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l>r. (Iaal Endre lakása, Csíkszereda iMiku-utca) 

KIADÓHIVATAL: 
APAFFI MIHÁLY-l'TCA 13. SZ. (Uyitaös Gyula). 

Hirdetési dijak előre fizetendők. 
Kéziratok nem adatnak vissza. 

„Passzivitás." 
A parlamenttel szembea tanúsított 

viselkedését az ellenzék hibásan nevezi 
passzivitásnak. Ez ugyancsak nem pasz-
szivitás. Passzivitás voit, hogy az ő 
multjukból vegyünk példát — mikor a 
függetlenségi  párt évtizedeken keresztül 
nem ment a delegációba. Ök akkor 
neui is jelöltették, uem is választatták 
meg magukat delegátusoknak. Kerüle-
tükben is előzetesen bejelentették, hogy 
ök nem ismerik ei a delegációt, nem 
lesznek tagjai 8 a polgárok ezen ala-
pon választottak meg őket képviselőkké. 
S ők — mivel nem vállaltak a delegá-
czióban tagságot — nem is részesül-
hettek soha semmiféle  napidíjban. 

Ámde ők most a parlamenttel szem-
ben egészen másképp viselkednek. Jelöl-
tették, meg is választatták magukat 
képviselőknek, meg górték választóik-
nak, hogy komoiyau és lelkiismeretesen 
resztvesznek a parlaineut tanácskozásai-
ban részvételükről programmot is adtak, 
a munkájukért járó tizelést is fölvették 
és fülveszik  s még sem vssxnek részt 
az országgyűlés munkájában. Megbízóik 
előzetes tudta és beleegyezése nélkül 
állatiak a magyar parlamenttel szemben 
a negáczió álláspontjára. Es e sokszoros 
vétséget azzal tetézik, hogy törvény-
hozásunk szuverenitásának ilyen gyalá-
zásával a magyar állam to'.inrélyet se 
gitik alászálliíani egyéb ellenségeinkkel 
együtt. 

Egyébiránt azért sem mondható el-
járásuk passzivitásnak, — mert hiszen 
ök ismételten elmentek a Házba, ott 
illetlen módon sipolással és tülkölessel 
meg akarták akadályozni a tárgyaláso-
kat. Máskor a vitában is résztvettek, 
csakhogy nyomban utána ismét eltávoz-
tak onnan, a hol kötelességük lett volna 
becsületes munkában résztveuni. Hát az 
ilyen oktalan és értelmetlen eljárást, a 
melyben Bem elvhüség, sem követke 
zetesség, sem öuérzet nincsen — nem 
passzivitásnak, hanem egészen másnak 
szokás nevezni. 

S erről a dologról mindennap ugy 
beszélnek, mintha csak taktikai kérdés 
lenne. Hát uz is jellemzi őket, hogy 
puszta taktikai kérdésnek mondják : el-
ismerik e, vagy el nem ismerik-e a ma-
gyar parlamentet ? S részt veszuek-e 
munkával annak tanácskozásaiban, vagy 
sem ? 

A képviselőház az ország fundameu-
tális intézménye, miuduu jogunk, sza-
badságunk, biztonságunk — jelenünk 

és jövőnk egyik intézményes fentartója. 
S ők csak taktikai kérdésnek érzik es 
hiszik azt, hogy ezzel szemben a taga-
dás szellemét képviselik e, vagy sem 1 

Pedig elsőrangú s nem taktikai, ha-
nem elvi Kérdés az, vájjon a törvény 
hozók minő álláspontot foglalnak  el a 
törvényhozással szemben ? 

Rájuk uezve még éppen sokszorosan 
foutos  e kérdés. Mert e ponton nincs 
kibúvás, e ponton szint kell vallanioa, 
e ponttól függ  jövőjük s e pontot el 
nem kerülhetik. Részt vesznek-e a tör-
vényhozás rendes munkájában, vagy 
setti ? 

Ez a kérdés, a melyre válaszolni 
muszáj. 

Csak az a baj, hogy e két eshető 
ség közül bármelyiket választják, egy-
aránt végzetes rájuk. Ha tovább is a 
negácló álláspontján maradnak, végleg 
elveszük minden befolyásukat,  köteles 
ségszegésükkel végleg lejáratják magu 
kat a csak pusztulnak, bomlanak tovább, 
mint eddig. Ha meg a rendes munka 
uljára térnek, nyíltan dezavuálják eddigi 
eljárásukat, beismerik, hogy nem iga:-, 
abból semmi, a mit a parlament törvény 
ellenes voltáról egy éven á' hirdettek 
s igy ismét csak lejárutják magukat. 

Íme itt tűnik ki. hogy mily szeren 
csétlen voit eddigi eljárásuk s hogy • u-
magukat miképp tették tehetetlenekké. 
A magyar törvényh ozás törvényességét 
megtámadván és kétségbe vonván, oly 
hatalmas fa  ledöntésére vállalkoztak, a 
mihez erejük nem volt, nem is lehet. 
Hát most vagy tovább kell bemutalniok 
erejük szánalmas gyarló voltat, — vagy 
be kell ismerniük gyarlóságukat. Mind 
a két eshetőség súlyos rájuk, — mégis 
az utóbbi lenne a uiorálisabb s igy he-
lyesebb. 

Ez a dilemma az oka annak, hogy 
ók e nagyfontosságu  ügy t puszta tak 
tikai kérdésnek szeretnék feltüntetni. 
Hiszen ha csak taktika, akkor nem fon 
tos, nem lényegbe vágó. 

Ámde hiába az etfele  kibúvó is. S 
nem segít más, csak a becsületes beis-
merés, mert határozni kell, jobbra vagy 
balra. S akárminek nevezik az ügyet, 
sorsuk függ  attól, nem pedig a fúziótól. 
8 akárhogy határoznak is, már csak arról 
lehet szó, megsemmisítő lesz e vereségük, 
vagy pedig csak súlyos. 

Ugy vaunak ök, mint az egyszeri 
beteg, akinek a mesebeli szellem vá 
lasztást engedett: választania kellett a 
jobboldali, vagy a baloldali — gutaütés 
között. 

— Két k i tünte tés A mint telje-
sen megbízható forrásból  értesülünk 
vármegyénk két köztiszteletben és köz-
szeretetben álló tagját legközelebb igen 
magas királyi kitüntetés fogja  érni, a 
mennyiben T. Xagy Imre és dr. Fejér 
Autal királyi tanácsosi cimet fognak 
Őfelségétől  kapni. Ámbár még az erre 
vonatkozó királyi kézirat a hivatalos 
lapban nem jelent meg, az előzetes hir 
mindanynyiuukat kellemesen érint, mert 
T. Nagy Imre nyug. gazdasági iskolai 
igazgató, csikszentkiralyi tekintélyes 
birtokos Csikvármegye közgazdasági 
előadói tisztet 32 éven keresztül minden 
fizetés  avagy díjazás nélkül töltötte be, 
s ezen idő alatt a vármegye közgaz-
dasági életében olyan tevékeny részt 
vett, hogy ezeknek az utolsó évtizedek-
nek a fejlődése  csaknem az ő nevéhez 
fűződik.  Az iréi pályán is, különösen 
miat újságíró a vármegyei sajtó irányi-
tója volt, s valóságban úttörő e téren 
is. Az utóbbi időben, 8 ma is ugy la-
punkban, mint a „Csiki Lapok"-ban is 
allandoan közérdekű cikkeket tesz közzé, 
s szerkeszii a „Csiki Gazda" cimü folyó-
iraiot. Dr. Fejér Antal csak a mult hó-
napban ülte meg ügyvédségének 30 
éves jubileumát, a hol kartársai és 
ismerősei meleg ovációban részesítették 
öt. Dr. Fejér Antal kitüntetése bizo-
nyára elismerése a vármegye közügyei 
iráut mindig tanúsított figyelmének  és 
munkásságának, valamint elismerése a 
meglehetős nehéz ügyvédi pályán oly 
hosszú időn át szerzett érdemeinek —-
Ugy T. Nagy Imre, mint dr. Fejér Autal 
a halvauhetes politikai pártuak voltak 
mindég tagjai, s ma is annak vezető 
emoerei. 

