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POLITIKAI, KÖZGAZDASÁGI ÉS SZÉPIRODALMI H E T I L A P 

Tisza nyilatkozata. 
Tisza gróf  miniszterelnök aktuális 

politikai kérdésekről beszélgetést foly 
tátott egyik fővárosi  lap munkatársi-
val, melyet lap elaö helyen közöl. Tisza 
nyilatkozata olyan tartózkodás nélküli 
nyíltsággal, de amellett olyan higgad 
tan és lojálisán világítja meg az eg'^z 
helyzetet, hogy a közvélemény kormány 
intencióit és terveit megismerheti. And 
rá^sy pártalakitását helyesli, mert pro-
grammjának nincs közjogi gravorainális 
tartalma, örvend, hogy függetleus-.v.;i 
párt tagjaira Andrássy programmji 
vonzerőt gyakorolt, amint ó ezt elüre 
látta, reméli, hogy vonzerő jövőben 
még fokozódni  fog,  mert magukat lüg-
getlenségieknek nevező pártok fenn 
állása mindinkább erkölcsi lehetetlen-
séggé válik. Andrássy külügyi prog-
rainmjának minden sorát aláírja, katonai 
részt is örvendetesnek tartja, mert And-
rássy ezúttal jó irányban valtoztatta 
meg már többször módosult ma, atartá-
sát, viszont közigazgatási kérdésben 
ellenkező irányban változott Andrássy 
felfogása. 

Itt Tisza kifejti,  hogy megyei ön-
kormányzatot szélesebb jogkörrel, több 
tartalommal szándékozik felruházni  köz 
igazgatási bizottság választott tagjainak 
szaporítása, közgyűlés által választott já-
rási bizottságok felállítása.  Alkotinányvé 
delemre vonatkozóanAndrássyék optikai 
csalódásban vaunak, ha megyék IDOőiki 
renitenciáját iiyennek tartják. H i Kris 
tóffy  nem bizonyult volna olyan tehe-
tetlennek kormányzati jogkör felhasz 
Hálásában, három hét alatt összeomlott 
volna egész mozgalom, meg igy is oly 
sok derék magyar család romlását 
okozta. Audrássy választójogi prog-
ramraja uj párt programmjáuak legsö-
tétebb pontja. 

Itt Andrássy tudató an végveszélybe 
sodorja a nemzetet csak azért, mert 
egy házszabálykérdésben aiul maradt. 
Ezt még mindig alkotmánysértésnek 
mondják, de ez ma már hatástalan régi 
uóta. Junius negyedikének reparációját 
többség azonnal keresztülvitte, de ha 
valamilyen más reparációt kívánnak, 

erről beszólhatunk. Óhajtja, hogy And 
rássyék bejöjjennk parlamentbe, bár 
Andrássy ugy látszik maga még nem 
tudj.: ni- tegyen. Z wplénben maga 
lie yes- i . . hogy trombitálókat kivezes-
sék. No trombitáljanak, ne eröszakos-
üedj^nak, akkor színét se látják majd 
pai amen i őrségnek. K jz. leli puriliká-
ciór.i ujb'/l cstU azt mondhatja, hogy 
Ü sy vadjainak teljes ismeretében tár-
gyaltad Luki.cesal, akit meg akartak 
erődíteni hjiyen, mert ettől maguknak 
előnyöket reméltek. Andrássy jövendö-
lés >re, hogy kormány mihamarabb meg-
bukik, mihelyt méivatló körök elejtik, 
azt kérdi, kit ért ezek alatt, Dinasztiát, 
királyt nem értheti, mert alkotmányos 
király többség bizalmát biro kormányt 
nem ejti el, Andrássy tehát csak ide-
gen hatalom beavatkozásától remélheti 
pártszenvedélyéuek kedvező fordulatot. 
Sajnálatos, hogy magyar elleniek részé-
ről nyilvánul ilyen torz felfogás.  Aiuig 
király és parlament bizalmát bírja, 
menni fog  a maga utján, szolgálni fogja 
nemzeti erőgyűjtés ügyei. Jelzi Tisza 
választókerületek beosztásáról, válasz-
tási bíráskodásról, varmegyei reformról 
szóló törvényjavaslatokat, valamint egy 
rövid javaslatot, mellyel jelenlegi tör-
vénylntósagi tisztviselők mandatuma 
meghosszabbíttatok. Ez ui-gyei tisztvi-
selők kinevezésének előhírnöke. Horvát 
kérdést ugy magyar, mint horvát szem-
pontok harmoulkus összeegyeztetésével 
Kivánja megoldani, katonai létszáme.ne-
les pedig valóban elkerülhetetlen, nél-
külözhetetlen keretben fog  mozogni. 
Miniszterelnök nyilatkozatai összes po-
litikai köröket leg :i tebben foglakoz 
tatják, ezeket poiiii:; ú és partmuuka 
jelentős beköszöntőjének tekintik. 

