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A kormányképesek. 
Orruknál továbbláto ellenzéki poli-

tikusok egységes ellenzéki párt alakí-
tásán fáradoznak.  E nélkül — ugy ér 
zik — nem ki pesek kihasználni a kor 
mányon és többségen aratandó esetié 
ges győzelmüket, fîz  a hatalmi instru 
meotum fogyatékos  volt a koalíció ide-
jén, ez volt az oka gyors és csúfos  bu 
kásuknak. Ma meg ez a hatalmi instru 
mentum még egyáltalában nem áll ren 
delkezésűkre. Most sürgölőduek lázasan, 
hogy «nagy események küszöbén" vala 
hogy összeüssék. 

A „nagy események" ugyanis — 
junius 4-ike óta, nem tudnánk inegmon 
dani, hogy hányadszor, — újra elöra 
vetik árnyékukat. Ez meg nz a vezér 
május első napjaiban .felfrissülve*  haza-
tér. Hajthatatlan szelleme ujabb és még 
hevesebb küzdelemre fogj:»  buzditani a 
csűggedőket, lelke; ver a közönyösökbe 
és a kételkedőkbe, győzelemre viszi a 
zászlót, amely, haj, junius hó 4-ike óla 
csak vereséget és balsikert látott. 

A másik nagy esemény, amely előre 
veti árnyékát, május ötödike. E nagy 
alkalomra bizonyára vészes tervek forr-
nak, főnek  az agyakban. Akkor lesz, 
ami még soha se volt. oly sok haszta 
lati próbálkozás után, oiyaut élhetünk 
meg, a minek fénye,  mint a villámlásé, 
meglátszik majd kelettől nyugatig. 

Ha tavaly óta egyébben nem ts volt 
bámulatraméltó a „nemzeti ellenállás", 
egyben utólérhetetlen volt: a kormányt 
és "a többséget megsemmisítő nagy ese 
mények türelmes varásában. 

A politikai csudatétel eddig sem vált 
be soha, nem valoszinü, bogy május 
ötüdikéj következzék be, amikor talán 
már sokkal nagyobb és éleibevágobb 
dolgok fogják  izgatni a nemzetet; a 
monarchia tekintélyének, súlyának, jö-
vőjének, morális befolyásának  kérdései, 
a melyek miatt helyt kell állani rendit-
hetetlenül, a sikernek és győzelemnek 
biztos reményében I 

A kormány és a többség megússza 
majd ezt a fatális  dátumot is, nyugod-
tan, hidegen, ereje és igaza tudatában. 
Mint annyi másról, erről a napról is 
kiderül, hogy több volt a pora, ÍUstjo, 
mint a magja. 8 hogy sem ez a nap, 
aom egy másik, sem egy harmadik uem 
változtat, mert nem változtathat többé a 
helyzeten. A junius ota szakadatlauul 
folytatott  hárijánoskodás dacára, a kor-
mánynak és a többségnek egyetleu had 
állását Bem kellett feladni.  A levert ob-

strukció obsi'osai ennek az elvesztett 
hadjáratnak a sorsát többé meg nem 
fordíthatják. 

Unatkozó mágnások. 
Irta  dr.  Lengyel  Zoltán. 

A hadállások ugyanazok, a politikai 
helyzet mégis állandóan változik li ' e 
nincs. Haic sincs, Basz d annál több. 
Beszed kedv nélkül, gyűlés hallgatóság 
nélkül, hallgatóság lelkesedés uélktll, 
vezérek nep uélkill, foiytonos  mozgo-
lódás eredmény nélkül. 

A: ellenzék tehetetlen Önmagával 
meghasonlott, visszamenni nem akar, 
előre menni nem tud Beszélhetnek, a 
mennyi: akarnak, mert miudeu cselek-
vésre képtelenek. 

Napoukiut e.heiyeznek a ..onban ma-
gasállásu cs nagyszerű újdonsült újság-
írók különféle  prédikációkat. A közsza-
badságról, az uj alakulásról, a jövő lei-
adatairól, a mult s reluieinek orvoslá-
sáról és minden egyébről. Gyöngyöző, 
verejtékes homlokkal izzadják ki az írá-
sokat, elhelyezik nyomdafesték  alá, tud-
tára adjak eszméiket a világuak es vár-
ják a hatást. 

A világ nem hederít rá. Se benn, 
se künn, se fenti,  se lenu. 

Ennek oka pedig nyilvánvaló. Oly 
sokat irtak és beszeltek már minden-
féléről,  hogy a közönség már megje-
gyezni só képes. U ŷ vau, mint a sá 
toros vásárban, ahji sok az áru, kevés 
a vevő. Mindenki a maga portékáját 
kínálja nagy lármával, egymást ordiijak 
tul, u lézengő közönségnek pedig a füle 
belefájdul,  de azért senki sem vesz. 

Az önálló banktól az általáuos tit-
kodig, az alkotmány sérelmeitől a szu 
inélyés hajszáig mindent lialloflutik, 
miuden hangnemben heteukint, óránkiüt 
váltakozva és mégis ott vannak, ahol 
voltak. Kinek volna kedve eliudulni 
ilyen hadjáratba. Kinek és melyik cél 
érdekében? 

Üumaguk nem tudják, mit akarnak. 
Önmaguk között keptelenek a saj.it 
álláspontjukat kitisztázni. Se szét nem 
mennek, so össze netn fognak.  Beval-
lani ezt ugyan neui akarják, de eltit 
kölni so képesek. 

Párt és politikai akció ilyenformán 
nincs is. — Csak egyéni ösztökélések, 
egyéni mozgolódások. Csak a kiáltá-
sok, írások, utazások, beszédek. Látható, 
hogy a párttagok sehol nincsenek. — 
A közemberek épp oly kedv itlenek és 
érzéktelenek, mint a küzkuto iák voltak 

a törököknél. A pasák gazdagok, sok 
feleséget  tartanak, nekünk pedig se jó 
ruhánk, se jó kosztunk, — mondották 
— hát vezérkedjenek a pasák. És a 
pasak épp ugy nem tudtak csatát nyerni, 
mint a katonák. 

Ez a haic elejétől fogva  nem a két 
tábor harca volt. Csak a vezér urak 
rendezték a saját céljaik, a saját sze-
replésük, a saját felfogásuk  szerint. — 
A parlamenti sztrájk pedig eltüntette 
a föld  S2inéről a kis embereket, nem 
számolt érdekeikkel, teljesen tönkre-
tette kerületeiket. A vezérek nem szen-
vedtek se politikailag, se vagyonilag. 
A kis emberek uem bírják az egyen-
lőtlen fegyverekkel  való küzdést sokáig 
s ha i(í.y megy tovább, a sztrájk örö-
kössé válik rájuk uézve, tényleg sohase 
kerülnek vissza a képviselőházba. 

De mig annak idején a pártvezérek 
a csatatéren állottak, ina már ezek is 
háttérbe kerüitek. Nem a vezérek sze-
repelnek, csak egyes előkelő urak. — 
A fömágnások.  Egy nagy főrangú  cso-
port vezérei. Ezek akarnak újra ala-
kulni. Ezek panaszkodunk folyton.  Tá-
madna.. napról-napra. Politizálnak és 
csak politizálnák. 

Ezzel pedig a magyar közélet egy 
nagy baj i kerül felszture.  Nem a de-
mokráciáról vau SÍÓ. Ez csak maszlag 
volt, inig alkalmazhatónak látszott. — 
Ellenkezőleg — az a'risztokráciáról. A 
főranguak  helyzete beteg, betegebb 
mint a szegény munkásoké. 

A főranguak  nagy részének nincs 
se szereplesi terük, se kenyerük. Ko-
molyan tessék érteni, nem tréfa. 

Máshol, a hol királyság van, a fő-
ranguak elsó hivatása az udvari szol-
gálat. A.'inak fényét  emelik, hatalmát 
támogatják. Ez nálunk nincs. A másik 
tér a diplomácia. Erre a mi emberein-
ket alig alkalmazzák. Ez ma nem szine-
kur.i, hanem roppant felelősségű,  nagy 
tudást, viiágbau való jártasságot igénylő 
nehéz hivatás. A mieink nagy részének 
kiveszett az idők során még az érzéke 
is eziránt. Ma már erre se valók. — 
Aztán jönne a hadsereg. De ki megy 
küzűiűuk katonának. 8 ha oda megy, 
mi lesz belőle ? Mert huszártiszt lehet 
ugyan, a kinek pénze van, azt el is 
költheti, de mi lesz azután ? Mire viszi 
ezúton ? 

Az angol tuáguás első sorban köz-
gazdaságot csinál. Ma már a német is. 
Rengeteg vagyon ura: gond nélkül 
sokat dolgozik, ebben leli gyönyörűsé-
gét. A miéink még a vagyont sem tud-
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ják megtartani. Tíz tizenöt gazdag, ta-
karékos fóur  kivetelével, a többi visz-
szafelé  megy, lába alél kicsúszik még 
az ósi rög is. 

Marad tehát a politika. A politika, 
mint unaloműző. A politika, mint a ha-
talom megszerzésenek eszköze. 

Itt a baj gyökere. Mindezt pedig nem 
megróvásképp irom csak őszinte saj-
nálkozással. ZUllik a tá-sadalom, ezer 
nyilt sebe tátong gyógyitatlanul. Mind 
nyájunknak össze kellene fogni,  hogy 
orvosoljuk. És ime azok, a kiknek ész, 
tanulság, vagyon vagy név azt a köte-
lességet irná elő, hogy az alkotások 
élén vezérkedjenek, tehetetlenül ver-
gődnek, unatkoznak s ennek folytán  a 
legközönségesebb politikai marakodás 
ban szerepelnek elöl, a mely pedig meg 
polgári szegéey szü.ök gyermekeinek 
sem elsőrangú foglalkozás. 

azért undorodik az ország, nézi tél-
lenül a heccet. És várja a jobb időket. 
De mikor látják be az urak, hogy csak 
a munka, csak az alkotásokra való hiva 
tottság és a közgazdasági irájyitás, ez 
az egyenes ut, mely céljainkhoz vezet. 
A mostani irány olyan hatással lesz 
csak, mint mikor a szegény főldmives 
a jégverésnek segit a cséphadaróval. 
Mire megyüuk uramisten ketten ? A sors 
mostohasaga, a gazdasági vál-ág neui 
elég hatékony? Ha még soká csinálják 
a mostani politikát, majd nem kell soká 
kínlódnunk. 

