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Mirdclesi dijak előre fizetendők. 
Kéziratok nem adatnak vissza. 

A munkapárt szózata. 
Országos jelentősége vini s remél-

hetőltg nagy következései is lesznek 
ama politikai pohárköszöntőnek, mely 
lyel Tisza Istváu gróf  miniszterelnök az 
ország felé  fordult,  hogy komoly szó-
zatot intézzen hozzá. 

A miniszterelnök az ülésszak végét 
választó hozzá ulkainias időpontul, 8 al-
kalom gyanánt azt a baráti lakomát 
használta fel,  melyet a képviselőház 
elnöke: Beöthy Pal adott az uj méltó-
ságában öt Üdvözlő választóinak tiszte-
letére. A kormányelnök a fehér  asztal 
mellől, áldomás alakjában s a pártok 
fölött  álló Házelnök oldala mellől mun-
kára liivó Bzózatát. 

Nemcsuk szónoklat ez a beszéd, mely 
a lelkekben mély nyomokat hagy hátra, 
liánéin politikai cselekedet is, mely a 
közélet alakulására, a helyzet fej'ődé-
sére mértékadóan fog  befolyni.  Tisza 
István gróf  e tósztja ugyanoly sulylyal 
lép föl  ma, amilyen indító erejű volt 
évtized elölt az ö ugrai levele. A két 
dátum legbeszédesebben világit a ket 
cselekedet benső összefüggesére,  logi 
kai egységére és politikai céltudatos 
ságára. 

A beszéd mintegy befejező,  záró 
pont ama küzdelmek utáu, amiket az 
ugrai levél jelentett be az országnak 
és kezdett meg közéletünkben, hogy a 
magyar pariameut cselokvőkepeísége és 
tekintélye az ellenzéki obstrukcióval 
szemközt helyreállítható legyen. 

Tiz esztendei viaskodás volt ez a 
pártok közt, s Tisza István gróf  állam-
férfiúi  egyénisége képviselte a nemzet 
számára a politikai harc princípiumát, 
szellemét és energiáit. Bátran és követ-
kezetesen küzdötte végig a harcot, neki 
van legtöbb része és legszemélyesb 
érdeme a kivívott elhatározó győzelmek-
ben is. 

Szózata első sorban a nemzetet invo-
kálja, mintegy beszámolva neki a tör-
téntekről, hogy meggyőzze ama históriai 
szempontok föltétlen  helyessége felől, 
melyek a szerencséseu elmúlt küzdel 
met a nemzet iránt való kötelességgé 
tették s eredményeikkel a legmcggyő-
zőbben igazolják. 

Magas szempontokból indul ki. Aggo-
dalmakat hangoztat, hogy a magyar 
nemzet világtörténeti feladatai  nincse 
nek kellő arányban mostani eröállapo 
tával: szegények vagyunk — úgymond 
— képzett emberekben a legtöbb téren. 

De e hiányt pótolhatja a kuliura idő 
vei, s népünk kiaknázatlan nagy ké-
pességei, szellemi nyers értékei, erköl 
esi javai a legszebb reményekre jogo-
sítanak. 

A legnagyobb bajnak tartja, hogy 
a nemzet némely rétegei kevés érzék-
kel bírnak ma még a politika realitásai 
iránt és erős hajlamuk vau az ábrán-
dozásra, a csillogó jelszavakhoz, amik 
a gyakorlati életben meg nem valósit-
hatók. 15 bajt fokozzák  a uépvezetök 
eltévelyedései, szenvedelme, s az a pa 
raziiaság, mely a legszentebb emlékek 
kultuszát saját érvényesülésére hasz-
nálja ki, hogy ellenzéki pártcélhoz tno 
uopolizálhassa. 

'SY  v»gyuuk a 4t eszmék kultu-
szával. Ások realizálható értékeit Deák 
kiegyezése becsületes ércpénzre vál-
totta fel  s ebből elt Magyarország az 
utolsó félszáz  év alatt. De ami elleu-
zéküuk az erőnek ezt a hatalmas forrá-
sát e'zárni igyekezett, hogy elapadjon, 
kiszáradjon s az ország tönkre nieujen 
utáua. 

Jóhiszemünek eljárását csak addig 
tarthattuk, umig az ellenzék abban tu-
dott reménykedni, hogy ő dúsabb for-
ráshoz juthat, mihelyt kormányra jut. 
De mikor megkapta a hatalmat, be kel-
lett látnia tévedését, ha nem is volt 
bátorsága azt bevallani. 

Az erkölcsi bátor- íg e hiányát most 
az ellenzek kétlakisúggal tetézi: leg-
újabb pártalakulásakor programmul tűzte 
ki magának, hogy gyakorlati célok sze-
rint fog  cselekedni, >le azért lenutartja 
valósithatatlan ábr kádjait is. Tisza Istváu 
gróf  ezt jóhiszeműség nélkül valónak 
bélyegzi meg s rámutat az oly politika 
erkölcstelenségére, mely tudva tör le-
hetetlen dolgok felé,  más becsületes 
hazafiaknak  pedig útját állja. 

A miniszterelnök óva int ily kétszi-
nüségtől s a beléjo sodró ábrándok káp 
ráza'aitól. Legfőbb  id-'je, úgymond, fel-
u'vásában, hogy e fantazmagóriák  lidérc 
nyomás t alól közvéleményük teljesen 
fölocsudjék  s tőlük végkép megszaba-
dujon. 

Nemcsak a nemzetközi helyzet, a 
körülöttünk folyó  világesemények kész-
tetnek érdekeink józ in ismeretére, ami 
ket ellenségeink is jól ismernek s min-
dent megmozgatnak, hogy elüssenek tó 
lünk ; hanem belső ügyeink ujabb szilk 
ségletei is előírják hogy a nemzeti ér-
dekek férlias  védelmében vállvetve 
mindannyian közreműködjünk. 

Tisza István gróf  hivatkozik a vá-
lasztójogi reformra,  mely nagy és uj 
tömegeiv előtt nyitotta meg a parlamen-
táris érvényesülés ajtait: a nemzet 
sorsa, jövője függ  attól, hogy e töme-
gek hazafias  vezetők alatt kapják meg 
jogaik gyakorlásához szükséges isko-
lázást. 

Hatalmas szózatát a miniszterelnök 
azzal végzi, hogy Magyarország törté-
neti hivatása ellej vétenek, kik ily ne-
héz időkben ellenzéki hivatásukat ró-
sziut a nemzet ellenségeivel, részint a 
társadalmi béke felforgatóival  s a nép-
ámitókkal való beteg szövetségben ke-
resik. Az országot fenyegető  veszedel-
mektől csak a nemzet erős szelleme 
képes ily viszonyok közt megvédeni. 
Tisza Istváu gróf  reményét fejezi  ki, 
hogy e közszellem égisze alatt az ellen-
zék előbb-utóbb önként kiveszi részét 
a reánk nehezedő gondokból és haza-
fias  munkából. Akkor aztán tehetünk 
majd egy ujabb lépést a választási jog 
demokratikus kiterjesztésének mezején. 

A miniszterelnök szózata bizonyuya! 
ei ój, leikes viszhangot kelt az országban, 
s az ellenzékre is szükségkép mély ha-
tással leeud. Mik lesznek a gyakorlati 
következményei, az majd elválik az őszi 
ülésszak alatt. 

Nagy vasúti katasztrófa 
Bükszád mellett. 

Az utóbbi időben gyakori vasúti szeren-
csétlenségek száma egygyel ismét szaporodott. 
Ezúttal a székely körvasút egyik vonalán, a 
szomszédos Háromszékmegye határán szedte 
a gőzparipa áldozatait óriási veszteséget okozva 
az államvasutaknak és nyomorral sújtva több 
munkás családot. 

A székely körvasút nagyobbszerii vas uti 
szerencsétlenségektől eddig meglehetősen meg 
volt kímélve. A nehéz pálya merész ivekben 
bővelkedő vonnlain a nagy forgalom  dacára a 
hat év előtti csikcsicsói bdesetet kivéve ha-
lálos kimenetelű karambolok nem fordultak  elő. 
Az államvasutak különböző ágazataiban szol-
gálatot teljesitő tisztviselökar lelkiismeretes ós 
éber kötelesség tudása vonalainkon a sze-
mély és vagyonbiztonság felett  kellő sikerrel 
és eredmény nyel őrködött. 

A biztos és nyugodt utazás tudatát azou-
ban egyszerre megzavarta a Biikszâdi karambol, 
melyről kiküldött szerkesztőnknek a helyszi-
neu szerzett adatai alapján következőben szá-
molunk be. 