Színészetünkről. 
Szinikerületünk fe  tiltásának hatodik 

esztendejében a harmadik színigazgató 
kezdette meg a folyó  sziniévadol. bzen 
körülmény mindenes tre a szinikcrOleti 
választmánynak és elnökségének azon 
méltánylandó törekvőéről tesz tanúbi-
zonyságot, hogy a s. észét fejlesztése  és 
a közönség jogos ig gyeinek kielégítése 

érdekében egyéni és személyi érdekek 
mellőzésével teljes pártatlansággal telje-
sitik hivatásukat és ha valamely szín-
igazgató meg nem felel,  annak kicserélé-
sevei igyekeznek színészetünk állapotán 
javítani. 

Azok a vérmes remények, melyeket 
Tompa Kálmán szinigazgatásához füztünk, 
nem valósultak meg. Tompa Kálmán töb-
bet ígért, mint amennyit nyújtani képes 
lett volna és kevesebbet nyújtott, mint 
amennyit pródukálni köfelessége  lett volna. 
Az elégedetlenség egyre nőtt és már a 
szinikerület létéi is veszélyeztette. A ba-
jokért a jogos és jogosulatlan kritika a 
szinikerület vezetőségét tette felelőssé  ; 
elfelejtették  az örökké hibát és gáncsot 
keresők, hogy az elnökségnek nem is 
Tompa Kálmán volt a jelöltje és hogy 
megválasztása érdekében a leghangosabban 
azok kardoskodtak, akik legkorábban for-
dultak azután ellene. 

Szmikerületünk elnöksége a gyakran 
jogtalan és igazságtalan támadások kö-
zepette sem vesztette el munkakedvét; 
áthatva igen fontos  kulturális tényezőnk-
nek — a színészet ügyének — nagy 
horderejétől minden igyekezetével a jogos 
panaszok orvoslására törekedett. Tompa 
Kálmánnal szemben a legridegebb ellen-
őrzést gyakorolta és tőle a szerződés 
pontos betartását követelte, sőt a szer-
ződésben biztosított megtorlási rendsza-
bályok alkalmazásától sem riadt vissza. 

A szinikerület elnökségének ezen egye-
dül korrekt eljárása indította Tompa Kál-
mánt arra, hogy szerződését a hátralevő 
esztendőre a választmány hozzájárulásá-
val Szabados László színigazgatóra ru-
házza. 

Szabados Lászlót eddigi működése 
alapján igazgatónak a szinikerület elnök-
sége ajánlotta, ezért a felelősség  is teljes 
mértékben terheli. Ennek tudatában az 
elnökség Szabados László színtársulatá-
nak szervezését és eddigi szereplését is 
állandóan figyelemmel  kiséri; a már meg-
lehetősen összeszokott színtársulat két 
előadását Józsa üéza szinikerületi titkár 
a közelmúltban megtekintette Nagyenye-
den ; miként tőle értesülünk az elnökség 
a választással a legnagyobb mértékben 
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meg van elégedve és nyugodtan tekint 
az igazságos birálat elé. 

A szinikerületi titkár bőtapasztalatai 
és szakértelme e téren elegendő garan-
ciát nyújtanak arra, hogy a legnagyobb 
bizalommal tekintsünk sziniidényünk elé. 
Az előjelekből Ítélve Szabadosban olyan 
direktort nyert kerületünk, a ki nem szó-
virágokkal és üres frázisokkal  akar dicső-
séget aratni, hanem komoly munkával, 
odaadással és áldozatkészséggel törek-
szik bebizonyítani hivatottságát. 