— Országgyűlési kepviselö választok 
novjogyzekonek kiigazítása tárgyában a köz-
ponti valasztniány Fejér Sándor alispán elnök-
lete alatt ülést tartott. Dr. (iaal Endre elő-
adó ismertette az ös-ízeiró küldöttség-le inu.i-
kalatait, B azokbol összeállította az 11114. evre 
érvényes ideiglenes névjegyzékét. Az ellen 
beadható felszólamlások  erdeketien a követ-
kező hirdetményt bocsátotta ki 
20-913. 

kpv. 
HIRDETMENY. 

Az országgyűlési képviselő választók ideig-
lenes névjegyzéket a varmegye négy kerüle-
tére vonatkozóan a központi választmany uz 
1914. évre összeállítottá. 

Az összes választó kerületek választói 
ideiglenes névjegyzékének egy példánya a kiha 

gyottak névjegyzékével együtt Csíkszeredán a 
vármegyeház kiadó hivatali helyiségében folyó 
évi május hó 5*töl 25 ig a hivatalos órák alatt 
(d. e. 7-től, d. u. l-ig) közszemlére lesznek 
kitéve. Csíkszereda és Gyergyói .entmiklós 
választóinak ideiglenes névjegyzékei a kiha-
gyott névjegyzékeivel együtt az il etó város 
házán, a nagyközségek választóinak ideiglenes 
névjegyzéke a kihagyottakkal együtt a kör-
jegyző irodájában lesznek szintén folyó  évi 
május hú ü-től 25-ig közszemlére kitéve ós 
pedig délelőtt 8—ÍJ ig és délután 2-Gig, a 
mely idó alatt azokat a/, elöljáróság egy tag-
jának jelenlétéhen bárki betekintheti avagy 
lemásolhatja. 

Ezen ideiglenes névjegyzékek ellen az 1874 
évi XXXIII, t. e. 44. § a értelmében felszól-
lalússal, s a tett f-  Iszollalásra észrevétellel 
lehet élni 

A felszólalásokat  fulyó  évi május hó 5 tői 
15 ig bezárólag, az észrevételeket pedig 10-tól 
Jő ig bezárólag lehet Írásban, mindenkor a 
szükséges bizonyító adatokkal felszerelve  meg-
tenni A felszólalások  és észrevételek a koz-
poDti választmányhoz cimzendők és a váro-
sokban a tanácshoz, nagyközségekben az elől-
járóságokhoz, kisközségekben a körjegyzököz 
adandók be. 

Csíkszeredán, a központi választmánynak 
1913. évi május hó 3-án tartott üléséből. 

Fejér  Sándor,  Dr. Gaal  Endre, 
,7n.U\ tUadi. 

— Á l l a m é p i t é s z e t i h i v a t a l való 
Ságban bajba került annyira felszapo-
rodtak a halasztást nem tűrő, sürgős 
építkezések, A két legsUtgfisebb,  való-
ban közérdekű építkezés volna a lui 
nádi Olthidjának, es a Ditró —remetei 
rövid kis útnak, valamint Maros hídnak 
a kiépítése. AzouMvilt munkálat alatt 
van a bekási ut építése, a mely egy 
mérnököt 8 hónapra teljesen leköt. És 
bár az államepitcszeti hivatalban a leg 
jobb indulat megvan az építkezések 
gyors lebonyolítására, a miuiszter két 
ízben tagadta meg a hivatalnak legalább 
ideiglenesen is személyzet szaporítás 
iráuli kérését, sőt igen sokszor a költség 
vetésből is töröl olyan tételeket,a melyek 
a legsürgősebb építkezésekre lettek fel-
véve. A tavaszi k-jrai meleg és esőzés 
a gyergyói részekben is igen sok helyen 
tönkretette az utakat, ugy hogy ott is 
a legsürgősebb kivételes javításokra 
van szökseg. S ennek dacára nincs 
munkaerő, nincs mérnök. 

— D i t r ó i a k k ü l d ö t t s é g e . Ditró 
és Remete községek  a Ditróban [el-
állítani  kért  járásbíróság  kérdésében 
mint értesítenek  100 tagu küldöttsé-
get küldenek  Budapestre  a miniszte-
rek  és vezető  politikus  jk elé. A kül-
döttséget  Gy.ilókay  Sándor  Főispán  ur 
vezeti A miniszterelnöknél  és gróf 
Tisza  Istvánnál  dr.  Grál Endre  vár 
megyei másod  főjegyző,  lapunk  fő-
szerkesztője,  Németi  államtitkárnál 
Takó  Jáncs  gyergyói  tőesperes  és az 
igazságügyminiszternél  dr.  Elekes 
Józsa  Márton  ügyvéd,  jegyző  fognak 
beszélni. A ditró—remeteiekhez  csat 
lakoznak  a tölgyesi  járás községei, 
melyek  Békás kivételével  mind  a ditrói 
járásbírósághoz  tartoznának.  A járás 
bíróság  kérdésében  Ditró község 
messzemenő áldozatokat  hoz, amennyi 
ben elhatározta,  hogy a szükséges 
járásbirósági  épületet  a kívánalmak-
hoz híven  felépiti,  bebutorozza évi 
egy korona  bérért,  a tisztviselők-
nek pedig  a lakást  biztotitja  Ilyen 
gáláns ajánlat  mellett  a csikmegyei 
két  székely  község  igaz ügye bizo-
nyára sikeres  megoldást  is log nyerni. 

Az első közvetlen vonat. 
Szép május hó első napjának verőfényes 

reggelén nagy sürgés-forgás  tette élénkké a 
csíkszeredai vasúti állomás külömben néma 
csendjét. Ott volt Ujfalusi  polgármester élén 
mindenki, aki a májusi menetrend üdvös vál-
tozásairól tudomassal hirt. Mar pedig sokan 
voltunk, akik éreztük annak a mtllöztetésnek 
a sérelmeit, melyek eddig az államvasutak me-
uetrendjenek összeállításával nemcsak Csík-
szeredát, hanem a vármegye székhelyével 
együtt a vármegye egész közönségét érték. 

Május elsejével suk ev sérelme orvoslást 
nyert. — It-ggel kilenc órakor berobogott az 
eisó közvetlen vonat az állomásra. A legújabb 
tipusu gépóriás által vontatott három Putlmann 
kocsi látványa kellemes érzéseket keltett a 
megjelentek szivében. Mi itt a keleti határ-
széled öroinmel állapítottuk meg, hogy nem 
vagyunk már tööbo elszigetelve; egy erős 
kapocs köt ossza bennünket a fővárossal,  az 
ország szivével. 

A legnagyobb távolságokat könnyedséggel 
leküzdő vasparipa nom száguld ugyan meg 
azzal a gyorsasággal, aiuiut azt a mai kor-
ban elvárhatnak ; de nem is a gyorsaság fou-

A „SZÉKELYSÉG" TÁRCÁJA. 
Finita la comoedia. 

Sikerült felülnie  és most már elbocsájlotta 
a leány kezét, amin piros nyomokat festett  a 
szorítás. 

— Minden, arait alkottam, a magáé 
Magda... Amikor kábult fővel  a zongorához 
ültem és szilaj dalokat játszottam rajta, ma-
gának muzsikáitara Magda.. Es amikor min-
denki ujjongott, hogy övék a hangok, amik 
szivemből fakadtak,  hogy nekik dalolom a 
lelkem, hogy nekik sirom el sok sok szenve-
désem. akkor is csak ép ugy nevettem, mint 
most es sirtam. hogy nincs igazuk... Ha má-
morosan elzokogtam minden vagyodásom, hu 
éreztem, hogy tele vagyok sok szomorú me-
lódiával, miut a siras után, megkönnyebbül-
tem, hogy eljátszhattam azt és mindent ma-
gának ajandékoztora .. és maga talan nem is 
tudott ról... Ünnepeltük. iSok hid- g pompával, 
de belső melegség nélkül: legalább maga se 
hogyne ünnepelt... Aranyakkal fizették  meg 
művészetemet, maga Magda serarait sera adott, 
mégis magának alkottam mindent... Nom tud-
tam uyugodni, a lázas gyors munkába akar 
tam beleölni minden bajomat, minden vágyó-
dásomat. És igy tamadtak az addig ismeret-
len haugok, amiért az emberek megcsodáltak, 
pedig hat volt-e valami csodálni való rajta, 
amikor én szerettem, magát szerettem... 

Tekintete most elmélázott, ránézett a le 
ányra. vagy különben ki tudja, hogy hova né-
zett. Az pedig raost már nera félt,  visszafoj-
tott lélekzettel hallgatta. 

— Győzni akartam I... Nyerni, sokat nyerni, 
mindent!..- Azt hittem, hogy sikerült is, hogy 

nyertem pedig csak raost látom, hogy nem... 
nagyon ráfizettem...  Híres, gazdag akartam 
lenni... és raost hires is vagyok, gazdag is 
vagyok... raost az vagyok... és maga is eljött 
hozzám... Fojtogat a kacagás, mert nevetnem 
kellene az en hírességemen, az en gazdagsá-
goraoti, meg azou is, hogy maga eljött... 

Könnyei csurogtak. Melle ugy járt mint 
egy fujtató. 

— Pokoli röhej törne ki belőlem, ha el-
gondolom, hogy csak azért a hírnevet, a gaz-
daságot, — nem mintha ezzel szerelmet akar 
tam volna megvásárolni, — hanem csak azért, 
hogy maga azt tudja .. Semmi másért, csak 
azért, hogy nn. . beszélni halljon rólam és 
hogyha muzsikát hall, rám gondoljon... Oh 
milyen bolond ábrándozó is voltam! 