A Brassóból délután háromnegyed három-
kor induló és Ciyergyószentmiklósig közlekedő 
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8011-03 számú személyvonat f.  hó 27-ikén dé-
lután fél  hat órakor — alighogy kifutott  Sepsi-
bükszádbálvínyos állomásról —teljes sebesség-
gel neki ment a szembejövő 8002 számú te-
hervonatnak. A két vonat találkozása éles 
kanyarulatban történt. A midőn a személyvo-
nat mozdonyvezetője a szembejövő tehervona-
tot megpillantotta, nyomban fékezett,  de c 
karambol nem volt már elkerülhető. Az ötszáz 
tonnával megrakott tehervonat személyzete M 
észrevette a közelgő veszedelmet, fékezett  de 
kevés eredménynyel. A le tós pályán haladó 
tehervonat menetsebességét apasztani már alig 
lehetett; az összeütközés teljes erővel meg-
történt. Ágyuszerü dörej, ropogás, egy pil»a 
natra néma csend, majd a sérültek szivettépö 
jajgatása hangzott el az esti szürkületben. 

A személyvonaton egy ezredorvos utazott, 
k' sértetleu maradt és uyomban a sérültek 
segítségére sietett. A tehervonat fűtője  Ger-
gely Mózes ott hevert összetörött gépje mel-
lett szétroncsolt fejjel  holtan. Hosszabb beteg-
ségből felgyógyulva  a végzetes nipon jelent-
kezett ismét szolgálatra. Első utja a halálba 
vitte; Özvegye és tiz gyermeke siratja. 

Súlyos sérüléseket szenvedtek: Sánta Ger-
gely a személyvonat fűtője,  mindkét alsó láb 
szárán uyilt csonttörést; llyós József  a sze-
mélyvonat mozdonyvezetője : zuzódást a mell-
kason, karon és lábon : Beruáth József  a teher-
vonat mozdonyvezetője agyrázkódást és zuzó 
dásokat; Bülönyi Dávid vonatvezető befeü 
sérülést: Bodor Dénes a csíkszeredai tűzoltó-
zenekar karmestere: két rendbeli lábtörést és 
állkapocs zuzódást; Kulikovszky János gyimesi 
csendőr: belső sérülést ós lábtörést; Keresz 
tes István kézdi oroszfalvi  cipész mester agy-
rázkódást és lábtörést. 

Ugy a két vonat kisérószemélyzete, mint a 
személyvonat több utasa közül számosan az 
ijedségen kivül kisebb zuzódással és horzso-
lással menekültek. 

Csíkszeredában a karambol hire a késő 
estéli órákban terjedt el és nagy izgalmat kel-
tett. — Többen az estéli vonatokkal várták 
Brassóból visszatérő családtagjaikat; a bizony-

talanságban övéikért aggódok nagy tömege 
lepte el az állomást, de biztos hirt nem kaptak 

A kilenc órás gyergyói vonat megérkezte 
után indult el a segéiyvonat az összeütkö-
zés színhelyére. Ezen Merza János állomás-
főnök  vezetésével beállított vonattal utazott 
dr. Veress Sándor vármegyei tiszti főorvos  a 
kellő ápoló személyzettel, Aczél Ödön osztály 
mérnök nagy csapat vasúti munkással. 

A segély vonat */, 11 órakor érkezett az ösz-
szeütközes helyére, a Sepsiszentgyörgyről és 
Tusnádfürdőről  már előbb érkezett orvosok 
által első segélyben részesült súlyosabb sé-
rülteket, továbbá két vonat utasait felvette  és 
visszatért Csíkszeredába, hová 1/a2 órakor 
éjfél  után érkezett. 

A súlyosabb sói ültek a csíkszeredai kór-
házba szállíttattak. Ezek közül Sánta Gergely 
fütő  és Ilyes József  állapota válságos, élet-
ben maradásukhoz kevés a remény. 

Az összeütközés okát a megiuditott hiva-
talos vizsgálat lesz hivatva felderíteni.  Annyi 
azonban már most is kétségtelen, hogy leg-
alább is gondatlanság terheli a tusnádíürdői, 
vagy bükkszádi, esetleg mind a két vasúti 
elöljárót, mert a kellő rendszabályok betartása 
és a keresztezés megállapítása esetóu a két 
vonat szembeeresztése el lett volua kerülve. 

Az egymásba fúródott  két mozdony, a tör-
melékek eltakarítás:!, továbbá a pálya helyre-
állítása előreláthatólag két napot fog  igénybe 
venni. Ezen idő alatt a szeraélyszái'itás át-
szállással lesz lebonyolítva. 

Ösztönei íj pályázat. 
A marosvásárhelyi keresk. ós iparkamara 

az érdekeltek tájékoztatása céljából köztudo-
másul hozza, hogy a k iesk. ra. kir. miuiszter 
ur f.  évi május 28-án 3CG46 sz. alatt kiadott 
rendeletével a Mária Valéria főhercegnő  (3 
császári és királyi Fensége ezületésének em-
lékezetére Voigtliinder Frigyes bécsi bkós, 
kereskedelmi tmáe^os által alapított ösztöndíj 
kerekén 2200 kettő zei kettőszáz koronát kitevő 

kamataira pályázatot hirdetett, a következő 
módozatok mellett. 

1. A fenti  kamatösszegből két 2 egyenkint 
1100—1100 azaz egyezeregyszáz - egyezer-
egyszáz koronás ösztöndíj alakitatik. 

2. Kz ösztöndijakat képesítéshez kötött 
ipart üzö két (2) szegónyebh sorsú, érdemes 
szakmájában kiváló ós józan életű olyan kezdő 
fiatal  magyar hono3 iparos mesternek vagy 
idősebb segédnek foyja  odaítélni továbbképzés 
céljából vagy mühelyi berendezés illetve annak 
tökéletesítése céljából, vagy forgótőke  gyanánt, 
— kik atyjuk iparát folytatják,  s attól az ipar-
üzletet átvették vagy átvenui akarják. 

3. Pályázhatnak e két (2) ösztöndíjra a 2. 
pont alatt említett iparos mesterek és segédek 
közül mindazok, kik katonai szolgálatukat már 
teljesítették vagy az alól jogérvónyeseu végleg 
felmentettek  és a kik. ha mester és legalább 
egy (iy évet, ha segédek legalább öt (5) évet 
töltöttek ezen minőségben. A katonai szolgá-
latban töltött idő ezen időbe be nem szárait-
ható és általában csakis a tényleges mühelyi 
gyakorlattal töltött évek vehetők számba. 

4. A pályázati folyamodványban  megemlí-
tendő az, hogy folyamodó  ösztöndijat mily 
célra igényli (továbbképzés, berendezés, vagy 
annak tökéletesitése céljából igényli az is meg-
említendő, hogy mily értéket képviseluek, to-
vábbá, mely hazai gyárban vagy ipartelepen 
óhajtja azokat feltéve,  hogy belföldön  gyártat-
nak beszerezni V Ha az ösztöudijat folyamodó 
továbbképzés céljából igényli megemlítendő az, 
hogy a továbbképzést hol és mikéut kivánja 
eszközölni. 

Amennyiben külföldre  kívánna utazni köz-
lendők nyelvismeretei, továbbá az iskola, gyár, 
műhely neve és helye hová ismereteinek gya-
rapítása céljából menni óhajt ós megemlítendő 
az is, vájjon az illető iskolába, gyárba, mű-
helybe leendő felvétele  biztosítva van-e vagy 
sem. 

A mennyiben folyamodó  atyja műhelyét 
még nem vette át, az is megemlítendő, vájjon 
van-e erre kilátás s mikor veheti azt át. 

A „SZÉKELYSÉG'" TÁRCÁJA. 
Isten  se rol  na . .. 

Isten  se volna 
El  hogyha tartnu 
Örökké  o Iá/. 
Mely  tőidig  aláz. 

Mindig  gyötörm; 
Méreggel  tőre 
Folyton  kínozna 
El  sohse múlna . . . 

Minden  csepp vérem 
Elégne  vélem 
S lelkemnek  már ma 
Hamva  maradna. 

Mit  rai Ferenc  Bila. 
Esőkor. 

A/. eső nagyon esett. Eziistvonalu eső volt, 
mely egyenes sorokat luizott a levegőbe. Olyan 
szép volt nézni ezt, ablaküvegen átbáinolni egymás 
mellett állva, de félőn  a testeket nem érinteni, s a 
sötétben feles»  "anó v'láin pillanatnyi féuyénél  egy-
más szemeit csodálni és mikor már a szemekbe is 
lassú csöppek jöttek, újra az esőre nézi"' és ana 
gondolni, hogy mi van ott fenn,  ahonnan jönnek a 
cseppnl (és mi van ott benn ? és mi van ott lenn, a 
még csendesebb sbok és a s1*- szónál sirni kez-
deni... 

Én álltam az ablaknál az Jolán. Igen njra Jolán. 
Mi ketten néztiink ki a csukott abb-'ton, kissé 

előre hajtott volt a nyékünk, de remegésteleii a 
keziink és reszketéstelen a testünk. 