Két színdarab „Buksi" operette és 
.Cárnő" szinmü előadásaiból volt al-
kalma megállapítani a szinikerület titká-
rának, hogy ugy a drámai és operette 
ensemble, mint a darabok kiállitása és 
rendezése niveaux-sak, minden jogos 
igényt teljesen kielégítenek. Színészei és 
színésznői csinos, jó megjelenésű, törekvő 
és értékes erők. Ruhatára választékos és 
szokatlanul bőtartalmu. 

A zenekar tekintetében is üdvüs uj-
jitást honosított meg a színigazgató. Ed-
digi állomáshelyeire : Erzsébetvárosra és 
Nagyenyedre ugyanis beszerzódtette a 
marosvásárhelyi cs. és kir. 51-ik gyalog-
ezred zenekarának 14 tagból álló külö-
nítményét. Ezen ideiglenes szerződést a 
szinikerületi titkár intervenciójára a had-
testparancsnokság engedelmével kiterjesz-
tette az ezred parancsnoksága szinikerü-
let többi állomáshelyére is; tehát váro-
sunk is megkapja a katonazenekart. 

Szóval egy minden tekintetben sike-
rült sziniidényre van biztos kilátásunk; 
ennek dacára kénytelenek vagyunk már 
most megállapitani, hogy a színigazgató 
és társulatának minden igyekezete dacára 
nem lesznek az előadások olyan tökéle-
tesek, mint a kerület kötelékébe tartozó 
más városokban, pl. Sepsiszentgyörgyön 
vagy Kézdivásárhelyen, mert hiányozni 

fog  egy elmaradhatatlan kellék, mit a 
szinigazgató nem hozhat magával, a 
megfelelő  keret: a szinpad. Reméljük 
azonban, hogy Csíkszereda város nagy 
és lelkes színházlátogató közönségének 
ezen hiány miatt felhangzó  követelő 
szava gondolkozóba fogja  ejteni az ille-
tékes tényezőket ós a közhangulat nyo-
mása alatt csak fogtörténni  haladás e té-
ren is előre! 

Zempléni fölsülés. 
Andrássy botlással kezdte politikai szerep-

lését. Legel-o partom nti felszólalását  félbe-
hagyta, mert rosszui :t vagy mi. Azóta foly-
toncsetlik-botlik, mintha valami beteges nagjra-
vágyás arra ö ztököinhogy ne a sikert ke 
resse, hanem a kudarcot. Amit csak tesz, 
mindannak vagy az idej t választja meg rosz-
szul, vagy a kivitel** módját hibázza el. Mi-
kor belügyminiszter volt és a paktum az ál-
talános szavazati ju_, megvalósítására közölte, 
pl uráli tásos javaslattal állott eló. Miután pe 
dig a munkapárt megalkotta a választójog 
demokratikus reformját,  most Andrássynak ra-
dtká'isabb kiterjesztés kellene. Az első alkot-
mánypártot, ugyancsak hatvanhetes alapon, 
akkor alakította meg, amikor az ország han-
gulata a negyvennyolcas iránynak kedvezett 
és akkor oszlatta föl,  amikor elkövetkezett a 
hatvanhét renaissauca. De a \ilágért sem az 
volt a célja sem ezzel a párttal, hogy mérsé-
kelje a szélsőséges politikai irányt. Ellenke-
zőleg, hozzácsatlakozott az ellenzék mozgal-
mához ós ezzel olyan lökést adott annak, hogy 
az egész helyzet fölborult 

A koalicziót szétrobbantotta katonai prog-
rammjával, most a katonai programm elejté-
sével uj koalíciót akar létrehozni, de csak a 
függetlenségi  pártot bontja meg. Második al 
kotmánypártját is rossz időben, a negyven-
nyolcasok fúziója  után alakította meg és ez-
zel hosszú időre lehetetlenné tette az egész 

ellenzéknek reális kormáuyképes alapon való 
szervezkedését. Programmtalanul, husz néhány 
emberével hadat üzen a kétszázötven fön}i 
munkapár1 i többségnek és a többség sikerek-
ben gazdag nagyeszű vezérének, de balkezü 
ténykedéseivel csak nagy ellenfele  dicsőséget 
növeli. 

