbá féregnél 
vagy rothadásnal, menés által leltört lábaknál, bármely 
égési iobnel, i lfagyott  testrészeknél, hosszú betegségeknél 

előforduló  fölfekvésml,  nyakdagHiiaioknál, vérkeléseknél, fUltolyásuál, 
valamint kipállás ollen gyermekeknél atb. kiváló és biztos gyógyhatású. 
Két doboznál kisebb rendelés nem les/, szállítva. Szétküldés utánvéttel, vagy 
a pénz előzetes beküldi se ellenében. Két tégely áru K 3 OU. Nagyobb reti-

delésnél jelentékeny árengedmény. — — 
Budapesten kaphat ó. Török József  gyógyszertárában s a legtöbb gyógy-
tárban. Nagyban kaphat > Thalmayer es Scitz, Kochmeister utódai ós 
Radanovits Testvérek drogériákban Budapesten. — Ahol n incs lerakat, ott rendeljünk 
THIERRY A. Őrangyal-gyógyszertárából PREGRAOA (Rohitsch-Sauerbrunn mellett)-

Mindenütt ismert 
egyedül valódi 

balzsam 12,2 vagy 
6/1 vagy 1 családi 
uti üveg K 5.00. 

Sta Marké 

te 
% 

Tltomisscltlackt 

ŐSZI TRÁÓYÁZÁS! 

T H O M A S S f l L A K 
A legi"bb és li'gok's.jlilj tüszforaavas  niütiágyn! Óvakodjunk a hamisításoktól 1 
Csak akkor valódi, ha ilyen zsákba van és eredeti ólomzár van rajta. 
Minden zsak t a r t a l o m j e g y z é k k e l van e l l á t v a ! 

KALMÁR VILMOS 
a Thamasphosphatfabrikon  Berlin, vo zó rko p vis e lö j e 

BUDAPEST, VI., ANDRÁSSY UT 49. 
Különösen a jelenlegi rendkívül olcsó árakra figyelmeztetjük  a vásárlókét. 
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Faeladási hirdetmény. 
Csikszenttamási közbirtokosság cl 

adja Csiksztnltamáa község házánál 1913. 
éiri május hó 19-én délelőtt 11 órakor kez-
dődő árverésen a Csinváruiegye Csik-
madaraa II ik rész községe határiban 
levő Barát novU erdejének mintegy 170 
kat hold területén 93126—911. számú 
P. M. rendelettel kihasználásra enge-
délyezeit feuyő  faállományát. 

A vágás területe a gyimesi ország 
úttól 18 kilóméter, a M. A. V. Gyimea-
középlok állámásától pedig 18 kilóméter 
távolban vuu. 

Az eladás tárgyát képező faállomány 
törzsenkénti bemérés szerint 21834 m' 
tiszta lucfenyő  gömböiy(l haazonfát  és 
9763 m' tiszia jegenye fenyő  haBZonfát 
tartalmaz. 

Kikiáltási ár 272285 korona, bánat-
pénz a kikiáltási árnak 10°/° a. Kihasz-
nálás időtartama 4 év. 

Az árverési ós szerződési feltételek 
az erdőbirtokos alólirott képviselőjénél, 
továbbá a szépvizi (Caikszered iban) rn. 
kir. járási erdőgondnokságnál rendelke-
zésre állanak. Az eidőgonduokságnál 
megtekinthető a részletes becslesi mun-
kálat is. 

Olyan ajáulatok, melyek az úrveré-i 
és szerződési feltélelektöl  eltérnek, vagy 
bánatpénzzel ellatva nincsenek, ügye-
lőmbe nem vétetnek; utóajánlatuk el 
nem fogadtatnak. 

írásbeli zárt ajánlatok a szóholi ár-
verés megkezdése előtt uz árveiezö 
bizottság elnökénél nyújtandók be. — A 
megajánlott összeg számokkal és bellik-
kel is kiírandó s az ajánlatban kifeje-
lendő az, hogy ajánlattevő az árvereai 
és szerződeai feltételeket  teljesen ismeri 
és magát azoknak aláveti. 

Csikszentlamás, 1913. évi április hó 
5. napján. 

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

Á g y h a v i a c l é s l 
A kor b nemi adatok MiléK tlltníbm Itl-
«MgoiltM Inc™ Pfallar  Oasrfl 

V. MQrnb»ra .,..„... IB.,?,.»^ 

E 
olesó árszámitás 
mellett közöltet-
nek s felvétetnek 

k i a d ó b i v / a t a f b a i ) . 
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Törvényesen bejegyzett véljegy. 

Óvakodjunk értéktelen 
utánzatoktól ! 

Kinek drága az egészsége 
és pénzét nem akarja hiábavaló dolgokra kidobni, a/, 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 1 
a háziszerek királyát. 

Kapható 44 «111. 1.40 és 2.20 K eredeti üvegekben. 
Főelárusitás: 

KELLER ISTVÁN gyógyszertárában 
az „ATTILÁHOZ". 

Csikszentm&rtonbaa e s Tusnádfúrdőn. 
G'suz, köszvény, reuma, szaggatás, nyilalás, oldalszurás, keresztcsonttájás, derékoldal- vagy 
hátfájás,  izom , és inbántalmak, kar- és lábgyengeség, merev végtagok és ujjak, görcsük, 
továbbá hűié.", megfázás,  vagy léghuzamhól származó bajok azonnal enyhülnek az Oroszlán 
Menthol Sóíborszesz használata által. Ha a fájó  testrész a dörzsölést nem tűri, ugy borogatást 
alkalmazunk. Fogfájás,  tejfájás,  fejszaggatás,  hajhullás, idegesség, bágyadtság, kimerültség 
általános gyengeség eseteiben kincscsel ér fel  a valódi Oroszlán Menthol Sósborszesz. 
Torokfájás,  rekedtség, gégehurut, influenza  nátha ha fellép,  ugz emlékezzék az Oroszlán 
Menthol Sósborszeszre, mely a legkitűnőbb és legelterjedtebb háziszer. Ezer és ezer más 

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

dik róla, hogy az Oroszlán Menthol Sósborszesz az emberiség jótevője. 
37-52 
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VÁKÁR L., CSÍKSZEREDÁBAN 
KÖNYVNYOMDA, KÖNYV-, PAPÍR- ÉS IRÓSZERKERESKEDÉS 
Ö 

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

Ö 

Nyomatott Vákár L. kenyrayomdAjábiiii, C'nkmmil», 