(Ezen az estén azt hittem, hogy a seinit»'be 
fogok  nézni és megenyhülni fogok  a semmitlátás 
csendes njnga'ma alatt. De valahonnan előjött 

Jolán és ngy ölelt körül, mintha búcsúzni jött volna 
vissza, pedig én már elbúcsúztam tőle, hisz régen 
elhagyott és én minden este emlékeztem 

Sokáig volt a kibámulás és az eső még min-
dig esett. Most már nem volt vonalas eső, most 
már apró különálló, gömbölyű cseppek hulltak és 
oly furcsa  volt, ha .-gy mádé" is került a cseppek 
közé: egy nagy csepp élet a sok kis csepp semmi-
viz között és olyan furcsa  volt, ha ez a madár 
az ablakhoz verődött, ahol két emberá'uy között 
nagyon vékony fénysugár  csalogatta. 

Fénysugár. Lax .-.in ránk sötétedett és mi észre 
se vettük, hogy már nem láthatjuk az esőt, m> 
azért csak néztük tovább és azt se vettük észre, 
hogy a lámpa felragyogott  tényével mögöttünk és 
sárgán a hátunkat nézte és azt se, hogy mi most, 
mi is még. szeretjük egymást — semmit, semmit 
nem vettünk észre még a sötétet se láttuk, még 
egymást sem, azt som, hogy éj borult reánk. 

De felgyúlt  a sárga lámpa s árnya ránkfeküdt, 
amikor félénk  fénye  nem mert odanézni és megtöl t 
egy másik lánynak asztalra állított képén, csak ak-
kor ébredtünk mámoros fásultságból,  amikor ledőlt 
a kép és akuratlan is ránk esett a lámpa lángja 
és akkor felé  forduliunk  és bámultuk sokáig. 

Csendesek voltunk, mint két, az őszben elhaló 
virág. Xem szóltunk mert féltünk,  hogy illatunk 
és szavunk heivadt lesz és alig, alig fog  emlékez-
tetni minket a nyaira. Uucsuztunk szótlanul és a 
szemünk csendes Ave-Máriát zongorázott. És belső 
tüzek gyúltak bennök s a sárga lámpa is mind 
fényesebb  lett. 

Azután kinyilt Íróasztalom legfelső  fiókja  is 
nagy csendességgcl és előjöttek belőle a fekete 
sorokkal megbántott sziiz papirok : éjszakák lélek-
tájásai s e lélekfájások  alatt megírt versek : csak 
»«gy jojók és én lassan egy sarokba húzódtam és 

kezembe esett a fejem  és csundesen mondani-inon-
dani kezdtem őket. Lassan, sorba és csak mondtam 
őket és a la'nál átfőtt,  egyeucsen s a fal  kék szine 
egybevegyü't mhájának csodás kékjével, csak az 
arca, a fehér,  nézett komoly, lehunyt szemekkel 
rám és fekete  haja az éjjel folyt  egybe. 

Hallgatta, vagy másra gondolt, de más szó nem 
volt köztünk, csak én mondtam a verseket és ezek 
mind zengők voltak, bár fóradt  volt a hangom és 
minden rim volt, bár a sorok végén lecsukott szavam. 

Hallgatta ós látott is engem tán máskép, inint 
ahogy voltam : fehér  kezekbe csuklott fehér  fejjel, 
lassú vcrsmormolással, talán nem is hallotta, de 
valószínűleg hallotta, mert sirt, mellből szakadó 
sirássi't zokogott ugy a falnál  állva és még a keze 
sem ért az arcához, nehogy megbontsa a mozdu-
latlan némaságot, még a keze is csendben csüngött 
a váUból le es nagyon fehéren  — nem is zokogott, 
csak a könnyei folytak.  A inikor az ember egy nagy 
temetőben találomra egy s'"rnál és siratja magát, 
akkor ilyeu. 

Az én szemeim szárazan meredtek a papírokra, 
nem lát am a szárazságtól a betűket, csak nagy 
feketeséget,  egy tengert kiuai tusból és nagy te-
hétvéget, egy erdjt japán-kriiantémblSl. Mégis mond-
tam a verseket, pedig sosem tudtam, hogy milye-
nek azok a személyes betürakások, melyeket egy 
szómul ii pillanatomban ugy odadobtam. Tslin egész 
mások voltak. 

De én esak olvastam. 
S nagyon késő éjen mégis elment Jolán, akkor 

sem szélt és én so szóltam, végsü, utolsó, fájdal-
mas szavukat mi nem tudtunk mondani. És mikor 
már rég nem járhatott, akkor is esak mondtam 
hangosan és mondtam és mondom a verseket. 

Amikor abbahagytam, csak akkor kezdett jönni 
8 naP- Korvin  Olló. 



26. szám. S Z É K E L Y S É G 3-ik oldal. 
5. A folyamodványhoz  okvetlenül csatolan-

dók a következő mellékletek : 
a) születési bizonyítvány, 
b) magyar honosságot igazoló bizonyítvány, 
c) erkölcsi bizonyítvány, 
di családi és vagyoni viszonyokat igazoló 

bizonyítvány. 
e) az elsőfokú  iparhatóság (ipartestület) 

bizonylata arról, hogy folyamodó  mesterséget 
Uz, mióta mester, illetve segéd, atyja iparát 
folytatja-e,  illetve annak műhelyét átvette-e 
éa ha segéd jelenleg kinek műhelyében dolgozik? 

f)  folyamodó  szakmabeli kiválóságát igazoló 
bizonylatok mesterektől, iskoláktól, rendelő 
felektől  kiállításokról stb. 

g) a katonai szolgálat teljesítését vagy fel-
mentését igazoló okmányok katonakönyv, had-
mentességi dijkönyv. 

Szegénységi bizonyítvány csatolása esetén 
a folyamodvány  és mellékletei bólyegmeutesek 

Ily bizonyítvány csatolása a folyamodvány 
külzetén feltűnően  jelzendő. 

C. Azok, kiknek az ösztöndíj oda fog  ítél-
tetni, annak kézhez vételét megelőzőleg ma-
gyar királyi közjegyző előtt aláirt uyilatkoza 
tot tartoznak bemutatni, melyben kötelezett-
séget vállalnak az iránt. 

% a) az ösztöndijat valóban a kérvényben jel-
zett és a nyilatkozatban újból felemlítendő 
célra fogják  fordítani  és e részben alávetni 
magukat a kereskedeluiügyi m. kir. miniszter 
állal foganatosítandó  bármily elleuőrzésuek, 

b) a mennyiben ez a vonatkozó rendeletben 
elóiratnék, atyjuk iparüzletét a rendeletben 
előírandó határ idő alatt átveszik, 

c) a fouti  a) és b) alatt említett kötelezett-
ségeknek nem teljesítése esetén az ösztöndijat 
a nevezett miniszter ide vonatkozó felszólítá-
sának kézhez vételétől számított 14 (.tizennégy 
nap alatt visszafizetik. 

Ha az illető netán még kiskorú volna, e 
nyilatkozatra ugyancsak közjegyző és ugyan-
azon két tauu előtt atyja vagy gyámja jótálló 
nyilatkozata is rávezetendő. 

A 4 ós 5 pontbau foglaltak  szerint szer 
kesztett és felszerelt  folyamodványok  a keres-
kedelemügyi miniszter úrhoz címezve legkésőbb 
folyó  évi junius hó 30-ig a kamarához nyuj 
taudók be, később érkezettek figyelembe  nem 
vétetnek. 

Marosvársárhely, 1913 junius 21. 
liürgcr  Albert,  László  Gyula, 

ulflnUk.  »«• titkár. 

H Í R E K . 

Zlg, 

— Személyi  lilrek.  Gyalókay  Sándor 
vármegyénk  főispánja  családjával  Uerku-
lesfürdöről  — hol negy hetet  töiltött  - ju-
lius  hó 4-én  tér  vissza Csíkszeredába 

liernády  György  ilarosvásárliely  lúis 
liánja,  miniszteri  biztos  folyó  hó 24-ikén 
és  25-ikéo  városunkban tartózkodott.  Dr 
Ujfalusi  Jenő  polgármester  kalauzolása 
mellett  ellátogatott  több iparos műhelybe, 
élénken  érdeklődött  minden  részletkérdés 
iránt  s a jövó fejlődésére  nézve  direktívá-
kat adott.  Körünkből  a miniszteri  biztos 
Gyergyószentmiklósra  és  Ltitroba  utazott. 

— Választmányi ertokeilet. Az erdélyi 
r. kath. tanítóegyesületek Szövetségének 
lasztmánya f.  hü 25-én a fogimn.  olvasóter-
mében Zsogön Zoltán elubk vezetével értekez-
letet tartott, amelyen Bálint Lajos, Csobot Ist-
ván, György Lázár, Horváth Mihály, Imre Já-
nos, Kömény Uyuln, I'ill Albert es Szlávit 
Ferenez voltak jelen. Kínok az előterjesztések 
rendjén bejelentette, hogy a vallás- és közök 
tatásügyi miniszter a Szövetség módosított alap 
szabályát jóváhagyta s hogy az erdelyl Min. 
kath. státus tanárainak Egyesülete 
indítványára, belépett a Szövetség tagjai közé. 
A pénztarvizsgálat inegejtése után a választ-
mány megállapította a f.  évi julíus hó 15-én 
Csíkszeredán a fógimu.  tornacsarnokában tar 
tandó közgyűlés tárgysorozatát. 