Az u j ülnöki állás betöl tése. 
A folyó  hó 29-én megtartandó közgyü-
k'-sen betölté3 alá log kerülni az újon-
nan rendszeresített harmadik ülnöki ál-
las és még pedig tekintettel az árva-
szék sürgős előterjesztésére pályázat 
hirdetése nélkül. Az ezen állás betöl-
tése folytán  esetié,." megüresedő állások 
betöltése csak uz augusztusi közgyűlé-
sen fog  megtörténni. Ugy tudjuk, hogy 
az ülnöki állásra dr. Eltlies Gyula pá-
lyázik, mig az ö megválasztása esetén 
a betöltés alá kerüló egy 11. osztályú 
aljegyzői állásra (X. fizetési  osztály) 
Domokos Sándor szolgabíró előlépés 
uélküi jönne be. A megüresedett II. oszt. 
szolgabírói állásra dr. Sipos Lázár, Fe-
jér György és Kovács Árpád ezideig a 
jelöltek. A mennyiben jelenlegi vala-
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melyik fizetéses  gyakornok választatik 
be a II. oszt. szolgabírói állásra egy 
III. oszt. gyakornoki állás 1000 korona 
évi segély dijjal megüresedik. 

Azok a kombinációk, a melyek az 
árvaszéki ülnöki állásnak kívülről való 
betöltéséről beszélnek, minden komo-
lyabb alapot nélkülöznek. 

— Ditróiak küldötts ge. Mint 
már jeleztük a ditróiak és remeteiek 
a ditrói járásbíróság ügyében kü.'dött-
Béget szándékoztak felküldeni  a kor-
mányhoz. A küldöttség, a melyet (Jyaló 
kay főispán  ur vezet, s a melynek 
szónokai dr. Oaal Endre, Takó János 
és dr. Elekes Józsa Márton folyó  hó 
15-én délben elindult. A küldöttsége k 
mintegy 70. tagja vau, s nagy részük 
ditrói és remetei. Azonkívül a küldött 
séghez csatlakoztak a gyergyólolgyesi 
járás érdekelt községeinek kiküldöttei 
is. A küldöttség Lukács László minisz-
terelnöknél, az igazság Ugy miniszternél, 
Némely államtitkárnál és gróf  Tisza 
Istvánnál fog  tisztelegni. 

Közigazgatási bizottság. 
A vármegye közigazgatási bizottsága hét-

főn  tartotta rendes havi ülését, Gyalókay 
Sándor fóispán  elnöklésével. 

Előadók szokásos jelentéseiket tették meg, 
amelyek közül következőkről emlékezüuk meg. 

Lengyel Róbert kir. tanfelügyelő  jelenté 
seben kiemelte, hogy az állami községi és róm. 
kath. elemi iskoláknál a tanitasi eredmény 
általában jó, mig a gör. kath elemi iskolák-
nál a késői beiskolázás ós a járványos beteg-
ségek miatt történt hosszabb tanitasi szüne-
telés indokából az eredmény, különösen a 
magyar nyelv tanítását illetőleg, gyengenek 
mutatkozik. Különösen kirivó a magy ar nyelv-
tanításának elhauyagolása a gyergyóbékási gör. 
kath. iskolánál, ahol Czepes Foksán Simon 
tanitó ellen az 11)07. évi XXVII. t.-c. 19. és 
22. §-ában körülírt fegyelmi  vétség megálla-
pittatott es az eljárás fogauatositása  ifolya-
matba tétetett, 

Bejelentette továbbá, hogy a vallás- és 
közoktatásügyi miniszter a borszéki gyergyó 

remetei, gyergyóvárhegyi, csikszentdokosi, csík-
szeredai, madefalvi,  csikrákosi és gyimesfelső-
loki állami elemi iskolák részére a Révay-fele 
Nagy-Lexikont megküldötte. A gyergyószent-
miklósi iparostanonciskolának 1Ü12—13. tan-
évi szüségleteire 1000 korona, a csíkszeredai-
nak 750 korona s az iparulapból G50 korona, 
összesen 1400 korona, a ditroiuak pedig 750 
koroa államsegélyt engedélyezett, Ezenkívül a 
csíkszeredai és gyergyószentmiklósi iparos-
tanouc iskolai jómagaviseletü és szorgalmas 
tanulók jutalmazásara 50—50 korona jutalom-
dijat helyezett kilátásba. Az 1013—14 tan-
évre l - l tanerővel fejlesztette  a gyimesfelső-
loki, gyimesbükki, csikszentdomokosi, ejergyó-
várhegyi és gyergyótölgyesi állami elemi isko-
lákat. A bizottság elhatározta, hogy a vallás-
és közaktatásügyi miniszternek ezen áldozat-
készségéért feliratilag  köszönetét nyilvánítja. 

Úgyszintén köszönetét nyilvánította Bara 
János esikszeuttamási lakosnak, ki a csikszent-
tamási szegény iskolás gyermekek segélyezé-
sére 1000 korona, valamint Ágoston József 
csikszeuttamási nyugalmazott jegyzőnek, ki 
ugyanazon jótékony célra 200 koronás alapít-
ványt tett. 

Szász Lajos főjegyző  bejólentette, hogy a 
kereskedelemügyi miniszter a bizottságnak a 
gyergyószentmiklós—székely udvarhelyi állami 
ut Csik megyét érintő szakaszainak visszacsa-
tolása iránt tett előterjesztését teljesíthetőnek 
nem találta és igy az útszakaszok felügyelet 
és ellenőrzés szempontjából továbbra is a 
székely udvarhelyi kir. állemépitészeti hivatal-
hoz tartozunk. A bizottság — miután e szokat-
lan eljárás a miniszteri leiratban sincs meg-
okolva, elhatározta, hogy sz útszakaszoknak 
a csíkszeredai kir. államépitészeti hivatal fel-
ügyelete alá leendó visszahelyezése iránt, 
ujabb előterjesztéssel él. 

Dr. Veress Sándor tiszti főorvosnak  a csík-
szeredai küzkorház ideiglenes kibővítésére és 
az ápolási napoknak 2 korona 10 fillérre  való 
felemelésere  vonatkozó hátátozati javaslatait 
a bizottság elfogadta  és havi jelentesét tudo-
másul vette. 

Vógh István József  kir. műszaki tanácsos, 
az államé|.it .!szeti hivatal főnöke  jelentést tett 
a di.ró—remetei ut állapotáról, melynek kap-
osáu javaslatára a bizottság elhatározta, hogy 
az ut. teljes jókurba hozása végett, pótkavi 
csozásokra 3000 koronát fordít,  mely összeg 
teljesen elegendő lesz a sokszor panaszolt ut 
helyreállítására. 

Dr. Veress Sándor szóvá tette, hogy a 
gondnokoltak behajthatatlan ápolási költségéi 

súlyos terheket rónak a községekre, mely 
helyesen az országos betegápolási alap terhére 
lenne utalandó, annyival is inkább, mert a 
betegápolási pótadó 5°/o-ról lO°/o-ra való fel-
emelése céloztatik. Indítványára a bizottság 
elhatározta, miszerint utasítja az árvaszék el-
uökét, hogy az ide vonatkozó törvénynek tör-
vényhozás utján való módosítása iránt terjesz-
szen a törvényhatósági közgyűlés elé javas-
latot. 

Végül a gyámügyi fellebbviteli  küldöttség 
tartott ülést, mely után a közigazgatási bizott-
ság ülése is véget ért. 

A tagosítás. 
A birtokviszonyok rendezettségéről min-

denütt az államnak kell gondoskodnia. Helyes 
föidbirtokpolitikát  csak rendezett földterületen 
lehet folytatni.  Törvénygyűjteményünkben cso-
dálatokképpen kevés, gyarló, vagy semmi in-
tézkedést nem találunk, mely a birtokviszo-
nyok egységes rendezésére vonatkoznék. Ezt 
érintő legrégibb törvényeink csak az úrbéri 
viszonyok, a jobbágyi szolgálatok és haszon-
vételek rendezese céljából foglalkoztak  a föld-
birtok kérdésével. — Oly rendelkezéseknek, 
melyek földbirtokok  alkalmas elhelyezkedését 
és javítását főképpen  gazdasági érdekekből, 
a gazdálkodás célszerűségé szempontjából cé-
lozták volna, régi törvényeinkben nyoma sincs. 
1858. elótt mikor a jobbágy, zsellér vagy te-
lepitvényes csak haszonélvezője volt a föld-
nek, nem is lehetett fontos  a birtokrendezés-
nek ma értelmezett formája,  de 1848. után 
mar szükség^zerüleg kellett volna gondolkodni 
a földesúri  és jobbágyi viszonyok szabályo-
zásánál a gazdasági tekintetek szeriuti birtok-
rendezésekről is. 