A zempléni fölsülés  méltóan sorakozik ku-
darcainak eddigi sorozatához. A törvényható 
ságok óriási többsége bizalommal és lelkese-
déssel Üdvözölte a Tisza-kormányt. Az üdvöz-
lők közé beállott most Zemplénmegye is. 
Andrássy rettenetes erőfeszítéssel  azon mes-
terkedett, hogy megyéje szavazzon bizalmat-
lanságot Tiszának. Ha sikerült volna ezt ki-
erőszakolni, az ugyan Tiszának nem ártott 
volna semmit, de az már döntő, igen súlyos 
veresége Andrássynak, hogy ezt, a maga provo-
kálta harcot a saját megyéjeben elvesztette. 
Hol remélhet valaha sikert Tiszával szemben, 
ha azt a személyes befolyásnak  és korteske-
désnek minden eszközével még a saját szülő-
föidjéu  sem tudta kicsikarni. 

No a parlamentben aligha le-?z alkalma ki-
köszörülni ezt a csorbát. Azt mondja ugyanis 
Andrássy, hogy az ellonzékuek nincs más vá-
lasztása, mint vagy bemenui a képviselőházba 
és ott viaskodui az őrséggel, vagy nem menni 
be. Minthogy pedig Andrássyt senki sem is 
meri túlságosan harcias vertuérsékletüuek, azt 
kell hinnünk, hogy az országgyűlés munkájá-
ban nem szándékozik részt venni. De ha va-
lóban ezt határozná el, ha nem tudja elkép-
zelni, hogy a törvényhozás termében más fel-
adat vár a nemzet képviselőire, miut az őr-
séggel való kötekedés, ha ó is a kávéházi 
sztrájk tanyán akar politizálni, akkor kár volt 
pártot alakítania és okvetieukedéssel és csú-
fos  kudarcokkal foglalkoztatnia  a közvéleményt. 
A közvélemény máris meguuta Andrássy tragi-
komikui bukdácsolását és minden érdeklődésé-
vel kizárólag azok felé  fordul,  akik tuditos, 
férfias,  eredményes munkát végeznek a nem-
zeti munkák iutézésében. 

A „SZÉKELYSÉG" TÁRCÁJA. 
Aki nem olyan, mint a többi. 

Kávéház. A kisebbek közül. Kjfél  után 2 
ára. Vendég már alig van. A pincérek egy-
egy asztalnál szunyókálnak. Olyanoknak lát-
szanak, mint valami szép termetű asszonyról 
lekerült ruha, amelyeket próhababára akasz-
tottak. Azokról is ugy lóg le gyűrötten a 
frakkjuk. 

Az az egy pedig, aki rendíthetetlen nyu-
galommal összefont  karokkal áil egy lámpa 
alatt, mérgesen forgatja  a szemeit. Látszik 
rajta, hogy sebogy sem tetszik neki az igen 
nyugodt hangulat és hogy azt a néhány em-
bert, akik nyugodtan olvassák az újságot, 
szinte szeretné kihajítani. 

Ezekről az emberekről ugyan lei i a mu-
latság, az élvezet utáni vágy. 

Hanem a mulatságnak ára van. 
Így hát megelégszenek annyival, hogy 

megvárják a hajnalhasadást bohémmódra és 
aztán lassan, dülöngő léptekkel bandukolnak 
baza. 

A pénztárnál ülő leány jól ismerheti már 
őket, mert egykedvűen babrál valami kézi-
munkán, a tekintete átsiklik mindegyikeu. 
anélkül, hogy ajka mosolyra nyilua. 

Fiatal, ábrándos tekintetű, valóban kék-
szemű, fehér  arci 'kevés pirosság, finom  ár-
nyalatokkal odahelyezve), szőke hajú frizu-
rája á la Gretchen) leány a kisasszony. 

Már szinte unalmas a csend, amikor egy 
nagykarimájú imbolygó járású fiatalember  hir-
telen felpattan  az asztalától és odamegy a 
pénztarhoz épen amikor a kisasszony elrakta 
a varróeszközöket és egy pár szál félig  el-
hervadt gyöngyvirágot vesz fel  éa egy Edith 

k. a.-nak címzett k peslapot, amelyen egy-
mást ölelő pár művészies képe van kezd ol-
vasgatni. 