— Inzultált primadonna .Vaidabu 
nyárt" cimli lapban olvassuk: KBzSnségilnk 
kedvence. Budai Ilonka primadouua ellen élet- j lakatos 

* . . . .Î i m f  . .... 

réz nevű szobaleánya. A dolog ugy történt, 
hogy a nevezett szobaleány a primadouua szi 
nes harisnyáit ugy ősszel »/.te, hogy a piros 
harisnya kék lett, a kék piros, a fehér  pedig 
kék is piros is zöld is let A színei változás 
azonban nem lett volna b . . ha ez az egész 
harisnyán egyformán  tört*uik De a szinelve-
gyülés a nagyszámú haris: n olyan szeccesz 
sziós modorbau történt, h ;y a sivatag csikós 
nyakorjánjának nevezett >irája megirigyel-
hette volna e különböző s- ékből előállott fol 
tokát és csikókat. Sigyig természetes, hogy 
ez a nem kellemes incidenst, mely a leghide-
gebb vérű közönséges po . írnőt is kihozta 
volna a sodrából, egy temperamentumos pri-
madonnát módfelett  feling-  ..-It, minek kellő ki-
fejezést  is adott, mogdor, ilvati a szeleburdi 
szobacicust. Ámde itt ug\ látszik temperamen-
tum dolgában a szobacicus még felett  J is állt 
a primadonnának, inert n;i:. pp a rendőri vizs-
gálatnál kitűnt még neki állt főllebb,  sót tett 
leges inzultusra vetemedett. Mire igen termé-
szetes, hogy egy csattanó pof  volt a felelet  a 
primadonna részéről. Es itt jön a cifrája. 
Ahelyett, hogy a hibás leányzó beismervén bű-
nét elcsendesedett volna, fogta  magát és tyuk-
szemvágó borotvával támadott a primadonnára 
és csak a zajra elősiető házbeliek gátolták 
meg végzetes szándékában, hogy kenyeradóján 
halálos sebet ejtsen a borotvával. A közve-
szélyes szobacicust a rtndórség letartóztatta 
és kihallgatás után átkísérte a dévai kir. ügyész 
ségre. És hogy milyen nagy művésznő Budai 
Ilonka, mutatja az, hogy az napi előadáson 
a C só szanatórium ban olyan bájosan játszott, 
hogy senki sem mondhatt» volna, hogy pár 
órával azelőtt élete veszedelemben forgott 

— Templom felszentelos.  A dierői rom. 
kath. Egyházközség új te mplomát (Jrúf  Majláth 
Gusztáv Károly erdélyi püspök folyó  évi ju 
liás hó 13-án fogja  felszentelni.  A kik a köz-
ebéden — egy teríték ár i (j K. — részt óhaj 
tanak venni, ebbeli szándékukról Barabás Raj-
mond egyhástanácsi jegyzőt egy levelező-la-
pon julíus 6-áig értesíteni szíveskedjenek, mi-
vel a nem jelentkezők r szere ebédről nem 
gondoskodhatnak. 

A fogarasi  haramia. A fogarasi  ha-
ramiák hírhedt vezérét, Morareszkut Pitestl-
ben elfogták.  A romáu rendőrség értesítésére 
Gross Frigyes és Inokai József,  a predeáli ma-
gyar csendőrség kiküldöttei a napokban érkéz 
tek Piteşti be, hogy a veszedelmes gonosztevőt 
Magyarországon elkövetett bűnei dolgában ki-
hallgassák. A magyar •sendórök lattára Mora-
re zku megijedt, de csakhamar összeszedte 
tuagál és letagadta a terhére rótt bűncselek-
ményeket. A bandita a Romániaban elköve-
tett gyilkosságokról sem akart tudni s az 
ezekre vonatkozóan teti részletes vallomását 
is visszavonta, azt mondotta, hogy csak ma-
gára vállalta a bűnt es bosszubol vallott, hogy 
egy Al«»x ndreszku nevii kereskedőt, akit a 
román rendőrség szinten gyanúsít s aki neki 
régi haragosa, a börtönbe juttasson. A magyar 
csendőr kiküldöttek a ónban a Fogarasban el-
fogott  többi rabló vallomása alapján annyira 
sarokba szorították, hogy végre is megtört s 
több bűnéről beismerő vallomást tett A 10 
mán csendőrség is foh  tatja a nyomozást. 

— Erdélyi kereskedők es iparosok 
tanulmányútja Németországba. A kolozs-
vári Kereskedelmi Csarnok augusztus 14 - -T-ig 
egy németországi tanulmányi kirándulást ren-
dez. A kirándulás ni ja Kolozsvár Wien, Leip 

Berlin, Breslati • vissza Kolozsvárra a 
as Tátrán keresztül. A kirándulás költse 
beleercve a gyorsvonat 11. osztály szálló-

veszélyes' merényletet követett el Teutsh Te-1 szülöttek közlil kettő 

gei, 
dai lakás, teljes ellát - borravalók es a cso-
magok szállítása, 8/. milyenként 240 korona. 
Jelentkezéseket julius l-ig elfogad  a Keres 
kedelmi Csarnok titk sága (Kolozsvár, Uoió-
u. 20', ahonnau részi-. :ÖS felvilágosítás  is nyer 
hető. 

— Posta és távírda gyakornokok fol-
vetole. A keresked"!mi miniszter pályázatot 
hirdet posta távírda akornok jelöltek felvé-
telére. Pályázhatnak t stileg alkalma*, 18 évet 
betöltött, középiskola végzett magyar állam-
polgárok. A pályázat: kérvény a hirdetmény-
ben megjelölt módon az illetékes polgárin s 
ter, vagy főszolgabíró  utján julius 15-ig ad-
hatók be. A pályázat hirdetmény egyéb fel-
tételei a postahivataloknál megtudhatók. 

— Halálozás, . vtotzky Alajos szépvizi 
kereskedő ós földbirtokos  folyó  hó 28-án, 59 
éves korában meghal Szépvizeu. 

— BŐ istenáldás- Daliul Lajos caeketal' 
neje 3 gyem knek adott «letet. Az uj-

hannadik leány. 

— „SZÉKELY  ES RÉTI  jónevü 
marosvásárhelyi  bútorgyáros  cég,  bras-
sói fióküzletét  megszünteti  és  uz ösz-
sz.es raktáron  levő  bútoiok  még  julius 
hóban — tetemesen  leszállított  árak 
mellett  adutnuk  el.  — Felhívjuk  a 
közönség  figyelmét  ezen ritka  alkál-
in a t íelh  aszn áln iu. 

Julialis. A csíkszeredai Ipartestület 
julius 6 án a Helvig féle  fürdő  területén nagy 
szabású szórakoztató nyári ünnepélyt rendez, 
melyre Csíkszereda város és vidéke mulatni 
vágyó küzöuségét ezúton is tisztelettel meg-
hívja a rendezőség. A műsor a következő: 
1. D. u. 1 órakor indulás zeneszó mellett a 
vármegye házától. 2. A fürdőre  érkezés ntan 
különféle  versenyek megkezdése u m.: teke 
verseny 1. díj : l doboz finom  szivar. II. 20 
üveg kőbányai sör, továbbá cél lövészet: díj 
értékes emléktárgy. 3 Egy értékes emléktárgy 
ingyenes kisorsolása, miért is a belépő szá-
mozott jegyek megtartatniuk. 4. Nagy amerikai 
fagylalt  vasár. 5. Confecti  csata. ti. Az ült vi-
zéről óriás Zeppelin léghajó felbocsájtása.  7. 
Este eddig Csíkszeredában nem látott óriás 
méretű tűzijáték bemutatása. 8. Tánc. 0. 
Őseink ezelőtt 1500 évvel. (Előkép, i Tekin-
tettel arra, hogy a rendezőség mindent elkö-
vet, hogy a vendégek kellemesen szórakoz-
hassanak és kényelemben legyenek, azért a 
4, 5, 17 és 27. számú bérkocsik, mint társas 
kocsik fogják  a m t. közönséget a fűrdóre  és 
vissza szallitani személyenkint 00 fillér  vitel-
díjért, amelyek piros zászlócskákkal lesznek 
megjelölve. Belépti díj: személyjegy 1 K. 30 f. 
családjegy 2 K. 50 f.  Hisszük, hogy az ipar-
testület juliálisa a legjobban fog  sikerülni. A 
rendezőseg buzgósága, a jó program meg a 
táuc garantálják a biztos erkölcsi ós anyagi 
sikert. 

— Az örmény vikáriatus ügye. A hazai 
örmény katholikiuokat annyira érdeklő és már uly 
régóta folyó  örmény katholikns vikáriatumjágrúl 
legújabban kedvezőtlen hírek érkeznek. Xolia grót" 
Majláth Gusztáv püspök elaboratumáben kedvezően 
terjesztette tel ez ügyet, a hercegprímás! udvarban 
a hozzájárulást megtagadták. 