Birtokrendezési alaptörvényeink a hetvenes 
években készültek. Ezekben azonban nincs 
olyan iutézkedés, hogy a tulajdonosok illet-
ruenyoi gazdasági celszerrség és hasznossag 
szempoutjabó! is mérlegeive adassanak ki. A 
nemzet zöme tehát, a magyar gazda, tagosi-
tási régi törvényeink alapján nem juthatott a 
földben  rejlő énekeknek ahhoz a gyarapodá-
sához, a becsületesen megmunkált földnek 
ahhoz a jövedelméhez, melyet a legolcsóbb 
málon, nagy beruházások uélkül is biztosit az 
okos gazdalkodás elvei szerint való birtok-
rendezés, vagyis a jó tagosítás. 

A hetvenes évek törvényei csak az ország 
erdélyi tKirályhágóutuii) részeire vonatkozólag 
szabályozták — ha nem is gazdaságossági el-
vek szerint, de legalabb egységesen — a bir-
tokrendezési eljárást. A szorosan vett Magyar-

A ..SZÉKELYSÉG'' TÁRCÁJA 
Vasárnap... 

Csendes vasárnap délutáu 
Eszembe jutsz óh jó anyám 
palok világa elvezet.. 
És megcsókollak tégedet. 
Csak úgy álmomban szótalan 
Mikor minden mély hangtalan 
Felém vonom két kis kezed 
Es megcsókollak tégedet. 
Kereslek minden virágon 
Szabadban és kis szobámban 
Elmondom százszor a neved 
Es megcsókollak tégedet. 
Kezembe jő irás, levél 
Miből csak lelked újra kél 
Elolvasom : rIsten veled I" 
Es megcsókollak tégedet. 
Néha lázálmok gyötörnek 
Hogy elvisznek, reád törnek 
Feléd nyúlok: elérjelek . 
És megcsókollak tégedet 

E csók tiszta, e caók éde3 
Fiu anyjához, mit érez 
Itt nem csalódhat, ki szeret... 
Én megcsókollak tégedet. 

Mátrai  Ferenc  lléla 

Száz év előtt. 
Az ezernyolcszáztizeuharmadik eszteudő 

gyászos emlékkel kisért föl  francia  földön,  vi-
szont a «liadalok sorozatát jelenti Németország-
ban I. Napoleon ausztriai és németországi ve-
reségei nem maradtak lokális jelentőségűek 
Véres, kemény csaták után, amelyek között a 
legrettenetesebb a lipcsei volt, megbukkot nagy 

Napoleon világhatalma. Azok a hadjáratok, 
amelyeket Spanyolországban, Oroszországban 
és Ausztriában vezetett a diadalmas imperátor, 
c -ak elofutárjai  voltak a lipcsei döntő ütkö-
zetnek és ezcrnyolcszáztizenharmadik esztendő 
eseményeinek. A száz esztendő előtti küzdel-
mekben r̂ szt vett minden müveit nemzet Ma-
gyarország egész sereg katonájával együtt, 
csak a balkanuépek uem érezték Napoleon 
erejéuek szelet. A történelem éppen ezért fel-
szabadító hadjáratnak nevezi az ezernyolcszáz 
tizenharmadik esztendőt. 

Amidőn Napoleon Oroszországból Francia-
orszag felé  visszavonult, ugy látszott, hogy a 
borzalmas szerencsétlenségek nem törték meg 
egész erejét és hatalmát. Nagyszabású előké-
születeket tett, hogy újra fölvehesse  a had 
viselést. L"guagyoí)b gondját képezte, hogy uj 
hadsereget szervezzen. Rekrutái száma 150 
ezer volt. Kiszolgált katonákból csak négy ten-
gerészezred, három csendőrezred és a párisi 
polgárság két bataiUonja állott rendelkezésére. 
A nemzetőrség nyolcvanezer embere nem volt 
használható hosszabb és súlyosabb hadjáratra, 
mert javarészük es vezetőik nyugdíjazott em-
berekből állott, ezenkívül igen sok volt az 
invalidus és rendes hadseregből elbocsátott is. 
Itt mut.ilkozott Napoleon igazi nagysága. Meg-
ertetle, hogy csak a francia  nép fölielkesite-
sével érhet el célt. Ámde minden francia  tudta, 
hogy Napoleon gigantikus terve juttatta az 
országot a hihetetlen nyomorba. Január tizeu 
harmadikán a szenátus m< gis elhatározta, hogy 
a százötvenezer ajoncon kivül százezer rekru-
tat és a követ kezt> év véd kötelesei közül ugyan 
csak szárezret állit lobogók alá Ezenkívül ez-
revei jött"!; zászlója alá az önkéntesek a kü-
lönféle  városokbol. A fanatizmus  tüze lobogott 
mindenfelé  és n szenátus kimondta, hogy tíz-
ezer nemes ifju  jelentkezőből lovas hadtest ala-
kítandó. Kiszolgált tisztek verbualtak es képez-
tek ki ezredeket és megtörtéut az a furcsa 

dolog, hogy tengerésztüzéreket alkalmaztak 
szárazföldi  szolgálatra Lovakban azonban igen 
nagy volt a hiány. Legtöbb historikus nagy 
szerepet tulajdonit eunek Napoleon vereségé-
ben. Ilyen körülmények között indult ujabb 
hadjáratra uj hadsereggel Napoleon a spanyol-
országi hadak maradványaival. 

Napoleon szünetlen munkával, tevékeny-
sége faradhatatlanságával  akart újból sikere-
ket elérni. De a finánciális  viszonyok rettene-
tesek voltak. Végül is a leguagyobb erőfeszí-
tések árán, a közvagyonon ejtett hatalmas ope-
rációk utján mégis csak előteremtették a szük-
séges pénzt. Maga Napoleon is hetvenegy mil-
lió áru részvényjegyet vásárolt. Január 18 án 
ujabb ujouekontingenst kért a rajnai szövet-
ségesektől Napoleon. A szövetséges fejedelmek 
egy kivételével biztosították hüségükról a csá-
szárt. Ezenkívül kereste a kibékülést a római 
pápával is. mert ezekben a veszélyes időkben 
végzetes lehetett volna a papokkal való vi-
szálykodás Nemsokara, január 25-én már meg 
is történt a nagy kibékülés VII. Pius pápa és 
a császár között. Mialatt Napoleon ezeket az 
úgynevezett vogső készülődéseket tette, a ha-
táron kivül oly események történtek, hogy 
Napokon maga is megrémült. A nagy hadse-
reg maradéka, amely menekült Oroszországból, 
csaknem teljesen elpusztult. Ezenkívül Porosz-
ország magatartása fenyegetővé  vált, Ausztria 
pedig hangoztatta pacifikációs  törekvéseit és 

I Metternich arra kérte követe utján Napoleout, 
hogy amig a sebek begyógyulnak, kössön bókét. 
Később azután megtörtem a szakadás Ausztria 
és Franciaország között, illetve oly e^mények 
történtek, amelyek a császárságnak I'orosz-
es Oroszországhoz való csatlakozását jelentet-
tek Ilyen volt a helyzet 1813 jauuárjaban ós 
ez volt az a vetés, amelyből a halál olyan 
dus aratása és a világ nepeinek győzelme, 
Napoleouuak pedig bukása nőtt ki, ugyanezen 
óv októberében. 
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országon (Királyhágón iuneni rész) egészen a 
legújabb időkig az egyöntetű birói és műszaki 
eljárást biztosító ilyen szabályokat nem talá-
lunk s ebból kifolyólag  Magyarországon a bir-
tokrendezési ügyeket majdnem minden törvény-
szék területén más és más gyakorlat szerint 
intézték el. 