A fiatalemer  többször volt már itt, de 
Edith k. a--hoz alig szóit még. Ez az ó poli-
tikája). Nem ugy, mint a többiek, akik a 
leány kedvéért jártak ide és akik már min-
den elképzelhető siellemességgel igyekeztek 
ót meghódítani. 

a fiatalember:  Nem álmos? 
A k. a.: Nem, Különben, törődik maga az-

zal. Maga nagyon büszke. Már nagyon unat-
kozhatik. Hanem adja nekem azt a ket szeg-
fúl,  De mind a kettőt. Érti I 

A fiatalember:  Ejnye, maga ugy beszél, 
mintha szerelmes lenne bulém, (hódító, cinikus 
mosollyal; és feltékeny  lenne rám. 

A k. a.: Es ha az lennék, ba ugy volna. 
A Hat; fetnber:  Akkor azt nagyon rosszul 

tenné, kedves Edith kisasszony. 
A k. a.: Maga nagyon szemtelen ; más ne-

vet nem tudok adni, mert azt sem tudom, 
hogyan hívják. 

A fiatalember:  Az én nevem Tibor. (Majd 
lassan, vontatottan folytatja),  most már meg-
moudom, hogy eddig miért nem beszéltem 
magával.... (A leányt tekintetével majd el-
nyeli). Azért, inert én nem szoktam, nem 
tudok olyanokat beszélni, mint a többiek. 

Azok, ha ideállnak, mindig csak egyre 
gondolnak, magára. Remélem érti I 

A k. a.: (Szótlanul bólint a fejével). 
A fiatalember:  Egyetlen tisztességes szót 

sem ejtenek ki, gorombáskodnak, kétértelmű 
szavakát mondanak ki egyértelműen. Sokszor 
láttam, hogy nem jól esik hallania ezeket, 
láttam, éreztem, hogy magával lehetne nkosan, 
szépen beszélni. Minden mellékgondolat nélkül.' 
Ugy-e igaz! 

A k. a : Mintha maga is kételkednék 
benne, lassan, halkan, bizonytalanul tnoudja : 
Igaz. (Barátságosan néz a liura és nagyon 
sokat ígérő pillautásokat vet rá). 

Eközben a többi vendég elment már. A 
lámpákat is eloltották. Egy-kettő ég csak és 
egyszerre valami barátságtalan, rideg hangu-
lat öli meg a termet Kívülről a vasredőnyök 
éles gördülése ballatszik be, amelynek mint-
egy vizhangja a kávéfőző  hortyogása... 

A leány is készülődik. Rettenetes gondos-
sággal köti fel  csipkekendőjót, amely ugy 
fekszik  szóké fején,  mint sűrű felhő  magas 
hegy csúcsán, amely alól kiragyog az alul 
levő napsütötte tájék. 

Majd a kabátját veszi elő, amelyet a fia-
talember segít feladui.  Vigyázva, nehogy keze 
a leuny testéhez érjen, iniközheu szinte sut-
togja (a hangja már izgatott): 

— Ugy-e a többiek nem igy tennének. 
— Nem. 
Kimennek az utc.ira. A legközelebbi sar-

kon megállnak. A fiatalember  ránéz a leáuyra 
és a kezét nyújtja. M mui akar... 

A leány mosolyog Csakugyan más-
forma.... 

— Nem kísér el... Közei lakom. 
— Ha akarja... Edith. 
— Nyújtsa a karját uram. 
— Igen, kisasszony. 
Es gyorsan, egymáshoz simulva mennek 
A hűvös hajnali szél a szemükbe vág és 

a fiatalember  hátravágott kalapja alól kisza-
badult hajszálakat összeborzolja a leány in-
cselkedő hajfürtjeivel,  amint minduntalan ösz-
szeér az arcuk. Az egyik szoknyája és a má-
Bik bő felöltője  p.-dig hullámokba csapnak 
egy-egy szélrohamra össze. 
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Az ország bizalma. 
Érdekes kimutatást kapunk illetékes boly-

ról, amelyből kitiiuik, hogy a mai napig 4'J 
törvényhatóság szavazott bizalmat a Tisza-
kormánynak, míg 4 törvényhatóság a kormány 
kinevezését tudomásul vette. A kimutatás itt 
következik, Bizalmat szavaztak : 

Junius hó 14-én Marosvásárhely sz. kir 
város. 