— 25 OOO korona hagyaték az Emké-
nek. Nem kevesebb, mint 25.000 koronát ka-
póit a napokban az Emke, néhai dr. Papp 
József  szeghalmi ügyvéd hagyatékábau, aki 
mult évi julius hó 12-én hunyt el Szeghalmon. 
Az összeget a Magyar Földhitelintézet küldte 
be jelzálog papírokban, miután a hagyaték ott 
voit letéve, lutezkedés történt, hogy a kiváló 
alapító olajképe az Krake nagyjai arcképcsar-
noka számára beszereztessék. 

— Őszi fegyvergyakorlatok  az erde-
lyi hadtestben. A tartalékosok és póttarta-
lékosok őszi fegyvergyakorlatait  a nagyszebeui 
12. hadtestben a következő időszakban tartják 
meg: A gyalogságnál augusztus hó 19—3l-ig 
és augusztus 23-tól szeptember hó 4-ig. A tá-
bori tüzérségnél, illetve a brassói 34. tábori 
tüzérezrednél szeptember hó 8—20 ig ós szep-
tember hó 21-tól október 3-ig, a lovasságtól 
áthelyezett és a kevésbbé kiképzett póttar-
talékos hajtótüzérekkel. A 22. számú egész-
ségügyi csapatnál 13 napos gyakorlatok lesz-
nek junius 30, augusztus 4 és 18, szepmber 4 
és 15-étöl kezdve. 

— Ki-rtmegnyitas. Julius 5-én fogja 
mognyitani Jekab Ödön csíkszeredai vendéglős 
ujonan épített kert helyiségét. Jó konyháról íz-
léses ételek es italokról már előre történt 
gondoskodás. Cigányzene ! Pontos kiszolgálás ! 
Fe'hivjuk a mulatni vágyó közönség figyelmét. 

— Gyilkosa,ig. Csikszentgyörgyön f.  hó 
21-én este ifj.  Urus Jánost még eddig isme-
retlen tettesek késszurással ós revoi verlövés-
sel meggyilkolták. 

— Hazassag. Hertelendi és vindoruya laki 
Hertelendv Dénes özv. Hertelendy Audorné 
uádasdí Sárközy Irma fia  és dapsai Dapsy 
Amy özv. Dapsy Frigyesné csiktaploczai Lázár 
Juliska leánya junius hó 28-án tartják eskü-
vőjüket, Budupestjn. 

— Járvány. Gyergyószentmiklósról vett 
értesülés szerint az ottani járás területén a f. 
évi junius hó első felében  a roncsoló toroklob, 
vörheny és kauyaró fordultak  elő. Ugyancsak 
kanyaró járvány lépett fel  Gyimesbükkön, Csik-
pálfalván  és Szépvizen is. 



4-ik oldal. 

— Vorsonytárgyalási liirdotós. Alul-
írott hivatal a kolozsvár—szászrégen—tölgyesi 
állami közút 2204-ü km. szakaszának újra 
épitéséuek biztosítása céljából versenytárgya-
lást hirdet. A versenyezni óhajtók felhivatnak, 
hogy ..Ajánlat a kolozsvár—szászrógen—töl-
gyesi állami közút 2*20.4—0 km. szakaszának 
újraépítése" felírással  ellátott, pecséttol le/árt 
borítékba helyezett ajánlatukat 1913. évi július 
hó 2-ik napiának délelőtt 10 órájáig alulírott 
hivatalhoz közvetlenül, vagy posta utján nyújt-
sak be. Az ajánlat az előirt ajánlati minta és 
ajánlati költségvetés felhasználásával  teendő ; 
az az ajánlati költségvetésbe az egység ára-
kat és az ajánlati végösszeget nem e<ak szá-
mokkal, hau» m hetükkel is be kell irni. Az 
ajánlathoz az ajánlati összeg öt százalékát ki 
tevő bánatpénznek valamely m. kir. adóhiva-
talnál vagy állampénztál űál történt letételé-
ről szóló nyugta, vagy annak közjegyzőileg 
hitelesített másolata, vagy a bánatpénz elkül-
dését Igazoló postai feladó  vevény cjatolaudó. 
Azok az ajánlattevők, a kik az a ulirt állain-
épiteszeti hivatal felügyelete  alatt munkát nem 
végeztek, illetőleg ellőtte ismeretleuek, tartoz-
nak megbízhatóságukat, az illetékes kereske-
delmi és iparkamara bizonylatával igazolni. 
Az aj aulatok alulírott hivatalban 1913. éviju-
iius hó 2-án d. e. 11 órakor fognak  felbon 
tatui. A verseny tárgyaláson az ajánlattevők. 

— Öngyilkosság. Daradics István csik-
taploczai lak ós f.  hó 22-én felakasztotta  magát. 
Tettét állítólag elm bajában küvetto el. 

— Az Erdélyi Gazdasági Egylet szep-
tember hó 5—8. napjain Kolozsváron rende-
zendő XVII. tenyészállat és IX. mezőgazd. gép-
és termény-kiállitásaiuak és vásárjainak prog-
ramúját most tette közzé. A programm sze 
rint több mint 15 ezer korona, számos arany, 
ezüst, bronz érem, disz és elismerő oklevél 
áll a kiállítási bíráló bizottság rendelkezésére. 
A programok és bejelentőlapok tömeges szét-
küldését az egylet megkezdte és a hét köze-
pére azok már a gazdák és gyárosok kezei-
ben lesznek. A kiállítás ügyében mindennemű 
megkeresésre az KGK titkári hivatala Kolozs-
vár, Attila-u. 10.) ad azomial felvilágosítást  az 
érdeklődőknek. 

Szerkesztői üzenetek. 
S. A. ós F.  S.  C5 i k szent gy örgy. A cik-

kek csakis a Nyílttéri rovatban közölhetők, 
Boronkint 40 fillér. 

Faeladási hirdetmény. 
Csikszenttaináai közbirtokosság el-

adja Csikszenttauiás küzsó0
r házánál 

1913. evi julius hó 14 en d. e. 11 
orakor kezdődő árverésen a Csikvár-
ir.cgye Csikmadara3 Ilik rész községe 
határában levő Burát nevll erdejének 
mintegy 170 kat. hold területén 93126 
—911. számú F. M. rendelettel kihasz-
nálásra engedélyezett fenyő  faállomá-
nyát. 

•A vágás területe a gyimesi ország-
úttól 18 kilóméter, a M. A. V. (iyimos-
közeplok állomásától pedig 18 kilóm ter 
távolban van. 

Az eladás tárgyát képező faállomány 
törzsenkénti bemerés szerint 21834 m8 

tiszta lucfenyő  gömbölyű hasson fát  és 
9763 m1 tiszta jegenye fenyő  haszon fát 
tartalm; 

Kikiáltási ár 272285 korona bánat 
pénz a kikiáltási árnak 10" - a. K'üasz 
nálás időtartama 4 év. 

Az árverési és szerződési feltételek 
az erdőbirtokos alólirott képviselőjénél, 
továbbá a szépvizi (C.siksseredában) m. 
kir. járási erdőgondnokságüál rendelke-
zésre állanak. Az crdőgouduokságuul 
megtekinthető a részletes becslési mun-
kálat is. 

Olyan ajánlatuk, melyek az árverési 
és szerződést feltételektől  eltérnek, vagy 
bánatpénzzel e.látva nincsenek, figye-
lembe nem vétetnek; utóajánlatok el 
nem fogadtatnak. 

S Z É K E L Y S É G 

írásbeli zárt ajánlatok a szóbeli ár-
verés megkezdése előtt az árverező 
bizottság elnökénél nyujttudók be. — A 
megajánlott összeg számokkal és bet ük-
! el is k'}randó s az ajánlatban kifeje-
zendő az, hogy ajánlattevő az árverési 
és szeiződési feltételeket  teljesen ismeri 
és magát azoknak aláveti. 

Csikszeuttamás, 1913. évi április hó 
5. napján. 

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

Száin 885/10 —1918. 
végrh. 

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. 
Alattirt kiküldött végrehajtó az 1881. évi EX. I 

tc. 102. g-a értelmében ezennel közhírré teszi. hogy a 
Csíkszeredai Kerületi Muukáshiztositó Pénztár végre-
hajtatónak javára 2411 korona 12 fillér  betegsegély 
és baleseti tartozás és járulékai erejéig 1912. évi 
december 17 én foganatosított  közigazgatási végre-
hajtás ntján lefoglalt  >'s 3863 ko imára becsült 
ingóságok, u. in. : kereskedelmi fenyődeszka  nyil-
vános árverésen eladatnak. 

Mely árverésnek a 20/.>13. sz. kiküldést ren-
delő végzés folytán  végrehajtást szenvedő fatelepén 
(íyimesközéplokon leendő eszközlésére 1913. évi 
julius hő 12-ik napjának délelőtti 10 órája határ-
időül kitüzetik és ahhoz a venni szándékozók 
ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg. hogy az 
éiintett ingóságok ezen árverésen az 1HH1. évi 
I.X. te. 107. S-a értelmében a legtöbbet Ígérőnek 
bi'csáron alul is eladatni lógnak. 