A rendszeresebben szabályozott erdélyi régi 
tagositási törvények alapján lefolytatott  mint-
egy 1000 tagosítás közül nem sok vezet -tt 
azonban a kiváut eredményre Már negyven 
éve éltek ezek a törvények (1871. Lili. t.-e.), 
a magyarországi pedig (lfcJ3(i:  X. B. e.) csak 
nem kétszerannyi ideig s most is idegenkedik 
tőlük a birtokos elem. Miért ? Mert eddig a 
tagosításoknál nem vették tekintetbe auu:ik fö 
célját: a gazdasági hasznosságot és célszerű-
séget. 

A költségesen lefolytatott  tagosításból alig 
látott más eredményt a kisbirtokos-osztály, 
mint hogy először a legeltetésről istállóztatásra 
szorult az állattenyésztés s rendszerint olyan 
községekben történt az, ahol annak minden 
gazdasági feltétele  hiányzott. Másodszor az 
erdélyi és más hegyes területekre a síksági 
gazdálkodási módszereket kényszeritette rá a 
tagosítás. Ma is több helyet lehet látni, hogy 
olyan talajon, amely feltétlen  legelő- vagy er-
dőtalaj, kenytelen a birtokos szemes gazdál-
kodást űzni, ami gazdaságos semmiképpen 
Bem lehet. 

A magyarországi részeken — amint emii-
tettük — a rendezetlen joggyakorlat, a szoká-
sok szerinti tagositási eljárás volt az elégedet-
lenség főoka. 

A legsürgősebben kellett tehát már gon-
doskodnia az államnak a tagosítás egységes 
szervezéséről, mely az uj tagositási törvények-
ben (1909: VII. és XXXIX t .c) meg is tör-
tént. E törvényeknek legnagyobb fontossága 
abban van, hogy bennük a gazdaságossági 
elv minden vonatkozásban érvényesül. Egy jó 
tagositási törvénynek e/ engedhetetlen feltétele. 
Hiszen megyénként, sót községenkéut más és 
más gazdasági viszonyok kívánnak külön-külön 
elbírálást és mérlegelest. A gazdaságossági 
elv alapján a helyi gazdasági viszonyok, ég-
hajlatot, területmegosztást, talajviszonyokat, a 
népesség gazdasági érettségét mind mind gon-
dosan figyelembe  kell venni. Erre az uj tör-
vények módot nyújtanak. 

Lássuk ezen rendelkezések alapelveit. Mi-
után a tagosítás olyan jogintézmény, melynek 
célja a jobb és értelmesebb gazdálkodás elő-
mozdítása, természetes, hogy itt a jogi kérdé 
sek melleit, gazdasági kérdések is nagy szám-
ban és az egész eljárásra kiterjedöleg merül-
nek fel.  Azonfelül,  amint ismeretes, a tagosí-
tás bizonyos műszaki munkálatokkal is jár. 

Tehát háromféle  kérdés kapcsolódik az el-
járásban : jogi, gazdasági és műszaki. Az uj 
törvények, illetőleg annak végrehajtási rende-
letei e háromféle  kérdés elbírálását külön-külön 
hatóságokra ruházzák anélkül, hogy az a ha-
táskörök összebonyolitására vezetne. Igy a 
legilletékesebb kezekben van minden kérdés 
8 a földmivelésügyi  miniszter által szervezett 
állandó gazdasági szakbizottságban — mely 
legilletékesebb bíráló bizottsága mindenik bir-
tokrendezési eljárásnak — minden hatóság kép-
viselve lévén, a tagosítások minden részletük-
ben tözetes megbeszélés, megvitatás alá kerül-
hetnek. 

Gazdasági kérdésekben a földmivelésügyi 
miniszter dönt az előbb emiitett állandó gaz-
dasági szakbizottság javaslatára. A szakbizott-
ság először a tagositandó községekbe helyszíni 
targyaló bizottságot küld ki s annak jelentése 
alapján javasol. A földmivelésügyi  miniszter 
állapítja meg most a tagontó érdekeltséget, 
vagyis azoknak a birtokosoknak összességét, 
akik ellen kell intézni a közigazgatási eljárás 
befejezése  utáu a tagosítás elrendelésének kér-
vényét. Ó határozza meg, hogy kik gyakorol-
hatnak jogokat a tagositási eljárásban s kik 
viselik a tagositási költségeket. A tagositó ér 
dekeltség megállapítása azért is fontos,  mert 
ezzel határozható meg, hogy melyik község-
nek a tagositandó területe, vagyis mely terü-
letek azok, amelyek a község határából a 
tagositási eljárásba bevonhatók. 

A tagosltandó terület megállapítása után a 
földmivelésügyi  miniszter határoz a tagosítás 
hasznossága és célszerűsége fölött. 

Ettől a határozattól függ  az eljárás további 
sorsa. Mert ha a földmivelésügyi  miniszter a 
tagosítást hasznosnak ós célszerűen keresztül 
vihetónek mondja ki, akkor az uj rendelkezé-
sek a tagosítás megengedését könnyebb felté-
telekhez kötik. Akkor ugyanis a bíróság elren-

deli a tagosítást, ha az érdekelt birtokosság-
nak egynegyed része kéri azt. Kedvezőtlen 
földmivelésügyi  miniszteri határozat után azon-
ban a bíróság csak akkor rendeli el a tagosí-
tást, ha az azt kérők ingatlana a tagositandó 
terület felét  teszi ki. 

Az uj törvények szerint a földmivelésügyi 
miniszter azt is megállapítja a tagosítással 
kapcsolatban, hogy a községben lévő közlegeló 
kielégiti-e a község állattenyésztési érdekeit 
és hogy nem kell-e a közlegelót nagyobbítani, 
vagy ha egyáltalán nincs közlegeló. nem kell-e 
uj közlegelöt kihasítani. A miniszter elrendel-
heti, hogy erre a tagositandó területekből 
— miudeuki illetményéből aránylagosan le 
vonva — legfeljebb  5°/o fordittassék. 

Amint ezekből látható, az állam miudeu 
úton-módon igyekszik a birtokososztálynak az 
eljárásban segítségére lenni. Hogy többet ne 
mondjunk, mindjárt és főként  azáltal, hogy a 
tagositási összes költségeket előlegezi. És pe-
dig oly módon, hogy azt kamatmentesen csak 
nyolc év alatt kell az érdekeltségnek közadók 
módjára visszafizetnie. 

A tagositási törvény igazán hivatva van 
Magyarország birtokpolitikájának uj, modern 
alttpon való felépítésére  s ezen ĉ l érdekében 
már eddig is — pedig csak három éve van 
érvényben — olyan eredményeket mutat fel, 
hogy szükségességét és haszuosságát senki 
sem vonhatja kétségbe. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
-- Az öszi menetrend. A marosvásár-

helyi kereskedelmi és iparkamara az öszi vas-
úti menetrendi változtatásokra vonatkozó ész-
revételeit még május hóban megtenni szándé-
kozik. Fölkéri az érdekeltséget, hogy a helyt 
forgalmi  viszonyok által indokolt javaslatokat 
május 25-éig közöljék a kamarával. 

Elismerés, A belügyminiszter dr. György-
pál Domokos vármegyei tiszti főügyésznek  a 
rendőri büntető bíróságoknál a közvád képvi-
seletében kifejtett  ügybuzgó működéséért oki-
ratilag elismerését nyilvánította. 

— Az erdélyi püspök Tordán. Gróf 
Majláth Gusztáv Károly erdélyi püspök a pün-
kösdi ünnepeket Tordán töltötte, hol bérmált 
és folytatólag  körutat tesz a vármegyében. A 
népszerű föpásztort  a város fényes  ünnepsé-
gekkel és nagy ovációkkal fogadta. 

— A pünkösdi bucsu. Az idei pünkösdi 
bucsun, a kedvezőtlen idó — esó és sártenger — 
miatt feltűnő  kevesen vettek részt. A kedve-
zőtlen idö miatt a messze földön  híres somlyói 
bucsu az idéu igen sok hívőt távol tartott és 
bár a közel múltban 25 30,000 re volt tehető 
a résztvevő hivők száma, most alig egy par 
ezer hivő, kevés kereszt dja alatt, zarándokolt 
el a somlyói csodatevő Szűz Máriához. 