A leány tekintete lassan átmelegedett és 
raost mar ó nyu i a beteg kai ja után. 

— Miudeu kiröppent sóhajom, mely a bugó 
hangszerek>n at röpült világgá, szivem egy-
egy elhullatott vercseppje volt... Így fogyott 
lassan, hiába és most ezerszer kérdezem ma-
gamtól, hogy miért?... És uem tudok ra fele-
letet adni.. 

Hangja elfulladt,  ugy, hogy csak egy kis 
pihenés után tudta folytatni. 

— Maga cdak olyau hideg és kegyetlen 
volt fülebe  síró dalaimmal szemben, mint ami 
kor engem elűzött; maga csak olyan közö-
sösen hallgatta a hangok vállomását, mint 
araikor én esengtem maga elótt; azoknak 
sem mondott mást, mint neken; menjen elő-
lem, ne tolakodjék bele az életembe.. És én 
mégis mindig azt gondoltam, hogy maga ilyen 
kor lopva öumaga előtt, inegis csak rara gon-
dolt es ez elég volt nekem... 

A leány lassan közelebb húzta a széket 
az ágyhoz, egeszén oda, hogy illatos haja 
megérintette a beteg arcát. 

— Várja be a végét Magda... majd akkor 
meglátja, liouy nincs igaza... majd akkor tá-
volabb húzódik tőlem... a vegét varja be... 

— Bálinti... — szólt lágyan, csengően. 
Az megértette I 
— Most már, most!... Ugyan Magda, hát 

nem látja?... Most... nem... A végét várja be... 
— Igen most!... Még nem kesó... Most!... 

-- beszelt lázasan, a leány szemei tüzeltek, 
lelke a feltámadás  ünuepet ülte. — Igeu Bá-
lint most... 

— Nagyon-nagyon késő... Megfogja  látni, 
milyen nagyon késő... majd a vegen... várjon 
addig... 

— Nera, nem lehet, késő, éu akarom, hogy 
ne legyen késő !... — es utolsó szavát csókkal 
mondta, arait a beteg homlokára adott. 

Az csak a fejét  rázta. Nem csodálkozott 
nem lepődött meg és nem is örült, csak a 
fejét  rázta. 

— Kesó, nagyon késő... Nem, nem lehet, 
még akkor se, ha erős leírnék, ha élhetnék !.. 
Mondom nem lehet... 

Hallgatott egy kicsit. 
— Miért jött el Magda ?... Bár ne jött volna 

el, hogy ne kellett volna az egészet előírói 
végig gondolni, végig élni... 

Megborzadt. 
— Éa eszembe jut a vad, beteges törtetés, 

a telhetetlen lüktető örök futamodás,  a foly-
tonos vigaszkere. is, az éjjelbe, a halálba való 
lassú beleternetkezéa, arai roskadó erőm vég-
leg kiiueritette es belefektetett  az ágyba, ide 
Es most fekszem,  néhány órát még s azután 
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toa ennél a kérdésnél Hanem azon örvende-
tes tény, hogy több évi küzdelem után váro-
sunkat és a megyét a főforgalomba  bevonták. 
A közvetlen vonatok Csíkszereda és Budapest 
között beállitattak, ezeket már be nem szüntet-
hetik, legfeljebb  a menet idő fokozatos  apasz-
tásával fejleszthetik. 

A Pullmann vonat egy órai itt tartozkodás 
utáu méltóságos nyugalommal elindult, majd 
eltüut a messzeségben. Az állomáson meg-
jelentek latolgatták a jövő perspektíváját. 
Megszólaltak az örökké elégedetlenkedők is. 
Szerintök az újításnak nincsenek előnyei. Az, 
hogy a budapesti utat kétórával rövidebb idő 
alatt tesszük ezentúl meg, nem olyan vivmáuy, 
mely említésre érdemes. Azután előhozakod-
tak egy csomó sérelemmel is. Többek között: 
Miért áll meg a vonat Madarason és nem 
Karczfalván?  1 

Az örök kritikusok, a mindenáron békét-
lenkedők nem törődnek azzal, hogy Mada-
rason a személyvonatnak keresztezése van 
egy szembejövő tehervouattal és igy meg kel! 
ott állnia; elfelejtik,  hogy nem is az útnak 
megrövidülése a lényeg, Imnem az a most 
még alig értékelhető eredmény, hogy a azé 
kely körvasutat beleillesztett k a fővonal  for-
galmába. Akik a vasutak politikáját ismerik 
és tudják hogyan készülnek a menetrendek, 
tisztában vanuak egy eddig mellékvonal eiso-
rangusitásának az előnyeivel. Nem akarunk a 
fejleményeknek  elébe vágni, majd meggyőzik 
a bősz bírálókat a jövő eseményei. 

Az élénk vitát egyszerre megakasztotta a 
nap másik szenzációja: az elsó gyimesi vonat 
érkezésének a jelzése. Lassú szerénységgel 
közeledett a felvételi  állomás elé a kis vona-
tocska; öt év multán első összekötő kapcsa a 
megye székhelyének a felcsiki  kózségekki-l éa 
a határszéllel. Ujfalusi  polgármester arc i su-
gárzott az örömtől: az ö lelki szemei előtt 
egyszerre elvonult a jövő Csíkszeredája teljes 
nagyvárosias pompájában. 

Ezeu mt'netrendi újítás Csíkszeredára n?zve a 
közlekedés közvetlenségén kívül mármost is bir 
gazdasági jelentőséggel bir. Csíkszereda indító 
állomássá vált; huszonhét vasutas családnak lett 
állandó lakóhelye. Derék polgármesterünk a/, 
első gyimesi vonat kisérő személyzetét, egytől-
egyig uj csíkszeredai lakósokat, a vonat be-
robogása után az állomási vendéglőben 113óm-
ban meg is vendégelte. 

A lelkes öröm közepette 11 m feledkezett 
meg polgármesterünk a hála lerovásáról sem. 
Beöthy László kereskedelemügyi miniszternek, 
Felszeghy kolozsvári üzletvezetőnek és Leicht 
üzletvezető helyetesnek köszönő táviratokat 
küldött. 

Megelégedéssel tekinthet ezen legújabb 
müvére vármegyénk közszeretetben álló fő-
ispánja, ki befolyásává!,  agilitásával megtörte 

vége... Mondja miért V... Mondja miért kellett 
ilyen hamar pontot tenni az életem után, 
mondja miért?... 

A leányra nézett, aki az ajkát harapdálta 
és azután folytatta: 

— Életem egyetlen célja, tulajdonképpen 
csak maga volt Magda... Miuden cselekedete-
met, minden gondolatomat maga irányította 
Magda.. Életem minden fázusát  magához kö-
töttem, mert maga volt mindenem... Minden-
ben magát kerestem, mindenben magát soj 
tettem és vártam. Mindig vártam. Ebben mor 
ZBolódott le egész életem... 

Nagy csendesség feküdte  meg a szobát, 
meg mindkettőjüket, akik benne voltak. 

— És a mikor ezt igy végiggondoltam, a 
haldokló józanságával, a bukott ember kétség 
beesésével, ebben a hangtalan, nyugodt, ho-
mályos szobában, az üdítő színektől, a lük 
tető, viruló élettől mentesen, elzárva a nap 
sugártól, a küzdő, a szaladó nagyvárostol, 
mindentói, ami hatással lehet ránk, ami apró 
árnyékokkal boríthatja be leikünket, ami körül 
lebegteti gondolkozásunkat, ami a friss,  egész-
séges életre emlékeztethetne, ami bele szól-
hatna hideg számitásuukba, iszonyodva látom, 
hogy nagyon, szörnyen, kétségbeejtően t- ved 
tem. Mint a kőmives, aki az egész életen at 
épitett nagy palotáuak utolsó tégláját készül 
lerakni és látja, hogy életének egyetlen alko-
tása, amibe mindene benne volt, a lelkének 
ezer szépsége, a legszebb eszméi, am'k ta-
raadtak beune, egyszerre csak düledezni kezd 
és összeomlik formátlan  nagy roiuma lesz, 
a verejtékek, a könnyek arán felépített  palota, 
— ilyesfelet  ereztem én is, araikor lezarog..-
tom könyveimet es rájöttem, hogy ráfizettem, 

az eddig tapasztalt közönyt és rábírta az ille-
tékes tényezőket a jogos sérelmek orvoslására. 
Hála és köszönet eredmén \s munkásságáért! 

H Í R E K . 
— Elöleptetcs. Koródy Péter dr. kano-

nokot, vármegyénk szUlüttét, Majláth gróf  er 
délyi püspök az esperesi kuiionoki székre lép-1 
telte elő. 

Eljegyzés. Dr Pethő Andor ügyvéd 
vasárnap tartotta eljegyzését Jakab Erzsikevei, 
ifj.  Jakab István takarékpénztári vezérigazgató 
leány aval, Ivézdi vásárhelyen. 

— Llalalozás. Kovács Gábor nagyajtai 
ügyvéd 07 éves koraban elhunyt Nagyajtán 

— Törvonyhatósági közgyűlés. Csik-
várraegje törvényhatósági bizottsága tavaszi 
rendes közgyűlését május hó utolsó felében 
tartja meg. 

A honvédség köréből. A honvédelmi mi-
niszter Mártontiy Béla brassói 24. honvéd gyalog-
ezredbeli tartalékos gazdászati tiszthelyettest má-
jus 1-vel gazdászati tiszthelyettessé nevezte ki. 