Június hó 14-én Turóez vármegye. (Nagy-
többséggel). 

Junius hó 14-én Zombor sz. kir. város 
(Óriási többséggel). 

Junius hó 17-én Újvidék sz. kir. város. 
i Egyhangúlag i. 

Junius hó 18-án Bihar vármegye (Egyhan-
gúlag). 

Junius hó 10-én Bars vármegye (110 szó-
val 47 ellen). 

Junius hó 19-én Temes vármegye (Óriási 
többséggel). 

Junius hó 23-án Kolozsvár sz. kir. város 
50 többséggel). 

Junius hó 25-én Hódmezővásárhely város 
(128 szóval tiU ellen). 

Junius hó 2ő-én Szeged sz. kir. város (Nagy 
szótöbbséggel). 

Junius hó 26-án Nagykliküilö vármegye 
(egyhangúlag). 

Juuius hó 2ü-án Szabadka sz. kir. város 
(149 szóval 29 ellen). 

Juuius hó 27-éu Kolozs vármegye (Egyhan-
gúlag). 

Junius hó 28-án Sopron sz. kir. város (Nagy-
többséggel). 

Juuius hó 28-án Baja város (46 szóval 20 
ellen). 

Junius hó 28 án Zemplén vármegye (180 
szóval 14 ellen). 

Junius hó 28-án Kassa sz. kir. város (59 
szóval 1U ellen. 

Junius hó 28-án Temesvár sz. kir. város 
|91 szóval 9 ellen). 

Julius hó 3-án Bács-Bodrog vármegye 
(Nagy szótöbbséggel). 

Julius hó 7-éu Torontál vármegye (Egy-
hangúlag). 

Julius hó 7-én Pozsony sz. kir. várus (Egy-
hangúlag). 

Julius bó 8-án Selmeez-Belabánya sz. kir. 
város. 

Julius hó 9 én Arad sz. kir. város (79 szó-
val 24 ellen). 

Julius hó 9 én Szepes vármegye (Túlnyomó 
többséggel). 

Julius hó 10-én Nagyvárad város (G4 szóval 
24 ellen). 

Julius hó 10-én Debreczen sz. kir. város 
(101 szóval 02 ellen). 

Julius hó 11-én Ung vármegye (102 szó-
val 4 ellen). 

Julius hó 14-én Baranya vármegye (211 
szóval 40 ellen). 

Julius hó 14-én Szatmárnémeti sz. kir. vá-
ros (55 szóval 10 ellen). 

Julius bó 14-én Borsod vármegye (212 
szavazattal). 

Julius hó 15-én Götnür és Kishont vármegye 
(15 szóval 3 ellen). 

Julius hó 15-én Háromszék vármegye (98 
szóval 41 ellen). 

Juliua bó 15-én Verseez város (Nagy több-
séggel). 

Julius hó 18-án Sáros vármegye (Egy-
hangúlag,). 

Julius hó 22-én Ugocsa várme-ve (Egy-
hangúlag). 

Julius bó 23-án Mosón vármegye összes 
szavazatokkal 6 ellen). 

Julius hó 28-án fehér  vármegye (124 szó-
val 50 ellen). 

Augusztus hó 4-én Jász-Nagykun-Szolnok 
migye (Nagy többséggel). 

Augusztus hó 4-én Somogy vármegye (124 
szótöbbséggel). 

Augusztus hó 7-én Kis KilkUllő vármegye. 
Augusztus hó 12-én Vas vármegye u!25 

szóval titi elleni. 
Augusztus 25-én Szolnok-Doboka megye 

(186 szóval 25 ellen). 
Augusztus hó 28-án Nyitra vármegye (Egy-

hangúlag). 
Szeptember bó 11 -én Heves vármegye (172 

szóval 118 elleni. 
Szeptember hó 17-én Bihar vármegye (Egy-

hangúlag). 
Szeptember hó 17-én lY-es sz. kir. város 

(09 szóval 29 ellen). 
Szeptember hó 18-án Udvarhely vármegye 

(142 szóval 4 ellen). 
Szeptember bó 18-án Szatmár vármegye 

(Egyhangúlag i. 
Szeptember hó 22-én Zemplén vármegye 

(A bizalmatlansági iuditvanyt 224 szóval 92 
ellenében elvetették). 