— A madefalvi  uj templom. Madéfal-
ván pünkösd hetében kezdődött az uj templom 
alapozási munkálata. A román stilü, szép ará-
nyokba osztott templom egyike lesz érdekes 
plébánia teinplomaiuknak modern elrendezésé-
vel. Míg egyrészt ez örvendetes eseményt köz-
readjuk, egyszersmind felhívjuk  olvasóink figyel 
inét arra, hogy a „madefalvi  veszedelem" 
most már zsebeiket fenyegeti.  Két székely 
atyafi  ugyanis május havában utazza be Erdély 
varosait, hogy szegény testvéreiket a templom 
berendezésében segítsük Yz 1704-ben elhullott 
vértanuk unokái ezt meg is érdemlik. 

— Középiskolai igazgatók Marosva 
sarhelyen. A mult héten Marosvásárhelyen 
mintegy 25 középiskolai igazgató gyűlt Össze, 
élükön Kuucz Elek kir. tankerületi főigazga 
tóval. Az értekezleten, melyen fontos  tanügyi 
és 8Zoeiálpedagogiai kérdéseket vitattak tueg, 
vármegyénkből resztvettek Kassai Lajos csík-
szeredai és lovag Fehrentheil Károly gyergyó-
szentmiklósi igazgatók. Az értekezlet előadá-
sait, melyek nyomtatásban is megjelennek, a 
közoktatásügyi kormány elé terjesztik. Az ér-
tekezlet táviratilag üdvözölte a vallás- és köz 
oktatásügyi minisztert. 

— Hirdotmeny. A csíkszeredai kir. tör-
vényszék, járásbíróság, ügyészség és fogház, 
részére, az 1914.. 1915. s 191G. évekre éven 
kint szükséges 1047 köbméter kemény tűzifa 
szállításának biztosítására nézve, a nyilvános 
Írásbeli versenytárgyalás a csíkszeredai kir. 
törvényszék elnöki hivatali helyiségében 1913 
évi junius hó 4-ik napján délelőtt 10 órakor 
tar tátik meg. Caikszereda, 1913 május hó 12 
napján. Ribiczey elnök. 

— Törvényhatósági közgyűlés. Csik-
vármegye törvényhatósága tavaszi rendes köz-
gyűlését május 29-én tartja A hatalmas tárgy-
sorozat összeállításán most dolgozik Szász 
Lajos főjegyző. 

Hazass ig. Sántái Gyula kolozsvári 
.M iv üzletvezetöségi irodatiszt f.  hó 12-én el-
jegyezte özv. Kovács Jozsefué  leányát, Erzsi-
két, Csíkszeredán. 

— Plebánosi vizsga. Gyulafehérváron 
e hó ti. és 7-én volt a plebánosi vizsga. A 
vizsgát sikerrel tették le: Szabari Mihály sze-
beui katona pap, Peterti Lőrinc szárhegyi lel-
kész, Kun László brassói káplán, Antalfi  Ka-
roly miklósvári lelkész, Bögözi József  ditrói 
káplán és Simonfi  József  baróti káplán. A vizs-
gálaton Zomora Dániel praelatusvikárius el-
nökölt. 

— Földes Zoltán könyve. — A .ma-
gyarságért- sajtó alatt van. Szerző kéri a kö-
zönség támogatását. Klófizetés  egy példányra : 
2 korona, 11 re 20 korona. A pénzt szerzőhöz 
kell küldeni, Gyergyóreraetére. 

— Az esküdtbirak kisorsolása. A f. 
évi junius 2-án kezdődő második esküdtbiró-
sági ülésszak szolgálati lajstromának össze-
állítása tárgyában acsikszeredai kir. törvényszék 
ülést szombaton tartott. Jelen voltak Ribiczey 
Ferenc kir. törvényszéki elnök, Kovács Lajos és 
Báldi Aurél kir. törvényszéki birák, Jeney László 
kir. ügyész, Ferenczy Ernő jegyző és az ügy-
védi kamara részéről dr. Fejér Antal ügyvéd. 
Rendes esküdteknek kisorsoltattak : Madarász 
Balázs, László Gáspár, Lengyel János, Szebeni 
Menyhért, Pototzky Alajos, ifj.  Márton Lajos, 
Máthé Ambrus, Mátyás István, dr. Nagy Do-
mokos, Orbán János gyógyszerész, Nagy Gyula, 
Hajuod „Ignáez, Hozo Pál, ifj.  Hancz Antal, 
Simon Ádám, Domokos István, Wéger Jáuos, 
Veress Elek, id. Pál Gábor, Portik Lajos, 
Pototzky Gerö, dr. Gaal Endre, Doczy János, 
Domanyáncz Péter, Szentes Gergely, Csiszer 
Abel, Lacz Jáuos, Farkas Imre, Nagy Lajos 
és dr. Bocskor Béla. Potesküdtek lettek : Soós 
Lajos, Kristóf  Albert, Petres Ferenc, Ruszuly 
András, Péter István, Péter Imre, Ligeti Samu, 
Balogh Géza, Jakab József  és Nyika Albert. 

— Stíltusi képviselők választása. A 
felcsiki  kerületi papság folyó  hó 3-án tartott 
koronagyülésébeti státusgyiilési képviselőjéül 
B.illó Jauos madarasi esperes-plebánost, a csík-
szeredai róm. kath. főgimnázium  tanártestülete 
pedig folyó  hó 7-én tartott értekezletén Szlá-
vik Ferenc főgimnáziumi  tanárt választotta meg. 

-- Uj hitelforrás.  Sopronban a polgár-
ság köreben érdekes mozgalom indult meg, 
amely kétségkívül uagy feltűnést  fog  kelteni. 
Sopron város ugyanis a pénzpiac feszültsége 
folytán  mar hosszabb ideje nem tud nagyobb 
városi kölcsönökhöz jutni és ezért a módosabb 
polgárok elhatározták, hogy saját vagyonukból 
hajlandók a most folyamatban  levő uagyobb 
középitkezésekhez szükséges kölcsönöket a vá-
rosnak előlegezni. Az eszmét Topler Kálmán 
polgármester kezdeményezte, aki sorra kereste 
fel  a város vagyonos lakosait és ezeu az uton 
sikerült másfél  millió koronát meghaladó ide-
iglenes kölcsönt biztosítani. — Vájjon nálunk 
mennyit lehetne összehozni. 

— A kormány os a jegyzők. A jegy-
zők nagygyűlésének kiküldöttsége tisztelgett 
Lukács László miniszterelnöknél, ki a küldött-
séget nagy jóindulattal fogadva,  kijelentette, 
hogy testületüuk kérését teljesíteni lógja s 
hogy a javadalmazásra vonatkozó munkalatok 
a belügyminisztériumban már befejezést  nyer-
tek. A kijelentés, mely a jegyzői kar jogos kí-
vánságainak mielőbbi teljesítését jtleuti, or-
szágszerte nagy örömet keltett. 

— A földgaz.  Amint a hivatalos jelenté-
sek mondják, az eddig föltárt  földgázforrások 
naponként 2,140,000 köbméter tiszta földgázt 
szolgáltatnak. Az eddigi 17 földgáz  forrás  kö-
zött a számok következőkép oszlanak meg: 
A kissármási második számit gázforrás  810.000 
a kissármási 12. gázkut naponkint 204.000, a 
magyarsámsondi 18. számú 190.000 a kissár-
mási 20. számú 1159.000 és a 23. számú 140 000 
köbmeter gázszolgáltatással. Ezenkívül a Kis-
sármástól szaz kilóméterre levő Kiskapuson 23. 
számú kut 80.000 köbméter gázt ad naponta. 
A sármási gázterület ezzel még koránt sincs 
egészen föltárva.  — Mezósátusond, Bázna és 
Medgves környéke is gazdag és a föltárások 
itt még csak most kezdöduek meg. — Eddig 
tehát négy gázterületen folyuak  a föltárást 
munkálatok, holott körülbelül 27 gazlerülct 
van az erdélyi részeken. 
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- Szazevo» hős. Az erdélyi fUniţetleii-
segi hadjáratok egy híres katonája, Horváth 
Ignác 48-as alezredes. ez év julius hó 31-en. 
Petőfi  eltűnésének évfordulóján  tiilti be sza-
zadik évét. Horváth I g n á c ifju  korában felsőbb 
katonai iskolát végzett és tisztté való felava-
tása után, a forradalom  kitörésekor belepett 
a magyar hadseregbe, ahol férfias  batorsaga-
val csakhamar őrnagy lett. A Vízakna es 
Déva közötti Ütközetben Szentpéternel lobli 
auiyos sebut kapott es egy muszka landzsa 
mellét is átjárta. Szívós természete azonban 
kiheverte a bajt és egy hónap múlva m-..r 
isméi lóra ült es mint alezredes küzilulte ve 
gig a szabadságharcot. Horváth Ignác szüle-
teaének századik évfordulóját  Kolozsvár varos 
közönsége, ahol az öreg dalia cwndes meg-
elégedésben él, nagyban készül megünnepelni. 
A kolozsvári houvédegylet és a fliggeileusegi 
párt a ritka évfordulót  nagy ünnepséggel szán-
dékozik megülni. 