— Teniszpálya megnyitás. A Tenisz 
Egylet pályáját 1-éu csütörtüköu nyitotta meg 
varosunk előkelősége jeleulétében. Örömmel 
láttuk, hogy városunk intelligens közönsége 
mennyire felkarolta  e szép sportot és össze-
tartásával mily szép ünnepbcget rögtönzött. 
Ott voltak : Gyalókay Sándor t3 neje, Fejér 
Sándor es leanya Micike, Dr. Veres Sándor 
Dr. Nagy Béni es ueje. Szentpáli Gábor és 
neje. Cseresnyés Emil és neje. Aczél Ödön 
és neje. Dr. Szabó Alajos es neje. László 
Géza es leánya Piroska. Muzsnay József  es 
neje. Özv. Moluár Lászlóné es leánya Mariska. 
Vég Istvánné és leanya Irén. Kovács Lajosáé 
es leánya Mariska. Özv. Nagy Sándorné és 
leánya Margit. Dr. Tauber József  ne. Nagy 
Imréué valamint a fiatalság  csaknem telj-is szám-
ban. Az ünnepély utan a társaság felvonult  az uri 
kaszinóba, hol közös vacsora volr, mely után 
tánc a Ráduly Árpád zenéjére a kérő hajnali 
óiákig tartott. 

— Előléptetések az államvasutaknál. Má-
jus 1-ével az ' államvasutaknál szászujfulusi  Fel-
szeghy Ferenc a III. fizető  osztály 2-ik (okozatá-
ból ugyan e fizető  osztáty I-ső fokozatába,  nagy-
váradi Ferenczy Géza főmérnök  a VI. fizető  osz-
tály 2-ik fokozatából  ugyan e fizető  osztály 1-ső 
fokozatába,  Mokri Imre főmérnök  a VI. fizető  osz-
tály 3-ik fokozatából  ugyan e fizető  osztály 2-ik 
fokozatába,  Heimler Lajos és Iiadó Dezsmérnö-
kök a VIII. fizető  osztály 2-ik tokozatából ug3-an e 
fizető  osztály 1-ső fokozatába  előléptek. 

— Halálozás. Szopos Balázs birtokos 
életéuek 66 ik évében, folyó  hó 30 án elhalt. 

sokat, mindent.. Eletem utolsó tégláját rakom 
le, annak az épületnek az utolsó tégláját, 
amelynek maga volt az alapja és látnom kell, 
hogy az összeomlik, inert haraiskodtam ma-
gara előtt, mert tévedtem magamban, mert 
csalódtara nagyon .. 

A leány kétkedve, hiuadozva nézett rá. 
— Magda, értsen meg engem jól, érsten 

meg engem : én érzem, en tudora, hogy soha 
se szerettein magát !... értse meg ezt Magda : 
én aki őrjöngtem inasáért, egy pillanatra se 
szerettem magát!... Higyje el ezt uekem 
Magda!... 

A leány megbűvölve ült, látszott róla, hogy 
mondani szeretne valamit, nagyot, sikoltott, 
de ajkai levoltak csukódva. 

— Először raagam se hittem, hogy ez lehet 
és mindig jobban tudtam, hogy igy van. Min-
dig jobban rájöttem, hogy ez a szerelem csak 
beképzeltség volt, amíg :» sok eldöntetlen csata 
jobban és jobban növelt, arait véglegesen be 
lém rögződött.. Rögeszme volt, semmi raas 

Feje aláhanvatlott, leesett a párnára és 
fázósau  magára húzta a takarót, egészen a 
nyakáig. 

— Kellett, hogy valakit szeressek, a han-
gok akarták, araik muzsikáltak bennem, azok 
akarták, hogy magát sz ressem... Mert maga 
véletlenül bele tudott illeszkedni a zenés össz-
hangba, mert magának éppen olyan volt a 
karja, a szeme, a teste, a hangja, hogy mu 
zsikára késztetett : inert maga elrúgott magá 
tói és mert nekem folyton  volt valami keresni 
valóm, arait magában akartam megtalálni ; 
mert minden behódolt nekem, csak maga nem 

— G a a 1 Alajos nemzetközi 
b a j n o k . Giial Alajos kolozsvári orvos-
tanhallgató, a ki az elmúlt esztendőben 
is ruint a kolozsvári cgyeK mi athlétikai 
club kiküldötte, több versenyt nyert meg, 
az idei Budapesti n. izetközi birkózó 
versenyen lujuokságo nyert. A buda-
pesti lapok e{.yöntetl'en meleg hangon 
•;mlékeznek meg Gaal Alajos sikeréről. 
A Pesti Hirlap sporttudósitása irja: „A 
MAPC iöiskolai bajnoki birkózó ver-
eenye. Kicsiuy, de előkelő közönség 
nézte végig ezt a min' zerüen rende-
zett birkózóversenyt, amelynek nemzet-
közi jellegét két gyenge külföldi  bir-
kózó részvétele adott. A résztvevők 
között a legn -gyobb föltűnést  a kolozs-
vári (iaal szereplése keltette, akinek 
brilüáns technikája, nagy ereje szép 
reményekre jogosít. Szép jövő előtt áll 
még Réti, a fiatal  MAPC. versenyző. 
Kadvány és Varga — mint- előrelátható 
volt — bajnokok let tek. - A Budapesti 
Hirlap szintén elismerőleg nyilatkozik 
(iaal Alajos sikeréről. „ A verseuy négy 
suiycsaportban folyt  le. A győzelmet, 
mint előre várhattuk, a birkozósportunk 
ismert nevü nagyságai szerezték meg. 
A kolozsvári (iaal Alajos győzelmét a 
pehelysúlyban éppen olyan sziupatiku-
san fogadta  a közönség, mint Radváuy 
Ödön (könnyűsúly) Csillag Miklós (kö-
/. p A) suiy), Varga Béla (közép B) suly) 
és Fisékor Tibor (nehézsúly) bajnoksá-
gát. Pehelysúly : Első Gaal Alajos (Ko-
ozvár), második Savanyu Lajos (Mű-

egyetem), harmadik Szabó Péter (Buda-
pesti Tudományegyetem). Könnyűsúly : 
Klső Radvány Ödön (Műegyetem), má-
sodik Márton Károly (Műegyetem), har-
madik Szomorú Árpád (Kolozsvár). — 
Középsúly B) csoport. Első Varga Béla 
(Budapesti Tudományegyetem), második 
Gyöngyössy Bálint (Debreceu), harma-
dik S c h \v a r c Gyula (Budapesti 
Tudományegyetem). Nehézsúly. Első 
Fi. cher Tibor (Műegyetem), második 
Orosz Miklós (Budapesti Tudományegye-
lem), harmadik Gyöngyössy Gyula (Deb-
recen). 

— Szekely iparos ifjak.  A kik a ma-
rosvásárhelyi kereskedelmi es iparkamara ut-

akart tudni róla; mert minden szürke volt, 
csak magában volt valami fényesség;  mert 
kell, hogy valami után fussunk,  valamit sze-
ressünk, ami nem a miénk, arai soha se lehet 
a miénk : mint maga Magda. Ez volt az egész, 
ez volt az én szerelmem. Érti-e már Magda ? 

A fcrfi  már teljesen kimerült és nagyon 
lassan bőszéit tovább. 

— És amikor minden külsőséget le tud 
tara magamról rázni, amikor teljes meztelen-
ségebeu láttára a lelkem, akkor jöttem rá, 
hogy soha se szerettem magát Magda. Bizony 
mondom, soha se szerettem !... 

Szemét becsukta, mert már annyi ereje se 
volt és ugy beszélt tovább. 

— Miért jött e', mondja miért jött el, 
Magda V... Nem mintha szánnám magat, hogy 
mindezt igy végig kellett hallgatni, amikor 
talan maga is rájött egy nagy tévedésre és 
arra, hogy maga is ráfizetett,  hanem mert is-
mét felujult  bennem a sok kinzó sajgás, ahogy 
igy végig gondoltam mindent, az egészet, ele-
jétől, végig... Csak ez fáj,  meg az is, hogy 
amikor itt van mellettem, egészen mellettem, 
akkor se érzek mar mást, minthogy nem sze-
retem... 

A leány nagyon sápadt volt, még a hal-
doklónál is sápadtabb. 

-— Ugy-e látja Magda, hogy ráfizettem... 
az életemre... sokat ráfizettem...  mindent... 

A leány sirt. Bizony elég oka volt sze-
génynek a sirasra. A haldokló pedig, alig egy 
órával a halála előtt, mást se tudott, mint 
nevetni 
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ján nyertek annak idején elhelyezést es most 
önálló mesterek vagy ipari alkalmazásban levő 
munkások a kamarának levelező lapon adja 
nak hirt magukról, hogy nyilvántartásba vé-
tessenek. 

— Kezdődik a szorb bojkott. A szerb 
kormány a napokban döntött negyvenezer ka-
tonaköpenyeg és húszezer nadrág megrende-
lése dolgában. Az ajánlatokból a magyar es 
osztrákokét uem is vettek tárgyaké ala * az 
egész megreudelést varsói cégeknek adták. 

— Rémes gyilkosság Felsömarosuj 
várt. A „Marosujvár* írja: Rémes gy ilkosság 
tartja izgalomba szomszédos Felsömarosuj vár 
község lakosságát, Morár Zsotnin mult hó 
18-án este fél  8 órakor korcsmai összeszólal-
kozás következtében, kint az utcán két kés 
szúrással meggyilkolta Hajdár Ádám odavaló 
lakost. Hajdár még az éj folyamán  meg is halt 
A gyilkost letartóztatták s át kisértek az ügyész-
ség fogházába. 