Az elárverezendő nig-iságok vételáia az lKrtl. 
évi EX. t-c. 10*. g-ában megállapított teltételek 
szerűt lesz kitizetendő. 

Kelt Csíkszereda, 1913. évi junius hő 25-én. 
VITOS FERENC, 

végrehajtó. 

Szám '.'7 7 — 1913. 
végrh. 

Á RVE RÉSI MIKI)ETM ÉN V. 
Alatt'»t kiküldött végrehajtó az 1881. é\"! LX. 

te. 102 §-a értelmélien ezennel közhírré teszi, hogy 
a Csíkszeredai Kerületi Munkásbiztositó Pénztár 
végrehajtatóuak javára o 10 korona 54 fillér  beteg-
segély és haleseti járulék tartozás és járulékai ere-
jéig 1'.II3. évi ni.'iivius hó 17-én foganatosított  köz-
igazgatási végrehajtás utján lefoglalt  és 433 ko-
ronára becsült következő ingóságok u. m.: használt 
fenyődeszka,  ajtók és ablakok nyilvános árverésen 
eladatuak. 

Mely árverésnek a 20/32. sz. kiküldést ren-
delő végzés folytán  végrehajtást szenvedő lakásán 
Csíkszeredában lecmln eszközlésére 1913. évi julius 
hó 5-ik napjának délutáni 4 órája határidőid ki-
tüzetik és ahhoz a venni szándékozók ezennel oly 
megjegyzéssel hivatnak meg. hogy az érintett 
ingóságok ezen árv. résen az lKXl. évi EX. te. 
l07. g-n értelmében a legtöbbet Ígérőnek becsáron 
alul is eladatni tognak. 

Az elái verezend.i ingóságok vételára az 1881. 
évi IA. t-c. 108. s ában megállapított feltételek 
szerint lesz kifizetendő. 

Kelt Csíkszereda 1913. évi junius hó 23-án. 
VITOS FERENC, 

végrehajtó. 

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

t.-c. 102. S-a értőimében ezennel közhíré teszi, 
hogy a Csíkszeredai Kerületi Muukásbiztosltó Pénz-
tár végrehajtatónnk 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, ii. in.: kereskedelmi tenyő gömbfa 
nyilvános árverésen eladatnak. 

Mely árverésnek a 20/33-910. sz. kiküldést ren-
delő végzés folytán  végrehajtást szenvedő fűrész-
telepén (iyergyútölgyeson leendő eszközlésére 1913. 
évi julius hó 10 ik napjának délelőtti 10 órája ha-
táridőid kit űzetik és ahhoz n venni szándékozók 
ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az 
érintett ingóságok ezen árverésen az 1MH1. évi 
LX. t.-c. 107. jj-a értelmében a legtöbbet ígérőnek 
becsáron alul is eladatni tognak. 

Az elárverezendő ingóságok vételára az 1 KK|. 
évi IA. t.-c. |0s. s Aban megállapitott feltételek 
szerint lesz kifizetendő. 

Kelt Csíkszereda, 1913. évi junius hó 23-án. 
VITOS FERENC, 

végrehajtó. 

26. szám. 
I 

Szám 834/6 1818. 
végrh. 

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

tc. 102. §a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a 
Csíkszeredai Kerületi Munkásbiztositó Pénztár végre-
hajtatóuak javára 381 korona H-l fillér  betegsgély já-
rulék tartozás és járulékai erejéig 1912. december 
hó 17-én foganatosított  közigazgatási végrehajtás 
utján lefoglalt  és 796 koronára becsült következő 
ingóságok, ii. m.: kereskedelmi fenyődeszka  nyil-
vános árverésen eladatnak. 

Mely árverésnek a 20/913. sz. kiküldést ren-
delő végzés foh  ián végrehajtást szenvedő fűrész-
telepén (íyimesközéplokon leendő eszközlésére 1913. 
évi julius hő 12-ik napjának délelőtti 10 órája 
határidőül kitüzetik és ahhoz venni szándékozók 
ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg. hogy az 
érintett ingóságok ezen árverésen az 1HH1. évi EX. 
tc. 107. S-a értelmében a legtöbbet Ígérőnek becs-
áron alul is eladatni fognak. 

Az elárverezendő ingóságok vételára az 1HH1. 
évi EX. t.-c. 108. g-ában megállapitott feltételek 
szerint lesz kitizetendő. 

Kelt Csíkszereda, 1913. évi junius hó 25-én. 
VITOS FERENC, 

végrehajtó. 

_Szám_293—1913. 
végrh. 

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. 
Alattirt kiküldött végrehajtó az 1881. évi L ^ 

t.-c. 102. S-a értelmében ezennel közhírre 
teszi, hogy a Szultán Gergclyné utódai, illetve 
a magyar állam kincstár és Csíkszereda város 
végrehajtatónak javára 5180 K 6ti fill  adó tar-
tozás cs járuléka erejéig 1912. cvi nov. 26 cs 
1913 május hó 30-áti foganatosított  kielégítési 
végrehajtás utján lefoglalt  és 11400 koronára 
becsült következő ingóságok u. m.: ruhabolti 
divatáruk, kocsi stb. nyilvános árverésen el-
adatnak. 

Mely árverésnek a hivatalból a végrehajtást 
szenvedő lakásán és üzletében leendő eszköz-
lésére 1913. évi julius hó 9-ik napjának dél-
előtti 9 órája lialáridüiil kitüzetik cs althoz venni 
szándékozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak 
meg, ltoRv 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 junius hó 24-én. 
ZSIDÓ ISTVÁN, 

városi végrehajtó. 

DIESELMOTOROK i , , M ! ( e k '°-rendszer 
Szivógáz és benzinmotorok. 

Bonztn és nyorsolajns cséplö-
garniturak, magánjáró i al is. 

| Meglepd ujdonfúgl  Meglepő ujdonaág! | 

Nyersolajmotorok 
gyújtófej,  vizbcfecskendezós 

os kompresszor nélkül. 

Gellért Ignácz és Tsa 
mórujki iroda 

B u d a p e s t , V., Koliáry-utca 4. 
Saját érdekében kórjen ajánlatot! 

K AJSZINB ARAC K, 
válogatott legszebb példányo-
kat 6 kilónként 4 koronáért, 
Spanyolmeggyet 3 koronáért 
szállít S z i 1 a g y i, gyümölcs-
kivitele, Kiskörös. 
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ALKALMI BUTORVÉTELT AJÁNL 
SZÉKELY ÉS RÉ11 

b ü t o r b y A r a 
MAROSVÁSÁRHELY- BRASSÓ 

FŐTÉR 47. Kapu-u. 60. 
K o m p l e t t liá.lószc"ba b e r e n -

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

Hitelképes egyeneknek árfeleine 
lés nélkül r é s z l e t f i z e t é s r e  is. 

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

— KELENGYEKBEN. ~ ~ 

Szám; 2ü'J 1, 1U13. 
ki. 

Pályázati hirdetmény. 
Csikvármegye felcsiki  járáshoz tar 

tozó karezfalvi  kürorvosi állás megüre-
sedvén, arra ezennel pályázatot hirde-
tek s feihivom  a pályázni óhajtókat, 
hogy az 1888. évi I. t. c. és 1908, évi 
XXXVIII, t.-c. 7. §-a érteloiébeu sza-
bályszerűen felszerelt  kérvényüket 1913. 
julius 25-ig hozzám adják be. 

Üzen kürorvosi állás az alább rész-
letezett javadalmazással van összekötve. 

1. lüOO K kezdő fizetés  és 5—5 
évenkinti, összesen 800 koronára emel 
kedhet 200 K ötödéves korpótlék az 
államtól. 

-2. 400 K személyi pótlék á köz 
ségtől. 

3. 2200 K látogatási dijváltság a 
küzségtöl, vagy a szabályrendeletben 
megállapított látogatási dijak. 

4. 100 K fuvaráltalány. 
I). GOO K a ker. munkásbiztositó 

pénztártól kilátásba helyeztetik. 
6. 54 K a Karezfalva  községben 

teljesitendő halottkémlelésért. 
7. Természetbeni lakás a székhelyen, 

hol gyógyszertár van. 
A közegészségügyi kör Csikmadaras. 

Csikdánfalva,  Karezfalva,  Csikjonöfalva. 
Csikszeuttamás és Csikszentdoinokos 
községekből áll. Karezfalva  székhelylyel, 
melyek 10 km. hosszúságban vasút és 
országút mentén fekszenek. 

A választás megtartása iránt később 
fogok  határozni. 

Csíkszereda, 1913. évi junius 19 én. 
Dr. Súntlor  Gyula, 

főszitlfftiltiró. 

Szám: 1871/1913. ki. 