Szám Wj-ölS—1S12. 
végrh. 

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. 
Alattirt kiküldött végrehajtó az 1HH1. évi LX. 

tc. 102. s-a értelmébeu ezennel köaltirré teszi, hogy a 
Csíkszeredai Kerületi Jdunkásbiztositú Pénztár végre-
hajtatónak javára 2411 korona 12 Hllét- betegsegély 
buleseti járulék tartozás é» járulékai erejéig 1912. 
december 17-éü toganatositott közigazgatási vég-
rehajtás utján lefoglalt  és 3863 koronára becsüli 
következő iugóságok n. m.: kereskedelmi fenyő 
deszka nyilvános árverésen eladatnak. 

Mely árverésnek a 2U/H13. sz. kiküldést ren-
delő végzés folytán  végrehajtást szenvedő fatelepén 
(Jyimesközéplok.in l e e n d ő eszközlésére 1913. 
évi junius hé 2-ik n a p j á n a k délelőtti in órája halár-
időül kitüzetik és ahhoz venni szándékozók ezennel 
oly megjegyzéssel hivatnak meg. hogy az érintett 
ingóságok ezen árverésen az 1KH1. évi LX. te. 1<>7. 
g-a értelmében a legtöbbet Ígérőnek beesárou alul 
ia eladatni lúgnak. 

Az elárverezendő ingóságok vételára az 1MK1. 
évi LX. t-c. 10H. 9-ában megállapított feltételek 
szerint lesz kifizetendő. 

Kelt Csíkszereda, 1913. évi május hó 14-én. 
VITOS FERENCZ, 

végrehajtó. 

ALKALMI BUTORVÉTELT AJÁNL 
SZÉKELY ÉS RÉT I 

BÚTORGYÁRA 
MAROSVÁSÁRHELY-BRASSÓ 

FŐTÉR 47. Kapu-u. 60. 
K o m p l e t t H á . l ó s z . o ' b a TDsron-

d e z é e e l c t o i l e t t a l i c á i 
• iOO K O E O N A É E T . 

Hitelkepes egyeneknek árfeleme 
lés nélkül rész l e t f i ze té sre  is. 

Óriási választék amerikai 
iroda berendezésekben, 
vas- és rezbutorok, sző-
nyegek, függönyök  és 
te l jes m e n y a s s z o n y i 

—-—KELEN GYEKBEN — 

A csíkszeredai Kerületi 
Munkásbiztositó Péuztár. 

Szám 3342—1913. 

Hirdetmény. 
A csíkszeredai Keiületi Munkásbiz-

tositó Pénztár Csíkszeredában a „Vi-
gadó* sz ínháztermében 1913. évi 
junius lió 8-án délelőtt 10 orakor 
tarlja benti tárgysorozattal 

évi rendes közgyűlését 
melyre a közgyűlési kiküldöttek tiszte-
lettel meghivatnak. 

T á r g y s o r o z a t : 
1. Elnöki megnyitó, a közgyűlés sza-

bályszerű egybehivásának igazolása, 
a jegyzőkönyv vezetőjének és hite-
lesítőinek kijelölése. 

2. Az igazgatóság és felügyelő-bizottság 
jelentőseinek előterjesztése, az IS) 12. 
évi betegsegélyezés és baleset-biz-
tosítás zárszámadásainak megállapí-
tása és határozathozatal az évi fe-
lesleg egyharmad részének hová for-
dítása ós a felmentvény  megadása 
iránt. 

3 Az 1913 és 1914 évi költségelő-
irányzatok tárgyalása. 

4. Ha írozathozatal a pénztár székhá-
zának tulajdonjogi átengedése tár 
gyában a! Országos Pénztár részére. 

5. Határozathozatal a galeczási és uz-

völgyi kórházak berendezése és fel-
szerelése tárgyában, 

ti. Az alapszabályok 22. § a értelmében 
kellő időben beérkezett és napirendre 
szabályszerűen kitűzött 'nditváuyok 
tárgyalása. 

7. Tiz munkaadó és tíz biztosított igaz-
gatósági tagnak és ugyanannyi pót-
tagnak, három munkaadó és három 
biztosított felügyelő-bizottsági  tagnak 
és ugyanannyi póttagnak, husz muu-
kaadó és husz biztosított választott 
bírósági ülnöknek, tizenkét munka-
adó és tizenkét biztosított választott 
bírósági helyettes ülnöknek és végűi 
az Országos Munkáabetegsegélyző és 
Balesetbiztosító Pénztár három mun-
kaadó és bárom biztosított közgyű-
lési kikuldöttjéuek és kilenc-kilenc 
póttagjának titkos szavazás utján 
való megválasztása. Igazgatósági ta-
gokká a gyári esoporlbau 5 mun-
kaadó, ti biztosított; a kereskedelmi 
csoportban 3 munkaadó, 2 biztosított; 
az ipari csoportban 2 munkaadó és 
2 biztosított és ugyanannyi póttag 
valasztandó. Az Országos Pénztári ki-
küldöttek a három foglalkozási  cso-
port tagjai közül egyforma  arányban 
valasztandók. 
Csíkszeredában, a csíkszeredai ke-

rületi munkásbiztositó pénztár igazgató-
ságának 1913. évi május hé 18 án tar-
tott Illéséből. 
fflerza Rezsó s. k., 

ig. elnök. 
Józsa Géza s. k., 

igazgató. 

Szám 12U0—1913. ki. 

Hirdetmény. 
Csíkszereda r. t. város tanácsa köz 

liirré teszi, hogy az 1897. évi XXIII. 
t. c. értelmében szervezett ui. kir. fő 
reáliskolában és honvéd Ludovíka Aka-
démiában az 1913—1914. tanév kezde-
tén betöltendő helyekre vonatkozó pá 
lyázati hirdetmény a mai naptél számí-
tott 16 napon át a városi tanácsnál ki 
van téve és azt érdekeltek a hivatalos 
órák alatt megtekinthetik. 

Csíkszereda, 1913. április hő 18-án. 
A városi tanács. 

ŐSZI TRÁGYÁZÁS! 

T H O M f l S S A L f l K 
A legjobb és legolcsóbb fuszforsavas  műtrágya! Óvakodjunk a hamisításuktól -
Csak aklor valódi, lia ilyen zsákba van és eredeti ólomzár van rajta. 
M i n d e n z s á k t a r t a l o m j e g y z é k k e l v a n e l l á t v a ! 

KALMÁR VILMOS 
a Tbomasphosphatfabriken  Berlin, v e z o r k e p v i s e l ö j e 

ISUDAFEST, VI., ANDRÁSSY-UT 49. 
Különösen a jelenlegi rendkívül olcsó árakra figyelmeztetjük  a vásárlókat. 

— Az Edison Mozgószinházban folyó  évi május hó 22-én (Űrnapján) 
szenzációs ujdonságul szinre kerül Zigomár 3-ik része, detektiv történet. 
Felhívjuk olvasóink figyelmet  ezen élvezetes előadásokra. 

Í878 óta! Muiil̂ niitt ti'-vált hirfr*s.  közkedvelt minden lótozö háziazert felülmúl. 