A kormány kineveztetését tudomásul vették: 
Junius hó 28-áu Miskolcz város (Egyhan-

gúlag). 
Julius hó 5-én Székesfehérváros  sz. kir. vá-

ros (Egyhangúlag:. 
Augusztus ho 31-én Esztergom vármegye. 
Szeptember bó 11-én /.ala vármegye. 

LEVÉL. 
Kedves Barátom! 

Levelét megkaptam, melyben érzékeny han-
gon búcsúztat el a budapesti világvárosi élet-
tói es siralmas haugou josol elhizast a jó vi-
dék zajtalau es szenzaciomentes ólén. 

Azonban Ön tevéd kedves barátom. Ret-
tenetesen téved. Különösen teved abban, ha 
azt hiszi, hogy en tényleg sajualom a buda 
pesti eletet es visszavag}oui a fuvarosba.  Hi-
szen itt olyan meglepetések, szenzációk es 
iddlikus kalandok kergetik egymást, amilyen 
szenzációkat maguk, a jo pesti aszfaltos  vi-
lágban hitükből sem hallottak, és igazán mon-
dom, hogy csíkszeredai tartózkodásom óta 
csak mosolyogva tudom önt leinteni kepzelt 
budapesti íóleuyeről. 

Teszem lel: látott-e már tehéncsordát Bu 
dapesten ? No ? Esténként, ha a liraud Cafe 
Mennyország nagy kávéház ablakán kibámul a 
körútra, látott-e vagy egyszer mar teheneket, 
amint mélabúsan bőgik végig a főutcát  ? Vag) 
pláne, latott-e mar bivalyokat ? Tudja On 
egyaltalaban mi egy bivaly? Mi lenne, ha 
egy ilyen bivaly végig menne estefele  a Ká-
koci-utou ? Azt hiszem, roppant szenzáció 
lenne. No lássa, itt már szinte varom a Hut-
terben azt az időt, mikor a fenutemiiíett  da-
liás állatok megjelennek a főutcán. 

Azután asztalt ?! Becsületemre untatott 
már a sok egyforma  aszfalt.  Akar esik, akár 
fagy,  akár meleg van : aszfalt,  lís itt V Itt csak 
ki kell lepjek az utcára, megmondom Öunek, 
milyen évszak van. Ha osz van, akkor oriasi 
kalocsnikkal baktat a csíkszeredai intelligen-
cia, nyáron „esmeut" apró bacilluskák ipar-
kodnak tüdőmbe a porszemek tarsaságában. 
Maguknál tiyárou öntöznek. Itt ? Itt, annyira 
előre vannak a kulturaval, hogy már tel is 
hagytak vele. <vMeg el seiu kezdtek. ívedo.) 

Maga nagy aaztaitüetyar, ked\es barátom, 
de jöjjön csak le Csíkszeredára. Itt könnyen 
lehet asztfaltbetyár  az egyik oldalon. De mit 
csinál, ha az illető hölgy átmegy az aszfalt-
talan oldalra? Akkor legfeljebb  sarbetyar le-
het, lévén az utcaknak csak egyik oldalán 
aszfalt,  a másikon öles sar. (A rossz viccért 
eluezését kérem.) No es maguk most de nagyra 
vaunak a kolerájukká!. Krre én Csíkszereda 
r. t. város nevében azt telelem : kolerauü nem 
volt, de lehetett volna. Hiszen ugy várták a 
a kolerát, majdnem diadalkapukkal és fehér-
ruhás szüzekkel. A varosháza előtti kolera-
bacillus, tenyésztötelep (ad voeem gyümölcs-
piac) állandó permam neiában volt es tenyész 
tette a bacillusokat milliószámra. Igazan uem 
rajtunk mult, hogy elk- rült a kis hamis. 

Isten vele, kedves barátom, Egyelőre eny-
nyit uj hazámról: hogy sok szép leány van. 
a társadalmi élet pezsgő az igaz. Kérését, 
hogy irj.ik Csiksxeredárol, lakosairól, a város-
ról, a jövő héten teljesítem, addig is üdvözli 
és 'a fentieket  b. figyelmébe  ajánlja. 

Csíkszereda, 1913. szept. 17. 
tirdólj'i  Béla. 