— Versenytargyalasi hirdotcs. A val-
lás- és közokta'áhügyi m. kir. ministerium 
folyó  évi 18925. szám alatt kelt rendelete foly 
táu a gyergyóalfalvi  állami polgári iskolai 
épület javítási munkálatainak biztosítása cél-
jából, 1913. évi junius hó 10 ik napjának d. e 
11 órájára az államépitészeti hivatal helyisé 
geben tartandó zárt ajánlatai versenytargya 
lást hirdetek A vonatkozó műszaki művelet a 
csíkszeredai államépitészeti hivatalnál, a hív» 
talos órak alatt megtekinthető, ugyanott ajau-
lati minta díjtalanul és az ajánlati költség-
vetés iveokint 10 koronáért megszerezhető. 
Azok az aj;inlattevők, akik a munkalat telje-
sítésére törvényes képesítéssel n-m bírnak, 
tartoznak még ajánlatukban képesítésre biró 
megbízottat megnevezni és annak kepesitesét 
idazolni. Oly pályázók kik a vallás- és köz-
oktatásügyi m. kir. minisiérium. illetve a csík-
szeredai államépiteszeti hivatal felügyelete 
alatt munkalatot még nera teljesítettek tar 
tótnak megbizhatósagukat az illetekes keres-
kedelmi és iparkamara bizonylatáyal igazolni. 
A versenyezni óhajtók felhivatnak,  hogy fen 
tebb emiitett munkalat végrehajtásának elvál-
lalására vonatkozó zárt ajánlatukat a kitűzött 
nap delelött 10 óráig az aliam. pitész ti Ima 
tamoz annyival inkább igyekezzenek beadni 
mivel, későbben érkezettek figyelembe  nem 
fognak  vétetni. Az ajanlathoz az ajáulati vég 
összeg 5 százalukat kitevő báuatpénzuek, az 
állampénztár, adóhivatalok, vámhivataloknál 
történő letetelét igazoló pénztári nyugta csa 
tolandó. M. kir. államépitészeti hivatal. Csík-
szereda, 1913. április hó 28-áu. 

— Mezőgazdasági tanfolyam  népta-
nitók 6s tauitonök szamara. A in. kir. 
földmivelesügyi  miniszter a kisebb fokoznu 
ismétlő iskolákhoz a gazdasági tárgyak taní-
tására hivatott népiskolai tanítók, illetve tani 
tónók gazdasági kiképzése céljából folyó  óv 
julius 18-tól bezárólag augusztus 18 ig az al 
gyógyi, adai, békéscsabai, br. zuóbáuyai, hód 
mezövásárhelyi, jászberényi, karczagi, lugo.si, 
pápai, rimaszombati, somogyszeutimrei, azi 
lágysomlyói, nagyszentmiklósi, csáki (ezelőtt 
Csákuvár, Teraes megye) szabadkai foldrai-
vesiskolákuál folyó  év julius 1-töl julius 31-ig 
20 tanítónő, Összesen tehát 320 egyén részére 
mezőgazdasági tanfolyamot  rend -z A tanfo 
lyamon résztvevő tanítók (tanítónők) egyenként 
100, azaz egyszáz korona atalanyt elveznek, 
melyből 40 koroua ellatasi dij levonása utan 
30 korona a jelentkezéskor 30 korona pedig 
a tanfolyam  befejezesevel  fog  kifizettetni.  A 
tanfolyamou  résztvevők azon néptanítók t̂ani 
tónók részere, kik a legnagyobb szorgalmat 
ós a legjobb előmenetelt fogjak  tanúsítani, a 
földmivelesügyi  miniszter mindúu egyes isko-
lánál eg\ - egy 100, 50 és 50 korouás összesen 
barora jutalmat engedélyez. Az hogy ez-in ju-
talmak kiknek iteltettek oda, a miniszter ki 
küldöttje állal fog  a vizsgán kihirdettetni. A 
tanfolyamokra  olyau tényleges alkalmazásban 
levő néptanítók ('anitónók) vétetnek fel.  akik 
mezőgazdasági tanfolyamot  még nem végez-
tek. Felvételt kérvényt a földmivelesügyi  mi-
niszterhez k« ll címezni és folyó  év május 
12-ig az illetékes tanfelügyelóségnél  benyuj 
tam. A jelölest a tanfelügyelőség  javaslatara 
a vallas- es közoktatásügyi miniszter ur telje-
jesiti. Budapest, 1913. április 23. M. kir. fóld-
mivole«üi»yi miniszter. 

— A vármegyei tisztviselők drágasági 
pótléka. O'sik várni egye törvényhatósági bizottságit 
1912 évre, azoknak n tisztviselőknek, kiket nz uj 
illetményrendezési törvény semmiféle  előmenetel ben 
nem részesített, magánjavainak terhére 2ü száza-

lék drágaság! pótlékot szavazott meg. Ezt a hatá-
rozatot hosszas várakozás után most hagyta jóvá 
a vallás- és közoktatásügyi miniszter, mint a vár-
megyei magánjavak vagyonfelügyeleti  hatósága. A 
nyomasztó drágasággal küzködő tisztviselők nagy 
örömmel vették a miniszter hmuanus intézkedését, 
mely kedvező intézkedés a tisztviselők érdekeit 
önzetlenül támogató Gyalókay Sáddor főispán  és 
Fejér Sándor alispán fáradozásainak  és személyes 
közbenjárásainak tulajdonítható, mely nélkül re-
mény sem volt a töbt> elvi ukudályokha ütköző 
jóváhagyás ezúttal is kivételes megadásul a. 

— Halálozás. . Ií erdélyi  szent Fereuez-rendi  szer-
zi! tartományának  s különösen  a csiksomlyói  rendházunk 
mélysége* gyásza van. - 'l'ima  Józsi/  Dinen másod  ház-
föltol:,  III/II  /  képezdei  tanár Imssi'is  szenvedés  ultin folyó 
hó 17-én meghal/.  — Temetése  folyó  hó 29-én roll  >i «zer-
zet templomából,  honnan tetemeit  a zdiila  sírboltjába  he-
lyi zték.  Temetése  óriási részrét  melleit  történt,  melyen 
megjelent  a képezdei  ifjúmig  az összes hínárok  rezetése 
melleit  s gyászosabbnál-gyászosabb  énekekkel  búcsúztat-
tál•/  a roll  kehe» is scelidlelkü  képezdei  tanárt  Meg-
jelent  a főgimnázium  ifjúsága  in a tanárok  vezetése alatt. 
A temetést  llálint  hajon főespert*  végezte  /.">  pap segéd-
Irte  mellett,  inig a halotti  búcsúztató beszédet  Ktissay 
Lajos fögimnóz  umi igazgató  tartotta,  az ó közismert  okos 
ékesszólásárai.  — Szegény  Timi-  Dénes meg is érdemelte 
r gyász /tompái,  a ki  egész életében a szelídségnek,  az 
alázatosságnak  és a szakadatlan  munkásságnak  kiváló 
niiiita képe rolt  ••(  zárda  főnöksége  a következő  gyászje-
lentés!  adta  ki:  A csiksomtyói  szent Fere  ne-rendi  zárda 
tagjai fájó  szívvel,  de  isten akaratában  megnyugvó lélek-
kel  tudatják,  hogy 1'.  Tinin  Jó:f  f  Dénes nyug. képezdei 
zenetanár, másod  házfőnök,  fáradhatatlan  munkás ételé-
nek 66-ik,  szerzetesi  életének  -IH-ik  és papságának  40-ik 
érében ti haldoklók  saemtségének  ájtatos felvétele  után, 
április hó i'7-én  d.  h. 4 órakor  visszaadta  lelkét  Terem-
tőjének.  Halt  leieméi folyó  hó 29-én d.  a. 3 órakor  fog-
nak a zárda  sírboltjába  örök  nyugalomra  helyeztetni  Ltlki 
üdvéért  az engesztelő  szentmise-áldozat  folyó  hó 30-án 
d  e. 9 órakor  fog  az Egek  Urának  bemutattatni.  Az örök 
világosság  fényeskedjék  neki! Csilcsomlyó,  1913. évi ápri-
lis hó 2S-án. Zárdafőnökség. 

A csendőrség köréből. Bujkó Ferencz, 
Németh József  és Iraccs .Márton brassói VIL szá-
mú csendörkerülotbeli őrmesterek törzsőrmesterükké 
neveztettek ki. 

Az uj ezredparancsnok. Karleusa Fü-
löp alezredes, a brassói '24. honvéd gyalogezred uj 
paraucsnoka héilőu és kedden Csíkszeredában, tar-
tózkodott és a helybeli honvéd zászlóalj felett 
szemlét tartott. Ez tdkalommal látogatásokat tett 
Gyalókay Sáudor főispánnál.  Fejér Sándor alispán-
nál és dr. Iljtalusi Jenő polgármesternél. 

- Államvizsga. Kováoe Árpiul közigazgatási 
gyakornok az államtudományi államvizsgát a ko-
lozsvári Ferencz József  tudomány-egyetemen siker-
rel kiáltotta. 

— Városi közgyűlés. Csíkszereda város kép-
viselőtestülete május hó (3-án d. e. 51 órától kez-
dődőleg, a városháza tanácskozási termében tartja 
rendes tavaszi közgyűlését a ki vetkező tárgysoro-
zattal : 1. A polgármester évi jelentése. 2. Elnöki, 
tauáusi előterjesztések, bejeleutések. 3. A csíksze-
redai honvédlaktanya építési ügye. 4. Házbérüilér 
szabályrendelet, ü. Szabályrendelet tervezet a házi 
szemét kihordásról. 6. A tűzoltótestület 1913. évi 
költségvetése. 7. Az 1912. évi gyámpénztári szá-
adás. 8. A városi kövezetvámszedés ügye. 9. A 
rendőrség részére adott 2000 koroua segély fel-
osztása. 10. A tűzoltótestület kérése a karmester 
évi díjazásának megállapítása tárgyában. 11. A m. 
kir. földmivelés  ügyi miuiszter urnák 42229. számú 
leirata a városi kertészet ügyében. 12. Lacher 
Gyula és társainak ajánlata utcanyitás ügyében. 
13. A város uj szervezési szabályrendelete. 14. A 
város 1913. évi költségvetése. 15. A városi nyug-
díjalap szabályrendeletének az 1912. évi LVIII. 
tc. értelmében történő átdolgozása. 1»». A helybeli 
kir. törvényszék, miut telekkönyvi hatóságuak 
1376—1913. tlkvi szám alatt a csíkszeredai tago-
sítás következtében megtartott birtok tisztázásról 
szóló hirdetmény — kihirdetése. 17. Adás-vételi és 
munka teljesítési szerződések. 1«. Különféle  kéré-
sek és sürgős ügyek. 19. Indítványok. 