THIERRY A. (jYÓóySZERÉSZ BflliZSAMfl 
Csak a zöld apáa vád jeggyel VALÓDI. TÖRVÉNYILEG VÉDVE. 

Ezen balzsam : 1. Utóiéi hetetlen gyógyhatású tüdő 09 mellbetegsógeknál, 
enyhii.i n katarimat, megakadályozza a tüdogyuladast s gyógyulást hoa 
az ilynemű logoinkacaabb botogsegeknél ia. 2 KitUn.í hatású torokgyulla-
dásnál. rekodtség ós gégehetegségoknél. 3. Mindennemű lázt gyökeresen meg-
szüntet. 4. ti vegyit mindennemű májbetegaéget, gyomor, hátbántalmakat, gyo-
morgőrcsöt, szuggatast, astrnát, clnyálkáaodast, liQfögóst,  gyomorégést, íefnüf-
fedest  stb. 5, Gyógyhatású aranyér és altesH bántalmnkuál. fi  Hnvhe Imtásu 
bashajtoszer. verhsztlto, tisztltja a veséket, étvágygerjesztő és elősegíti az cinész. 
test. 7 Iwtliuocn bevált fogfájásnál.  lyukas fogak,  szájbüzuél, fog,Íznek  hasz-
naira eroaltl a loghust, inegsz.iutctl aazáj vagy gyomortól „redő bűzt, 8. (iillisz. 
tik ellen biztos hatnsu. 9 Külsőleg mludcnsebet, sebhelyet, orbáncot, láztól 
eredő ho yiigot, kelést, szemOlcsüt. egeai sebeket, fagyott  teatréneket nörse-
tósekot,kiütések, t lojiajast. zúgást, szaggatást,,:»úztesftUbáatelmnkat  gvogyit 
Mindeu háznál különösen Influenza,  kolera óa tuáa járványoknál kéznél legyen 

VIGYÁZZUNK A ZÖLD APACZÁVAL ELLÁTOTT VLDJEOYRE. 
Ezen balzsamból lefekvés  előtt egy vagy két kanál cukorral 
beveve vagy a nulkol úgyszólván egészséges vlrradást jelent. 

Minié: Hamisítás, g l i i o t és más Dilisamk lassaló ifiietrejel  íaii eladása büntetés teme Bellell twróFl l t í 1111« i á i . 
12 kis vagy ti aan vagy j különleges cs.ladi ilveg ára K 5tiU Kisebb rendelés mint 12 kis vagy 
l, nagy tHo* ,, lesz szalut,a N-gyobb rendelteknél jelentékeny árengedmény. Huíepeetcu k«7-

» . gyógy! Nagyban ka,.hit.; Thalroayer ia 
Koohtneiater utódai. RadanovitaTestvérek Jrogueriákl.al, Budapesten. Ahol nlne, ler„k„, 

ott rendeljünk 
THIERRY A Örangyal gyógya. ertárébol PREQBADA (Rouitaoh-Sauerbrunn meUett). 
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Menetrend, érvényes 1913. évi május hó 1-tól. 
Oda Székely kocsárd—Madéfalva—Brassó 
Szv. 
8002 
I—III. 

225 
200|750 

1051 

Szv. 
8016 

220 4'50 
22Ş '.§ 4-56 

- 5-04 
: 511 

•h'5'19 
5-32 

232 
238 
240 
257 

1004 
224 

300 
305 
3 Ü 
321 
3Ş 
336 
342 
355 
4J2 
442 
450 
503 
517 
511 
553 
5?5 
54Î 
545 
555 
6Ü5 
613 
627 
640 
655 
706 
723 
729 
744 
753 
829 
840 
853 
910 
924 
932 

1000 
1006 
1017 
1040 
1059 
1107 
1116 
1125 
1130 

130 
20(1 

1143 
1255 

104 
115 
123 
133 
144 
206 
218 
231 
246 
256 
310 
319 
329 
7 « 

400 
407 
4-18 
428 
439 
502 
5-20 

Szv. 
8004 
1—III. 

935 

646 
830 
836 
842 
848 
856 
907 

Szv. 
8006 
I—III. 

615 
1220 
832 

1154 
1200 
1206 
1212 
1220 
1231 

Szv. 
8008 

Szv. 
8010 
I—III. 

— 700 
930 705 
115 458 

Szv. 
8003 

335 
341 
346 
351 
359 
410 

5-34 
5-41 
5-49 
604 
615 
6-24 
6-31 
6-50 
7 05 

Szv. 
8014 
I—III. 

627 
633 
646 
710 
730 
739 
748 
757 
802 

615 
125,725 

612 
8'4 

820 
909 
916 
924 
930 
943 
952 

1005 
1020 
1031 
1046 
1054 
1107 
1116 
1125 

§ Indul Budapest 
nţugoli p. u.-ról 

909 1 1233 
914 [ 1239 
920 
930 
939 
946 
952 

1009 
1022 
1052 
1100 
1113 
1122 
1129 
1130 
1145 
1151 
1155 
1205 
1215 
1223 
1236 
1247 

104 
115 
132 
138 
152 
203 
234 
245 
258 
313 
320 
334 
354 
400 
411 
432 
452 
500 
509 
518 
523 

1245 
1255 

104 
111 
117 
133 
140 
200 
214 
227 
235 
243 
250 
259 
305 
309 
314 
324 
333 
346 
359 
414 
425 
442 
448 
503 
512 
555 
606 
6Ü 
638 
651 
659 
7Î9 
725 
736 
757 
815 
823 
832 
841 
846 

413 
418 
424 
434 
449 
456 
502 
5 2 1 

5 « 
6 0 7 
6 1 5 
6 2 8 

630 
g44 
651 
7OO 
7Ö6 
710 
7I8 
728 
737 
750 
804 
816 
8?8 
845 
851 
9ţe 
914 
942 953 

1007 
1024 
1037 
1045 

Szv. 
8012 
I—III. 

81Ş 
824 
830 
830 
844 
955 

550 
1217 

ind. Budapest k. p. u. (N.-Váradon át 141) érk. 150 
ind. Budapestk. p.u. (Aradonát 141,164) érk. 125 725 920 
ind. Kolozsvár (141) . érk. 421) ; i)4á 
ind. Székelykocsárd (141, 149.1 

Marosnagylak 2. sz. őrház 
Vajdaszeg 4. sz. őrház . 
Maroscsúcs 6. sz. őrház . 
Maroskecze 

érk. Marosludas (152) • . . 

Szv. Szv. I Szv. 
8009 . K)7 8005 

I I—III. I—'II. , I—111. 

érk. 

. ind. 

érk. Borgóbesztcrc-e 

1240 
1240 
1234 
1228 
1227 
1209 

95ŞI104O 
545 1236 

1047 
1041 
1036 
1030 
1023 
10" 

720 

544 
212 
2 0 6 
2 0 0 
154 
147 
135 

— 

. . . érk. 224 
1004 

t Érkezik Bpest 
nyugoti p. u.-ra 

Szv. 
8001 
I—III. 

730.835 
1230 
959 
6*7 
651 

Vissza 

Szv. 
8015 
I—III. 

150 

420 
10 4 5 
10-39 

640 - 10-32 
640 
633 
622 

10-26 
H 1018 

1005 
1217 
550 

8Ş6 
901 
907 
917 
9 » 
932 
938 
955 

100S 

ind. 

708 _ 
740 

850 
903 
érk. 

Marosludas (152) . . . 
Marosbogát 
Kutyfalva  16. sz. őrház . 
R.drÓL 
Maroscsapó 
Marosugra 24. sz. őrház . 
Ke e'őszentpál . . . . 
Nvá ádtő 
Ma.osvásárhely . . . . 
Marosvásárhely . . . 
Marosvásárhely felsöváros 
Nagyc.nye 43. sz. őrház . 
Sáromberl.e 
Gernyeszeg 
Köitvélylája 49. sz. őrház 
Petele 51. sz. őrház . . 
Rfd-  ótfája  52. sz. őrház . 
Szájzrégen 
Szászrégen 
Idecsfürdő 
Marosvécs 
Magyaró 
Déda megálló 
Déda 
Ra.osnya 
Szrlárd 82. sz. őrház . . 
Palotailva 
Bánílyháza 
Göciemesterháza . . . . 
Maroshéviz (Borszékfürdő) 
Galóczás 
Várhegy 
Ditró 
Szárhegy 

Gyergyószentmiklós . . . 
ind. Gyergyószentmiklós . . . 