Hirdetmény. 
A m. kir. honvédelmi minisztérium 

63914—24/1913. szám alatt a es. és 
kir közöshadscregbeli hadapród-isko-
lában magyar honos ifjak  részére fenn-
tartott és az 1913 —14iki iskolai év 
kezdetén betöltendő magyar állami ala-
pítványi, magánalapítványi és tandijfize 
téses helyekre pályázatot hirdet. 

Pályázati feltételek  a városi tanács 
nál julius hó 5 ig betekinthetók. 

Csíkszereda, 1913. junius hó 16-án. 
A városi tanács. 

N Y O M D Á S Z TANULÓNAK : C s i k v á r m e 9V e f e l c s i k i  i é r á s
 " s z o l g a b l r á j a 

felvétetik  egy ügyes flu, 
ki legalább a középiskola 
U-ik vagy Ill-ik osztályát 
jó eredménnyel végezte, 

Y Á K Á R L . 

Szám 72/4—1U13. 
végrh. 

ÁRVERÉSI HIRIIETMÉNY. 
AUtt'Hkiküldött végrehajtó az 1HK|. éti l.X. 

te. 102. ţj a értelmében ezent, ! Uzhirré teszi. Iiogy a 
Csíkszeredai Keuileti Muuká-i . wsitó Pénztár végre-
liajtatóuak javára 2411!) k<> 02 tilli'r beteg 
segély járulék tartozás és j.'nulékai erejéig I!lt.'l. 
évi április hó '.l én togan - itott közigazgatási 
végrehajtás utján lefoglalt  - ;14U0 koronára be-
csült következő ingóságok u. in.: 1500 ilib. du-
láb fenyödeszka  stb. nyilvános árverésen eladatnak. 

Hely árverésnek a 20;.;'! :>l;í. sz. kiküldést 
rendelő végzés folytán  vég: i.ijtást szenvedő bá-
nyatelepén Uorszéken leeie! i eszközlésére l'Jlít. 
évi julius hú 7-ik napjának -l.-lőtti 11 órája hatat 
időül kitilzetik és ahhoz venni */..*.udékozók ezennel 
oly megjegyzéssel hivatnak meg, liogy az érintett 
ingóságok ezen árverésen a 1 1. évi I.X. te. 107. 
g-a élteimében a legtöbbet ígérőnek becsáron alul 
is elailatni lógnak. 

Az elárverezendő ingosé^ok vételára az 1H8J. 
évi LX. t-c. 108. g-iban m-gállapitott teltételek 
szerint lesz kitizetendö. 

Kelt Csíkszereda, 11)13. > vi junius hó 23-án. 
MTOS FERENCZ, 

Szám ; »1—913. 
ki. 

Pályázati hirdetmény. 
Gsikvármegye felcsiki  járásához tar 

tozó Várdotfalva,  Csobotfalv»  és Csík-
csomortán községekből alakult várdot-
falvi  körjegyzőségben újonnan szerve-
zett segédjegyzói állásra pályázatot hir-
detek. 

Felhívom a pályázni óhajtókat, hogy 
z 1883 évi I. t. e. 6 §-a illletve 1900 
vi XX. t. c. 3 §-ábau előirt képesíté-

süket igazoló okmányokkal felszerelt 
kérvényüket hozzám folyó  évi julius 
h ó '20 á ig annyival is inkább adják 
be, inert később érkezőket figyelembe 
venui nem fogom. 

Az állás javadalmazása 1000 korona 
fizetés. 

A választás napjáról későbben fo-
gok intézkedni. 

Csíkszereda, 1913. évi junius hó 15-én. 
Dr. Sándor Gyula 

főszolgabíró. 

A csíkszeredai állandó 
Edison IVIozgószinházban 

minden vasárnap és 
_ szerdán szenzációs 

előadás, teljesen uj és 
változatos műsorral. 

Sttr̂ ÎrVe 

í N«WI • 

Thomisschlacke 

Uirtrâr, 

ŐSZI TRÁGYÁZÁS! 

T H O M f l S S f l L f l K 
A legjobb és legolcsóbb foszforsavas  műtrágya! Óvakodjunk a hamisításoktól ! 
Csak akkor valódi, ha ilyen zsákba van és eredeti ólomzár van rajta. 
M i n d o 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 á l l a t v a ! 

K A L M A R V I L M O S 
a Thomasphosphatfabriken  Berlin, v e z ó r k e p v i s e l ő j e 

BUDAPEST, VI., ANDltÁSSY-UT 49. 
Különösen a jelenlegi rendkívül olcsó árakra figyelmeztetjük  a vásárlókat, 

•si 

piBjpisiiBiBisiiairr ji BIEI ragr^iBiüi ra • a EIBIS1 raicng; íaiöisi ÍBIBIBI lakisi rajăisiisi 

TMIRKI beiespeü lilleo. 

Óvakodjunk én len 
utánzatok1"T 

Kinek drága az egészsége 
és pénzét ucm akarja hiábavaló dolgokra kidobni, az saját érdoké-
ben cselekszik, hu legalább egyszer-kétszer kipróbálja a világhírű 

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

Kapható 44 ffill.  1.40 és 2.20 K eredeti üvegekben. 
Füelárusitás: 

KELLER ISTVÁN gyógyszertárában 
az „ATTLLAHOZ". 

Csikszentmártonban és Tusnádfúrdón. 
Csuz, köszvény, 
hátfájás,  izom . 
továbbá híUés. n 
Mentből Sósbors/ 
alkalina/.utik. Foi_í. 
általános gyeiig-
Torokfájás,  reki" 
Ment hol Sósbors 

esetekben is 
Minden egyes Ih 

•lik róla. 1 

ima, szaggatás, nyilulás, oldnlHZiirás, keresztosontfájás,  derékoldal- vagy 
iabántalmak, kar- és lábgyengeség. merev végtagok és ujjak. görcsök, 
i'ázás, vagy léghuzamból származó bajok azonnal enyhülnek az Oroszlán 
használata által. Ha a fájó  testrész a dörzsölést nem tiiri, ngy borogatást 

ás, fejfájás,  fejszaggatás,  hajhullás, idegesség, bágyadtság. kimerültség 
; eseteiben kincsesei ér tel a valódi Oroszlán Mentből Sósborszesz, 
•ég, gégehumt, influenza  nátha ha föllép,  ugz emlékezzék az Oroszlán 
/.re, mely n legkitűnőbb és legelterjedtebb háziszer. Ezer és ezer más 
vitünő sikerrel lesz az Oroszlán Mentből Sósborszesz használva. 
;hez bő használati ntasitás vau mellékelve Sok ezer bálairat tanusko-
>gy az Oroszlán Mentből Sósborszesz az emberiség jótevője. 

[Í[j5i§^lsiBi3][siyj HHf l l i i lS I I iBIB 
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Menetrend, érvényes 1913. évi május hó 1-től. 
Oda 
Szv. 
8002 
I III. 

1220 
21U 7511 
10Ş1 

221) 
2® 
232 
23'.l 
24(1 

955 
224 

Szv. 
80 Ili 
1 -III. 

ü'SO 
•g 5-56 
f  6 02 
•3 6-09 
•gti-16 

6-27 

Gyv. 
504 
I. II. 

1050 
745 

808 
951' 

102" 

448 

Szv. 
8004 
I — 111. 

Szv. 
800(i 
1—111. 

"4311 
615 

Szv. I Szv. 
8008 8010 

I- III. 

Székelykocsárd -Aladtialva—Brassó 

ni. 

Szv. 
8003 
I—III. 

Vissza 
Szv. 1 Szv. Szv. Gyv. I Szv. 
8007 8005 8001 503 8015 
1—111. 1 III. 1—111. I. II. í I—III. 

Szv. 
8009 
1 —111-

50011220 930 
832 115 

1201 ~ 335 
1207 341 
1213 346 
1220 352 
1228 359 
1239 410 

7«f)4ii  ind. Budapest uy. p. u. (141, 165, 191 
— ind. Budapest k. p. u.(N.-Váradon ál I I 

705 ind. Budapestk. p.u.(Aradonál 141, 16 
ind. Kolozsvár <1 III 

300 
305 
3M 
35T 
355 
3® 
342 
3511 
4Î2 
442 
450 
Süt 
STT 
5Î9 
555 
5» 
Ű4~ 
545 
5® 
6Ö5 
613 
627 
640 
655 
706 
723 
729 
744 
753 
829 
840 
853 
910 
924 
932 
956 

1002 
1013 
io;» 
1055 
l|o:l 
1112 
1121 
1126 

6-28 
6-33 
6-39 
6-49 
6-57 
7 04 
710 
7-26 
7-39 

Szv. 
8014 
1 III. 

627 
633 
645 
710 
730 
739 
74« 
757 
802 

647 

tl£ ind. Szikelykocsírt . 141, H» 
931 1 M:>rosnagyliik 2. sz. őrház 
937 Vajdaszeg 4. sz. őrház . 
944 Maroscsúcs 6. sz. őrház . 
951 Maroskecze 

1(«]2 érk. Marosludas (152' . . . 
— | érk. Besztercze (152) . . . 
— érk. Borgóbesztercze • . . _ 
5H ind. Borgóbeszlercze . . . 