A megszüntetett kászonjakabfalvl  posta-
ügynökség. Eltér.il' g a folyó  hó 12-én kelt 10302. 
sz. hirdetményben foglaltaktól,  a Kászonjakabfalván 
működött és ideiglenesen beszüntetett postai ügy-
nökség kézbesítő kerületébe tartozó Kászonfürdő-
tolep és Kászonjakabfalva  község — az érdekelt-
ség kéréséhez képest — folyó  évi május hó l-től 
ideiglenesen u káozonaltizi postahivatal forgalmi 
körébe osztatott he. 

— Élőpatakon lesz a Szokely Szövet 
sog Dagygyuloso. A budapesti szekely asz-
tallal sasag közli ma velünk, hogy a Szekely 
Szövetség nagygyűlése ebbeu az évben Élőpa-
takon lesz. 

— A csíkszeredai vadásztársulat elnöksége 
ezúttal felkéri  és figyelmezteti  a t. társulati tag 
uiakat. hogy tekintettel a uyulszaporulat főidétiyért 
kopó kutyáikat kötw tartsák, mert a mezőn é 
erdőn a kutyák n. p nap után hajtanak s igy 
süldő és anyanyulakban tetemes kárt okoznak. A 
mennyiben pedig a kutyák dacára e felhivásuak  a 
mezőu találtatnak, feltétlenül  le fognak  lövetni. 

KÖZÖNSÉG KÖRÉBŐL.*) 
Nyilatkozat. 

Aluttlrt  Lakatos Pál  csikborzsovai  la-
kás kijelentem,  hogy a „Csíki  Ilirlap.,  1012 
évi  12-ik számában .Gyémántok  uz arany 
kereszthez"  cim alatt  aláírásommal  meg-
jelent  cikkben liovács  Simon ellen  közre-
adott  összes rágalmazó  tényállitánaim.t  s 
különösen  pedig  a kővetkezőket  ; 

... .Kovács  Simon 30 évi  községi  biró 
működése  jutalmául  arany keresztet  ka-
pott*...  „llogy  milyen  érdemeket  szerzett 
álljon  itt..." 

1. Berkovics Albert  és  társai  ellen 
Csikborzsova  közbirtokossága  a 7700—910. 
polg  szám alatti  itélet'el  1-sö fokuL.g  el-
inte/.ett  pert  megnyerte,  Eelebbezés  folytán 
a marosvásárhelyi  kir.  tublához  terjesztet-
vén  fel,  az ügy ott  11 od  fokulag  1911. év 
első  felében  volt  referáda  alatt,  meg pedig 
a közbirtokosság  javára kedvezőleg,  ezt 
Kovács  Simon jol  tudta...  s mégis  1911. év 
junius első  l'eleben  a közbirtokosság  vá-
lasztmányát  48 óra alatt  3-szor hívta 
**gybe gyűlésre  a célból,  hogy a táblai  re-
ferens  részére  8—10.000 koronát  szavaz-
tasson meg, ha nyerni akurunk, mert az 
ellenfel  egy bizonyos nevü ur utján 6000 
koronát  vitt,  illetve  küldött  fel  s igy ne-
künk többet  kell  vinnünka. 

a választmány  ebbeli  véleményének 
adutt  kifejezést,  hogy lehetetlennek  tartja 
a kir.  tabla  vesztegetéssel  operálni,  szóval 
gyanúsnak tünt  fel  a tanács előtt  az egész 
eljárás" 

mint  a valóságnak  meg nem felelő 
tényállításokat  visszavonom. 

Továbbá  mi Lakatos Pál,  Péter  István, 
Erős  Gyula,  ifj.  Erős  Balázs,  id.  Kovács 
Balázs  és  Kovács  Pál  szintén  kijelentjük, 
hogy a „Csikvármegye"  1912. évi  38ik 
szamában „Harc  Csíkszeredán  egy arany 
kereszt  körül"  cim alatt  megjelent  követ-
kező  nyilatkozatunkban: 

nBerkovics Albert  és  társai  ellen  (He 
gyes havusra) vonatkozó  pere javunkra a 
csíkszeredai  kir.  törvényszék  előtt  eldőlt, 
illetve  midőn  a marosvásárhelyi  Ítélőtáb-
lánál  végérvényesen  eldőlt  hovács Simon 
közbirtokossági  elnök  48 ora alatt  3 izben 
is összehivatott  s azt adta  elő,  hogy Ber-
kovics Albert  a kir,  ítélőtáblának  tíOOO  ko-
ronát  küldött  fel  s ha mi perünket  továbbra 
is megakarjuk  nyerni, ugy a kir.  tublánuk 
8 - l(f.'OOf)  koionát  küldjünk"... 

foglalt  rágalmazó  tényállításunkat,  mint 
u valóságnak  meg nem felelőket,  vissza-
vonjuk. 

Csíkszereda,  1913. március 8. 
Előttünk  : Lakatos Pál.  s ic., 

Dr. Nagy  Béni  s. k., Eröss Gyula  s. k , 
mint  tanu. Kovács  Pál  s. k.y 

Dr. Gál  József  s k.t ifj.  Eröss Balázs  s. k., 
mint  tanu. Péter  István  s. k., 

id.  Kovács  Balázs  s k. 
*) E rovat alatt közlöttekért uem vállal fele-

lősséget a Szerk. 

Szám 56/2-1913. 
végrh. 

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. 
Alattirt kiküldött végrehajtó az 1881. évi LX. 

t.-c. 102. g-a értelmében ezennel közhírré 
teszi, hogy a Csíkszeredai Kerületi Munkás-
biztositó Pénztár vcgrehajlatónak javára 1818 
K 69 fillér  betegs. cs baleseti jár. tartozás és já-
rulékai erejéig 1913. április 3-án foganatosított 
közigazgatási végrehajtás utján lefoglalt  és 
2780 koronára becsült kővetkező ingóságok 
u. m. szarvasmarhák, lovak stb. nyilvános ár-
verésen eladatnak. 

Mely árverésnek a 20/913. sz. kiküldést 
rendelő végzés folytán  végrehajtást szenvedő 
lakásán Remetén leendő eszközlésére 1913. 
évi május hó 19-ik napjának délutáni 3 ó'ája 
határidőül kitüzetik és ahhoz venni szándé-
kozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak 
meg, hogy az érintett ingóságok ezen árveré-
sen az 1881. évi LX. t.-c. 107. § a értelmé-
ben a legtöbbet ígérőnek becsáron alul is el-
adatni fognak. 

Az elárverezendő ingóságok vételára az 
1881. évi LX. t.-c. 108. §-ában megállapított 
feltételek  szerint lesz kifizetendő. 

Kelt Csíkszereda, 1913. évi április hó 29-én. 
VITOS FERENCZ, 

vagnhajió. 
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A csíkszeredai állandó 
Edison IVIozgószinházban 

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

ALKALMI BUTORVÉTELT AJÁNL 
SZÉKELY ÉS RÉ11 

bütorgy A r a 
MAROSVÁSÁRHELY-BRASSÓ 

FŐTÉR 47. Kapu-u. 60. 
K o m p l e t t l i á . I ó e z o ' b a • b e r e n -

d e z é s e i ! : t o l l e t t a l m á r 
4 0 0 K O E O K r A É E T . 

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

Óriási valaszték amerikai 
iroda berendezésekben, 
vas- es rézbutorok, sző-
nyegek, függönyök  és 
t e l j e s m e n y a s s z o n y i 

K E L E N G Y É K B E N - ^ E 

Sz. 18UO-
ki. 

1913. 

Használjon Naipt f  FÖLDES-FELE 

M A R G I T - S Z A P P A N T 
hogy arca tiszta, üde ób bájos legyen. 
A Murgit-créme a íórungu hölgyek ke.lvenc 
szépitöszerc, «/.egész világon elvűn terjedve. 
Páratlan a hutása szerencsés össz.állitásá-
Itan rejlik, a bór azountd felveszi  ós kiváló 
hatása már pár óra lefolyása  alatt észlel-
hető. Mivel a Murgit-créniet utánozzák és i 
hamisítják, tessék eredeti védjegygyei lezárt 1 

dobozt elfogadni,  mert csuk Ilyen készítmé-
nyért vallal a kószitó mindennemű felelős-
séget. A Margit-créme ártalmatlan, zsírtalan, 
vegytiszta készítmény, amely a külföldön 
áltauános feltűnést  kekutt. Ára 1 koron». 
Margit-szappan 70 flllór,  Margit-pouder 
1 korona 20 fillér.  = = G y á r t j a : 
Földes Kelemen gyógyszertára Aradon. 

Főlarakat Cb Ik^zeredába 11: 
GÖZSY ÁRPÁD ÉS ORBÁN JÁNOS-

fele  gyógyszertár. 
~ 5 

Szám 1002—1613. ki.  2~2 

Pályázati  hirdetmény. 
Gyergyóbékás  nagyközségben  le-

mondás  folytán  megüresedett  és 1000 
korona  fizetéssel  javadalmazott  segéd 
jegyzői  állásra  pályázatot  hirdetek,  s 
lelhivom pályázni óhajtókat,  hogy 
képesítésüket  és eddigi  szolgálatukat 
igazoló okmányokkal  folyó  évi május 
hó 15-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. 

VERESS  LAJOS, 
ffotolyukiri. 

Szám 135511913. ki.  l"2 

Hirdetmény. 
A hadsereg  katonai  akadéminban  és 

reáliskoláiban  a jövő  1913,14. iskolai  óv 
kezdetén  magyar honos Ujak  reszere össze-
sen 192 hely  fog  rendelkezésre  állani. 

Pályázati  felvételeket  a városi tárnics-
nál  hivatalos  órák alatt  be lehet  tel  intem. 