Tekerópatak 
Vasláb 
Marosfő 
Csikszentdomokos . . . . 
Karcfalva 
Csikmadaras 
Csikrákos 

érk. Madéfalva  (.153) . . . . 

érk. 

ind. 
érk. 

ind. 
érk. 

érk. ind. 
érk. 

ind. 

405 ; 10-23 1 

érk. Gyimes (153) ind. 
érk. Palanca (153) ind. 
ind. Madéfalva  (153) . . . . . • é5T 

Csíkszereda • 
Zsögödfürdő  • 
Csikszentkirály * 
Csikszentimre 35. sz. őrház 
Csikszentsimon • 
Csikverebes 
Tusnád 
Tusnád:ürdő 
Sepsibi'kszád-Bálvjiiyosftlred  . . 
Málnás.'ürdő 
Málnás 
Sepsibodok 
Scpsikőröspatak-Gii'ófalva 

érk. Sepsiszentgyörgy 1154) . 

1206 
1200 
1154 
1145 
1137 
1129 
1123 
1106 
1052 
1032 
1025 
1012 
1005 
958 
950 
941 
935 
931 
920 
917 
909 
857 
844 

810 
805 
750 
741 
724 
704 
652 
637 
623 
614 
549 
543 
533 
515 
450 
438 
•ijs 
417 
410 

625 
619 I 
612 I 
603 
555 
547 
541 
524 
510 

Szv. 
8011 
I-III. 

— 9 » r 
903 
854 
838 
815 
804 
755 
743 
737 

lí érk. Bereczk (154) 
11-40 
11-47 
11-58 
1208 
1219 
12-42 
1-00 

730/835 
1230 
959 
348 
920 

808 
815 
8-26 
8-35 
8-46 
908 
9-26 

Cj  O 
•ü 5. 

618 
125/726 

612 

6-47 
6-55 
7-06 
716 
7-29 
7-52 
8.10 

1219 
700 

ind. Sepsiszentgyörgy 154) . . 
Kilyén 
Uzon 
Kökös 
Prázsmár 
Szászherr 'ny 

érk. Brassó ( , 1*4, 155, 157) 

. ind." 

. ind. I 

. érk. || 

220 
133 _ 

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

1258 
1246 
1235 

1008 
1002 
955 
946 
938 
929 
923 
906 
852 
814 
807 
750 
743 
736 
728 
719 
713 
709 
659 
650 
642 
629 
6'« 
608 555 
536 
531 
515 
507 
450 
430 
418 
403 
348 
340 

134 
128 
121 
112 
104 

1256 
1250 
1233 
1219 
1148 
1141 
1128 
1121 
1113 
1105 
1056 
1050 
1040 
1040 
1031 
1023 
1011 
958 
952 
942 
924 
919 
904 
855 
838 
818 
805 
749 
733 
724 
700 
654 
645 
629 
604 
554 
545 
5 5 
529 

t>l« 

. ind. I 

7 34 11-32 
1218 
1210 
11-58 
11-46 
11-35 
11-16 
1100 

érk. Büdajíll l. J. D (Hlí/mHai ít 141) . .ind.' 820 
érk. BndapESl l p. II. (Aram dl 141., 164). . ind. 750 200 
érk. Kolozsvár (141) ind. 9ţ*> 
érk. Predeál (141) ind. 634 
érk. Bukarest ind. 1 — 

3-59 
3 51 
3-39 
3-28 
318 
3-00 
2-45 

935 
1220 
640 

1220 
750 

523 
510 

- I 

i 
US" I 



6-ik oldal. S Z É K E L Y S É G 20. szám. 

Használjon Naosáá FÖLDES-FÉLE 

M A R G I T - S 
hogy arca tisata, üde ós bájos legyen. 
A Mnrfíit-L-róme  a ioranfţu  lifllgyck  k-nlveuc 
• M M i m , H s g t e világon olvou Mrinlm. 
Páratlan » hat.taa sicreuo-és S w » l it»«; 
hau rejlik, a 1>ör azoi.u»l lelveMi o» kiváló 
),atnsa i»ir i.ár óra lefolyású  alatt .«U-I-
hetS. MivelaMargll-.re.net i M » 
han.Ultják, teísék iredeti vejjegygvţ'l lezárt 
dohon eHogadni. mert csak Ilyen kes/.t,.;.>-
nyért vállal a késait.i minilonneniU IeleHa-
seget A Margit-créme ártalmatlan, asirtnlun, 
vegytlazta kiszltwéuy, amely a klilfülJ"» 
áltanános íeltllnést keltett. Ara 1 koron i. 
Ma. Bit-szappan 10 fillér,  Marglt-pouder 
I korona 20 üllér. = G y a r t j a : 
Földes Kelemen gyógyszertára Aradon. 

l -Ví loraUnt CsilcKX.ererl.-iljaii 
GÖZSY ÁRPÁD ÉS ORBÁN JÁNOS-

fele  gyógyszertár. 

Szám 1763—J913. ki. 

Pályázati hirdetmény. 
Csikvármegye, azépvizi járáshoz tar-

tozó, lemondás folytán aiagüresede. t 
szépvizi jegyzői állásra pályázatot hir-
detek, s felhívom mindazokat, kik ezeu 
állást elnyerni óhajtják, hogy az 1900. 
évi X X . t.-e. 3. §-ában előirt raiaősité 
étiket, továbbá eddigi alkalmaztatásukat 
igazoló okmányokkal felszeralt pályá 
zati kéréseiket 1913. évi május 30 áig 
hozzám annál is iukább adják be, mert 
a később beérkezett kérvényekei figye-
lembe venni nem fogom. 
A községi jegyző javadalmazása a kö-

vetkező : 
1. Törzsfizetés . . . 1000 korona. 
2. Iroda általány . . . 100 „ 
3. Küldönc tartási átalány 240 
4. Lakbér 300 korona. 

Összeseu : 2240 korona. 
5. A magánrminkálatokért megyei 

szabályrendeletben megállapított dijak. 
A választás napját később fogom 

kitűzni. 
Szépviz, 1913. évi május hó 9-éu. 

Dr. M á r t o n L á s z l ó , 
főszolgabíró. 

oíesó árszámitcís 
mellett közöltet-
nek s felvétetnek 

TöiráFEsen bejegyzett vélíegy. 

Óvakodjunk értéktelen 
utánzutokiól! 

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

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

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

KELLER iSTVÁN gyógyszertárában 
as „ATTILÁHOZ". 

C s i k s z e n t m á r t o n b a a ó s T u s n á d f ú r d ő n . 

1 

Csuz, köszvény, reuma, szaggatás, nyilalás, oldalszurás, keresztcsontfájás,  derékoldul- vagy 
hátfájás,  izom . és inbántalinak, kar- és lábgyengeség, merev végtagok és ujjak, görcsök, 
továbbá hűlés, megfázás,  vagy léghuzamból származó bajuk azonnal enyhülnek az Oroszlán 
Menthol Sósborszesz használata által. Ha a fájó  testrész a dörzsölést nem tűri, ugy borogatást 
alkalmazunk. Fogfájás,  fejfájás,  lejszaggatás, hajhullás, idegesség, bágyadtság, kimerültség 
általános gyengeség eseteiben kincscsel ér lei a valódi Oroszlán Menthol Sósborszesz. 
Torokfájás,  rekedtség, gégehurut, inHuenza nátha ha fellép,  ugz emlékezzék az Oroszlán 
Mentből Sósborszeszre, mely a legkitűnőbb és legelterjedtebb háziszer. Ezer és ezer más 

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

dik róla, hogy az Oroszlán Meuthol Sósborszesz az emberiség jótevője. 
40—:,2 

y s i á E í s ' l J l l ü ü i l i s l ü l G I I H [IMIO i s i a l i y i ^ i E M l i M f á l M i l l i i E i J B J l S e i l l i J 

VAKAR L., CSÍKSZEREDÁBAN 
KÖNYVNYOMDA, KÖNYV-, PAPÍR- ÉS IRÓSZERKERESKEDÉS 

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