— ind. Besztercze (152) . . 

) crk. 15" 
I) érk. 
I) érk. 125 725 
. érk. 420 | 

érk. 1246 
1240 
1257 
1221 

ind. 1209 

920 
10 K' 
7(15 
659 
653 
646 
640 
628 

ind. 
ind. 
crk. 
érk. 

224 
955 

1021 

1J40 

1047 
I 

10-10 

1011 
1124 ' 1139 

1147 
I 

1208 
1212 

1 S 
K s 
a p. 

Szv. 
8808 
l-lll 

1238 
1243 

I 
1259 

202 

L 
324 
j j 
354 
400 
411 
432 
452 
500 
509 1 

518 I 
523 

1243 
1249 
1255 

105 
114 
121 
127 
143 
156 
206 
214 
227 
235 
243 
250 
259 
305 
309 
321 
331 
340 
353 
406 
421 
432 
449 
455 
510 
5 1 9 555 

60<i 
6~ 
63"/ 
651 
65T' 
7IÎ1 

756 
757 
815 
823 
832 
84] 
846 

415 
420 
426 
436 445 

452 
558 
5" 
530 
607 
G15 
6 S 
ö30 
6« 
651 
700 
7ÖS 
7 K I 
7 1 8 
728 
737 
750 
8<M 
816 
828 
845 
85i 
905 
914 
<142 
953 

1007 
1024 
1037 
1045 

Szv. 
SOI 2 

! l-lll. 

1006 1 ind. 
10U 
1017 
1027 
1036 
1042 
1048 
11Ö7 
1 1 2 0 II érk. 

ind. 

érk. 

ind.! 

Marosludas (152) . . . 
Marosbogát 
Kutylalva 16. sz. őrház 
Radnót 
Maroscsapó 
Marosugra 24. sz. őrház . 
Kerelöszentpál . . . . 
Nyárádlő 
Marosvásárhely . . . . 
Marosvásárhely érk 
Marosvásárhely felsőváros  . . 
Nagycrnye 43. sz. őrház . . . 
Sáromberke 
Gcrnyeszeg 
Körtvelyíája 49. sz. őrház . . 
Petele 51. sz. őrház . . . . 
Radnótfája  52. sz. őrház . 
Szászrégen ind. 

érk. ; 

Szv. 
8806 
I III érk. 

130 — 
200 I — 

3 2-20 7tw 
I 1-33 740 

1140 
1155 
1255 
104 
115 
123 
133 
144 
200 
218 
231 
246 
256 
310 
319 
329 

J730 
400 
4 07 
418 
4-28 
439 
502 

_5j20 
745 635 

615 
125 725 

612 
814 

820 
832 
909 
916 
924 
930 
943 
952 

ICK» 
1020 
1031 
1046 
1054 
11,07 
1116 
1125 

405 
417 

I-

-856" 
908 

i 8-30 
7-43 

10 5 
1027 

érk. 
érk. 
ind. 
érk. 
ind. 

Szászrégen 
IdccsiUrdö 
Marosvécs 
Magyaró 
Déda megálló . . , . . 
Déda 
Ratosilya 
Szalárd 82. sz. őrház . . 
Palotailva 
Báútfyháza 
üodcincsterháza . . . . 
Maroshéviz (liorszékfürdő) 
üalóczás 
Várhegy 
Ditró 
Szá'hegy 

Gyergyószentmlklós . . 
Gyergyószentmiklós . . 
Tekerőpatak 
Vasláb 
Maroslö 
Csi'.ozcnldouiokos . . . 
Karcfalva 
Csikmadaras 
Csikrákos 
Mrdéialva ,153) . . . 
Gyirnes (153) ind. 
Palanca (153) ind. 

ind. 
érk. 

ind. 

9431100 
1035 
545 

12® 
1 102 
1056 
1051 
1044 
1037 
1026 

1..M1 
720 

1230 
544 
2<i:. 
159 
153 
146 
140 
128 

650 
835 

1230 
903 
6 6 

608 

I ISO 

I 125 
I 4̂ 1 

10-45 
:§ 10-39 
~ 10-32 
3 10-25 

10-18 
1005 

_ 647 _ 1135 _ 
550 _ 

1206 625 1019 127 
1200 619 1013 121 
1154 612 10Í "3 114 -
1145 603 957 105 — 

1137 555 949 1256 — 

1129 547 941 1248 — 

1123 
1106 

541 935 1242 — 1123 
1106 524 918 1225 — 

1052 510 904 1211 > 
1032 — 847 1154 431 
1025 — 840 1147 424 
1012 — 826 1128 
1005 — 819 1121 402 

O 958 — «12 1113 356 
a 950 — 804 1105 

941 — 755 1056 
r 935 — 749 1050 

931 — 745 1046 3 10 
926 — 735 1040 320 
917 — 726 1031 

H 909 — 719 1023 304 
857 — 707 1011 
844 — 6? 4 958 
838 — * 648 952 237 

-H 828 — 635 942 
8>o — 616 924 
805 — 611 919 2(12 
750 — 555 904 
7 " — 547 855 
724 — 530 838 124 
704 — 5io 818 
G52 Szv. 

8011 
1—DL 

458 805 
638 Szv. 

8011 
1—DL 

443 749 12ü 
623 

Szv. 
8011 
1—DL 428 733 

614 

Szv. 
8011 
1—DL 

420 724 1211 
549 9KT — 700 1151 
543 903 — 654 
533 854 — 646 1136 
515 838 — 629 1121 
450 815 — 004 1057 
438 804 — 554 

5J3 
„ 

428 755 Szv. 
554 
5J3 1035 

417 743 8807 535 
410 737 l-lll 529 1020 

605 

J . 
541 

J3I 
516 
501 

K 
01 

« 3 

1 £ 
B? 
fi? « I-í ? 

10-01 
•O 9-54 
•o 9-46 
~ 9-35 
- 9-25 
• 915 
" 9-09 
" 8-51 

8-36 

Szv. 
8805 
l-lll 

220 I _ 
133 _ 

400 1 — Í — I — 10-23 
érk. 

- 1 érk. 

Madélalva (153) . . . .érk.] 
Csíkszereda ind. 
Csíkszereda érk. f 
Zsögüdfürdő 
Csikszcntkirály 
Csikszentimre 35. sz. őrház . . 
Csikszentsimon 
Csikvercbes 
Tusnád 
Tusnádfilrdő 
Scpsibükszád-Bálványosiiired . . 
Málnásfttrdő 
Málnás 
Sepsibodok 
Se 'kőröspatak-Gidófalva  . . . 
Se szentgyörgy (1511 . . . . ind. 
B :zk (154) . . . . 

350 727 
336 714 
258 •0 644 
251 637 
242 630 
235 •w 623 
230 618 
217 f|04 
210 556 
155 541 
140 528 
123 514 
112 504 

1258 452 
1246 443 
1235 433 

708 
7-40 
52Ő~ 
507 

11-40 
11-47 
11-58 
1 2 0 8 
1219 
12-42 
1-00 

7Î . 840 
835 

12:« 
1020 

309 
920 

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

74ât,35 
Mf 

125 . , 
61-"l 

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

1219 
700 

— ind. 

érk. 
érk. 

! érk. 

!

érk. 
érk. 
érk. 
érk. 

Sepsiszentgyörgy '154) . . 
Kilyén . . . . . . . . 
Uzon 
Kökös 
Prázsmár 

iy 
, 154, 155, 157) 

Szászlierír 
L..-S. á (I 
Budapest. 
• ' k. p. 

. ind. ] 734 I 

. érk. 1218 
1210 

' 11-58 
, 11-46 

11-35 
11-16 

. ind.J 11-00 ] 
. p. u. 141, 165, 191) ind. I — 

. í. (Naanárdilm ii 141). .ind. 820 
Bitest k. p. 1. (Aradon «1 1 4 1 , 164). . ind. 750210 
Kolozsvár (141) ind.1 904 
Prcdeí" (141) ind. ' 634 
.'..ika.c: I ind. ! — 

I,»ptnl»j,li,iio«: llr. GAAL ENDRE, 

J2j35_ 
3-59 
3-51 
3-39 
3-28 
318 
300 
2-45 

805*935 
745 

1220 
613 

1250 
750 

523 
5 1 0 

830 743 
TÖW" 

952 
908 
901 
854 
847 
842 
832 
824 
814 
756 
741 
733 
722 
713 705 

130 
•S 2 00 

1139 
1126 

Szv. 
801.1 
1—111. 

1005 
952 
948 
941 
933 
926 
921 
911 
903 
852 
841 
828 
820 
808 
759 
749 

I — I 4-39 
6-46 
6-38 
6-26 
615 
605 
5-46 
531 •21 I -

820 
2io 
904 

7-30 
7-22 
7-10 
6-59 
6-48 
6-29 
613 

349 
935 

Nyomatott Vikit  1„ ktinyvnyomdájihui, Clikller«ilt, 