Csíkszereda.  1913. április  ho l'J-en 
A városi  tanács. 

Pályázati hirdetmény. 
Csikvármegye kászonalcsiki járásá-

ban Kászonaltiz székhelylyel, Kászon 
altiz, Kászonfeltiz,  Kászonimpér, Kászon 
jakabfalva  (kászoni fürdő)  és Kászon 
ujtalu községekből álló közegészségügyi 
körben üresedésben lévő körorvosi ál-
lásra pályázatot hirdetek s felhívom 
mindazokat, kik ezen állást elnyerni 
óhajtják, hogy az 1908 évi XXXVIII 
t. c. 7. § ban előirt kepesitésüket s 
eddigi alkalmaztatásukat igazoló okmá 
nyokkal fölszerelt  kérvényüket hozzám 
folyó  évi junius hó 15 ig adjak be 
annyival inkább, mert a ; ésóbb 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 kórpótiékból 
áll. Lakásbérét, fuvardiját,  rendelesi,-
látogatási és működési dijait s hivata-
los kiszállásának idejét a jóváhagyás 
alatt lévő vármegyei szabályrendelet 
állapítja meg. A körorvos részére kézi 
gyógytár engedélyezteti fog.  A mun-
ká3biziositó pénz'ártól a körorvos ja 
vadalmazása évi 600 korona. 

Csikszentmárton, 1913. évi április 
hó 17-én. 

Bartalis Ágost, 
főszolgabíró. 

Szám 81/2 — 1913. 
végrh. 

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. 
Alattirt kiküldött végrehajtó az 1881. évi LX. 

t<\ 102. g-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a 
Csíkszeredai Kerületi Munkásbiztositó Pénztár végre -
hajtatónak javára 3649 korona fillér  betegsegély 
baleseti járulék tartozás és járulékai erejéig 1913. 
április hó 11-éii toganatositott közigazgatási vég-
rehajtás utján lefoglalt  és 4200 koronára becsült 
következő ingóságok u. iu.: zsendely, deszka és 
fenyő  göinbfa  nyilvános árverésen eladatnak. 

Mely árverésnek a 20/913. sz. kiküldést ren-
delő végzés folytán  a helyszínén Cíyergyótölgye-
seu leendő eszközlésére 1913. évi május hó 24-ik 
napjának délelőtti 11 órája határidőül kitüzetik és 
ahhoz venni szándékozók ezennel oly megjegy-
zéssel hivatnak meg, hogv az érintett ingóságok 
ezen árverésen az 1H81. évi LX. tc. 107 .g-a ér-
telmében a legtöbbet Ígérőnek becsáron alul is el-
adatni fognak. 

Az elárverezendő ingóságok vételára az 1881. 
évi LX. t.-c. 108. g-ában megállapított feltételek 
szerint lesz kifizetendő. 

Kelt Csíkszereda, 1913. évi április hó 29-én. 
VITOS FERENCZ, 

TécretKjió. 

S/.;'un 48/2 -1913. 
végrh. 

ÁRVERÉSI HIBDETMÉNV. 
Alattirt kiküldött végrehajtó az 1881. évi LX. 

te. 102. g-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a 
Csíkszeredai Kerületi Munkásbiztositó Pénztár vé; 
hajtatónak javára 1084 K 22 fillér  baleseti járulék-
tartozás és járulékai erejéig 1913. évi április 15 én 
toganatositott közigazgatási végrehajtás utján le-
foglalt  és 1659 koronára hccaillt ingóságok, u. m. 
kereskedelmi faragott  la nyilvános árverésen el-
adatnak. 

Mely árverésnek a 2'».913. sz. kiküldést ren-
delő végzés folytán  végrehajtást szenvedő fatele-
pén Csikkarczfalváu  leendő eszközlésére 1913. évi 
május hó 17-ik napjának délutáni .'1 órája határ-
időül kitüzetik és ahhoz a venni szándékozók 
ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg. hogy az 
érintett ingóságok ezen árverésen az 1**1. évi 
LX. tc. 107. § a értelmében a legtöbbet ígérőnek 
becsáron alul is eladatni t"gnak. 

Az elárverezendő ingóságok vételára az 1881 
évi LX. t.-c. 108. g-ában megállapított teltételek 
szerint lesz kifizetendő. 

Kelt Csíkszereda, 1913. évi május hó 1-éu. 
VITOS FERENC 

végrehajtó. 

Szám 50/2—1913. 
végrh. 

ÁRVERÉSI HIRDETM ÉNY. 
Alatt irt kiküldött végr.-liajtó az 1881. évi LX. 

tc. 102 g-a értelmében ez- unel közhírré teszi, hogy 
Csíkszeredai Kerületi Munkásbiztositó Pénztár 
'grehajtatónak javára 52H korona 51 fillér  baleseti 

járulék tartozás és járulékai erejéig 1913. évi április 
hó 4-én foganatosított  k- /.igazgatási végrehajtás 
utján lefoglalt  és 1500 kmonára becsült következő 
ingóságok u. m.: szöllökaró, komlókaró, széna stb. 
nyilvános árverésen eladatnak. 

Mely árverésnek a 20/913. sz. kiküldést ren 
delő végzés folytán  végrehajtást szenvedő lakásáu 
Ditróbau ieeudő eszközli'- -re 1913. évi május hó 
19-ik napjának délelőtti 10 órája határidőid ki-
tüzetik és ahhoz a venni szándékozók ezennel oly 
megjegyzéssel hivatnak meg, liogy az érintett 
ingóságok ezen árverései, az 1881. évi LX. tc. 
107. g-a értelmében a legtöbbet Ígérőnek becsáron 
alul is eladatni fognak. 

Az elárverezendő ingóságok vételára az 1881. 
évi LX. t.-c. 108. g-ában megállapított feltételek 
szerint lesz kitizeteudö. 

Kelt Csíkszereda, 1913. évi április hó 29-én. 
VITOS FERENC, 

végrehajtó. 

Szám 64/2—1913. 
végrh. 

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. 
Alatt irt kiküldött végrehajtó az 1881. évi LX. 

t.-c. 102. S-a értelmébeu ezennel közhírré teszi, 
hogy a csíkszeredai Kerületi Munkásbiztositó Pénz-
tár végrehajtatónak javára 2174 K 96 fillér  beteg-
segély járulék tartozás és járulékai erejéig 1913. 
április hó 11-én foganatosított  közigazgatási végre-
hajtás utján lefoglalt  és 8000 koronára becsült követ-
kező ingóságok, u. m. kereskedelmi tenyő gömbfa 
nyilvános árverésen eladatnak. 

Mely árverésnek a 20/913. sz. kiküldést ren-
delő végzés folytán  végrehajtást szenvedő türész-
telepén (íyergyötölgyesen leendő eszközlésére 1913. 
évi május hó 24-ik napjának délelőtti 9 órája ha-
táridőül kitüzetik és ahhoz a venni szándékozók 
ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg. hogy az 
érintett iugóságok ezen árverésen az 1881. évi 
LX. t.-c. 107. § a értelmébeu a legtöbbet ígérőnek 
becsáron alul is eladatni lógnak. 

Az elárverezendő iugóságok vételára az 1881. 
évi LX. t.-c. 108. g-ábau megállapított feltételek 
szerint lesz kifizetendő. 

Kelt Csíkszereda. 1913. évi április hó 29-éu. 
VITOS FERENC, 

végrehajtó. 

Szám 72/2—1913. 
végrh. 

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. 
Alattirt kiküldött végrehajtó az 1881. évi LX. 

tc. 102. g-a értelmében ezenuel közhírré teszi, hogy a 
Csíkszeredai Kerületi Munkásbiztositó Pénztár végre-
hajtatónak javára 2469 K 2 lillér baleseti járulék 
tartozás és járulékai erejéig 1913. április 9-én fo-
ganatosított közigazgatási végrehajtás utján lefog-
lalt és 3400 koronára becsült következő ingósá-
gok. u. ni.: 1500 drb duláb deszka stb. nyilvános 
árverésen eladatnak. 

Mely árverésnek a 20/913. sz. kiküldést ren-
delő végzés folytán  végrehajtást szenvedő bánya-
telepén liorszéken leendő eszközlésére 1913. évi 
május hó 28-ik napjának délelőtti 10 órája határ-
időül kitüzetik és ahhoz venni szándékozók ezen-
nel oly megjegyzéssel hivatuak meg, hogy az érin-
tett ingóságok ezen árverésen az 1881. évi LX. tc. 
107. g-a értelmében a legtöbbet ígérőnek becsárou 
alul is eladatni fognak. 

Az elárverezendő ingóságok vételára az 1881. 
LX. t.-c. 108. g-ában megállapított feltételek 

szerint lesz kitizeteudö. 
Kelt Csíkszereda, 1913. évi április hó 29-én. 

VITOS FERENC, 
végrehajtó. 

Szám 1244—1913. ki. 1-2 
111 rdetmény. 

A m. királyi  honvédelmi  minisztérium 
33443 12. 1913. sz. alatt  1913/14.  tanévre  a 
m. kir.  budapesti  állatorvosi  főiskolában 
hivatásos  honvéd  állatorvosi  tisztviselőkké 
való kiképzés  céljából  5, egyévi  őnkentessé 
még  lel  nem avatott  egyén  szamára pályá-
zatot  hirdet. 

'ázati  feltételek  a városi  tanács hi-
vatalos  helyiségében  betekinthetók. 

Csíkszereda,  1913. április  hó ltí-án. 
A városi tanács. 



fi-ik  oldal. S Z É K E L Y S É G 18. szám. 

Faeladási hirdetmény. 
Csikszesttamási közbirtokosság «I 

adja Csikszfcnttamás  község házánál 1913. 
évi május hó 19-én délelőtt 11 órakor kez-
dődő árverésen a Csikvármegye Csik-
madaras 11 ik rész községe határában 
levő Barát nevü erdejének mintegy 170 
kat hold területén 93126-911. szánni 
P. M. rendelettel kihasználásra enge-
délyezett fenyő  faállományát 

A vágás területe a gyinipsi ország 
úttól IS kilóméter, a M. A. V. Uyimes-
középlok állámásától pedig 18 kilótnéfer 
távolban van. 

Az eladás tárgyát képező faállomány 
törzaenkénti bemérés szerint 21834 m" 
tiszta lucfenyő  gömböjü haszonfát  es 
9763 m' tiszta jegenye fenyő  haszonfát 
tartalmaz. 

Kikiáltási ár 272285 korona, iwiiat-
pénz a kikiáltási árnak 10"/« a. Kihasz-
nálás időtartama 4 év. 

Az árverési és szerződési feltételek 
az erdőbirtokos alólirott képviselőjén.!, 
továbbá a szépvizi (Csikszered ib»n) m. 
kir. járási erdőgoudnokságnál rendelki -
zésre állanak. Az erdőgondnokságnál 
megtekinthető a részletes becslési mun-
kálat is. 

Olyan ajánlatok, melyek az árverési 
és szerződési feltételektől  eltérnek, vagy 
bánatpénzzel ellátva niucsenek, figye-
lembe nem vétetnek; utóajánlatok el 
nem fogadtatnak. 

írásbeli zárt ajánlatok a szóbeli ár-
verés megkezdése előtt az árve.ezrt 
bizottság elnökénél nyújtandók be. — A 
megajánlott összeg számokkal és b lük-
kel is kiírandó s az ajánlatban kifeje 
zendő az, hogy ajantattevö az árverés 
és szerződési feltételeket  teljesen ismeri 
és magát azoknak aláveti. \ 

Csikszenttamás, 1913. évi ápiilis hó 
5. napján. 

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

Sz. 1891 — 1913. 2-3 
ki. 

Pályázati hirdetmény. 
Csikvármegye kászonalcsiki járása 

ban Tusnád (Uj'usuád, Tusnádfürdőj 
Verebes, C.atoszeg, Cslkszentsimon, 
Csikszentimre és Csikszentkirály küzs<-
gekből Csikszentsimon székhelylyel a!a 
kitolt közegészségügyi körben ürese 
désben lévő körorvosi állasra pályuza 
tot hirdetek s f  -Ihivom mindazokat, kik 
ezen állást elnyerni óhajtják, h"gy a 
1908. évi XXXVIII t. c. 7" § ában elő-
irt képesítésüket s eddigi alkalmazta-
tásukat igazoló okmányokkal fülszt  r- It 
Kérvényüket hozzám folyó  évi junius 
ho 18 ig annyival inkább adjak l>e, 
mert a batáridő uián érkező kéré eket 
ligyelembe nem veszem. A kiírorvos ja-
vadalmazása az 1908 évi XXXVIII, t. e 
10, 15, 17, 21. 22, 23. és 2«. § ban fog-
Iattakhoz képest IGOo korona kezdő 
fizetesböl  és 800 koronáig terjedő 
200—200 korona kótpótlékából all 
Lakásbérét, fuvardíját,  rendelési láto-
gatási, műtéti s hivatalos kiszállásának 
idejét a jóváhagyás alatt levő varme-
gyei szabályrendelet állapítja meg. A 
megválasztandó köror\o.->iiak kilátása 
van arra. hogy a munkásbiztositó pénz-
tárral szerződéses viszonyba jut. 

Csikszentmárton, 19J3. évi április 
hó 17 én. 

Bartalis rsgost, 
főszolgabíró. 

T H I E R R Y fi. 
i!t hin s. kő/knlv.-lt minden Intéző hviiszort fölülmúl 

tíyotíyszERESz B f l l i Z S f l f / l f l 
védjeggyel VALÓDI. TÖRVÉNYILEG VÉDVE. 

K/.cti balzsam 1. Utólórhctetlon gyógyhatású tüdő ós roollbetegségeknól, 
cnyhPi a katarhuat, megaVíidnlyozzu a tüdOL'yuladást s gyógyi lást hoz 
r.z ilynemű logmnkacâiibb betegségeknél in. 2 Kitűnő hutá^u torokgyulla-
dúsii. 1. n.kedísrg ós gúgcbvtegségi'kuél. 3. Mindunneroü lá/t gyökeresen meg-
szünt' t 4. Gyóeyit mindennemű m&jbH.egsé;;rt, gyomor, hátbántalmakat, gyo-
nn'rgöresíjt, svi2_;..':ist, ast.utát, elnyálkásndást, biifi>ţ;4st,  gyotno .égést, felpüf-
ifdrst  st!i. 5. gyógyhatású aranyér és altesti bántalmaznál. 6. Enyhe hatású 
hushajtószer, vórti.-.Mtö, tisztítja n veséket, étvágygerj'-sztó és elősegíti az emész-
tést. 7 kitűnően bevált fogfájásnál,  lyukas fogak,  szájbilzuól, fogviznek  hasz-
nál » a erősiti a foghnst,  inegsz \nteti as/.áj vagy gyomortól eredő bűzt. 8. Gillisz-
ti'ik ellen biztos lmt/ou. 9 Külsőleg minden sebet, sebhelyet, orbáncot, láztól 
er-. dű hólvagot, kelést, szemölcsöt, ógési sobekíít. fagyott  testrészeket pürse. 
né>eket, kiiHé>ekt t, fejfájást,zugá-1,  szignálást, csú/.t e-4 fülbánt  ni inakat gyógyít. 
Minden háznál kfllönftsen  inlitienza, kolera és más járványoknál kéznél legyen 

VIGYÁZZUNK A ZÖLD APACZÁVAL ELLÁTOTT VEDJEG\RE. 
Ezen balzsamból lefekvés  elótt egy vagy köt kanál cukorral 
bovéve vngy a nélkül úgyszólván egészséges virradást jelent. 

Minden hamisítás, utánzat és más balzsamok liasonló vétlje^rgyel való eladása büntetés terhe mellett törvényileg tiltva van-
12 kis vagy ü nagy '.ugy 1 kölfinleges  családi üveg ára K 5 «10. Kisobb rendelés mint 12 kis vagy 
(í n'igv üveg nem lesz s/Vllitva N gyobh rendeléseknél jelentékeny árengedmény, líudipesten kap-
hat TörökJóaref  gyógyszertárában sa legtöbb cyógytiirl..in. Xngybun kapható Thalmayer es 
Soita. Kochmoister utódai, Kadano vita Testvérek <irogueriákt>nn Hiidapesten. A hul nincs lerakat, 

ott rendeljünk 
T H I E U A Y A. Örangya-gyógys ortárából PIÎEGSADA (Ronitsch-Sauerbrunn mellett) 

ŐSZI TRÁ6YÁZÁS! 

T H O M f t S S f l L A K 
A legjobb és legolcsóbb foszforsavas  műtrágya! Óvakodjunk a hamisításoktól ! 
Csak akkor valódi, ha ilynn zsakba 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 ! 

K A L M Á R V I L M O S 
a Thom.isphosphatfabi'iken  Berlin, v o z é r k e p v i s e l ő j e 

üUDAPEST, VI., ANDRÁSSY UT 49. 
Ktilönüten a jeíi nlhtá rendkívül olcsó árakra fijyulmoztetjiik  a vásárlókat. 

V E W É Ú L Ö S T 
keretünk a tusnád fürdói 

S C H W E I 2 
étterméuck vezetésére. 

Bővebb felvilágosítást  saivességböl ad : 

i T o s r t i n i 
Is^a—gatá, T u s u á d í ü r d í . 

Szám: 1063—1913. ki. 2-2 
Hirdetmény. 

A hadügyminisztérium 21689—24. 
1913 sz a. a liurnei tengerészeti aka 
démiáu betöltendő 30 egész ingyenes 
é,3 féldíjm  'Utos kincstári, valamint 25 
fizetéses  éz alapítványi helyrj pályá-
zatot hirdet. 

Az erre vonatkozó feltételek  a vá-
ros tanácsánál megtekinlhetök 

Csíkszereda, 1913. Apiiiis hó 15-én. 
A városi tanács. 

Ig.rerá&iBî ;̂  
Ti 

Óvakodjunk óitékteten 
ulAiueiitoktól ! 

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

Oroszián Menthol S ó s b o r s z e s z t 3 
a háziszerek királyát. 

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

KELLER ISTVÁN gyógyszertárában 
ar. „ATTILÁHOZ". 

Csik-s?,gi)tni:rtoaban cs Tus.iádfúrdón. 
Cauz. soazvény, reuma, szaggatás, nyilalás, oldalszurás, keresztesontfájás.  dorékoldal- vagy 

./':• '*".'" • *» >»'«»l»l»»k. k«r- é. i;hgy.utr..ség. m.iw v.-glagok .'-s nijak, görcsük, 
î'.Ha , ' niegfax.ts,  vagy l.'gliuzainból stórniazó bajok azonnal enyhölnek az Oroszlán 
Menti,ol .So,borszesz használat, által. Ha a fájó  testrúw a dörzsölést nem túri, ngy borogatást 
a kalmazunk. I-ogfajás,  l,|l,yás. lejszaggatás. hiyhullá», idegesség, bágvadtság.'kim, rults.'g 
altahiitos gu-ugeség eseteiben kincsesei ér tel a valódi (>™»zlá„ Menütol Sósborszesz 
l orok i.-itedts.'g. gegehantt. inlliiGtiza nátha h. fellép,  ngz eudék.zzék az Omszlin 
Menthol ,S„.h,„-szesz,,., mely , h-gkitltaObl, és legelteriedtobb háziszer. Ezer és ezer m,is 

esetekbe,, „ k.tuao sikerrel lesz az Oroszlán Menthol Hé,«borszesz használva. 
üveghez bő használati utasítás van mellékel, . Sok ezer hálairat tannsko-

dik rola, hogy az Oroszlán Menthol Sósborszesz az ..„beri.i. i.w.....-,:. 