KÖZÖNSÉG KÖRÉBŐL.*) 
A rendőrkapitány figyelmét  felkivánjuk 

hivni arra, hogy Csíkszereda városában napok 
óta karaván vándorcigányok járnak, azok 
minden engedelem nélkül a »Vigadó« udva-
rán megszállanak, a honnan, mint az esemé-
nyek mutatják a lehető legnagyobb nyuga-
lommal követik el stiklijcikct. Nevezett cigá-
nyok állítólag mesterembereknek, köszörűs cs 
más efféle  foglalkozásuaknak  mondják magu-
kat, de én megvagyok győződve arról, hogy 
ők ezt csak ürügyül használják fel,  hogy a ke-
vcsbbé gondos hatóságot félre  vezessék, de 
tessék utánna járni és én fogadok,  hogy azok 
itt senkinek nem köszörültek, senkinek — 
esetleg Merza Rezsőn kivül — semmiféle 
munkát nem végeztek. Ha pedig ez igy van, 
akkor igazán furcsa  dolog, hogy egy ekkora 
karaván munka nélkül ebben a drága világ-
ban miféle  tökéből cl. 

Csíkszereda, 1913. szept. 27. 
Városi  polgár. 

•) E rovatban közlöttekért uem vállal felelős-
séget a szerkesztcisúg. 

A magyar királyi államvasutak téli menet-
rendje 1913—1914. évre. 

A magyar királyi államvasutak vonalain 
és az általuk kezelt magánvasutakon folyó  évi 
október hó 1-én a téli  menetrund  lép eletbe, 
mely a jeleuleg érvényben levő nyári menet-
renddel szombbn a következő lényegesebb vál-
tozásokat tartalmazza: 

A budapest-nyugoti  p.-udvar-eszter-
gomi és  budacsászárfürdö-óbudai  vonalon. 

A Piliscsaháról Budapestre este 9 ó. 25 
perckor érkező vasár- és ünnepnapi vonat 
szeptember hó 30-án, a Budapestről Pilis-
csabára délután 1 ó. 5 perckor induló és a 
Piliscsabáról Budapestre este 8 ó. 15 perckor 
érkező vasár-és üunepuapi vonat pedig novem-
ber hó 10-én megszűnik. 

A szombathely-pinkafői  vonalon  a Piuka-
fórŐl-N  agy szent mihályra jelenleg délután 4 ó. 
41 perckor induló vonat l'inkatóről már dél-
utáu 2 ó. 32 perckor fog  indnlni. 

A budapest-nyugoti  p.-udvar-marcheggi 
vunalon  az Érsekújvárról Budapestre ejjel 
11 ó. 50 perckor erkezó vonat megszűnik; 
a Párkány-Nánáról Budapestre délelőtt 8 ó. 
45 perckor érkező vonat csak Nagymarostól 
közlekedik, a Budapestről este 7 ó. 45 perc 
kor induló vonat l'arkány-Nána helyett csak 
Yaczig közlekedik; a Budapestről Nagyma-
rosra délelőtt 11 ó. 35 perckor induló és a 
Nagymarosról Budapestre este 8 ó. 10 perc-
kor érkező vasár és ünnepnapi vonat meg-
szüuik : a Budapestről délután 3 ó. 55 perkor 
és délután ö ó. 20 perckor induló vouatok 
Szob helyett csak Nagymarosig közlekeduek ; 
a Nagymarosról Budapestre ejjel 10 ó. 25 ' 
perckor érkező vouat csak Vácztól marad for-
galomban ; a Nagymarosról reggel 0 ó. 35 
perckor Budapestte erkezó ós Budapestről 
ejjel 11 óra 35 perckor Nagymarosra induló 
vonatok Yacz és Nagymaros között tuegszün-
tettetnek ; a Rákospalota-Ujpestról Budapestre 
ejjel 3 ó. 51 perckor érkező vonat elmarad, 
megszűnik végre a Pozsonyból Marcheggre 
este 8 ó. 50 perckor induló vasár- és üunep-
uapi vonat. A Budapestről Marchegg felé  dél-
után 2 órakor induló gyorsvonat Párkány -
Nána és Galanta állomásokon nem fog  meg-
ailani, helyette e két állomáson a délután 2 ó. 
30 perckor induló gyorsvonat áll meg. 

A lipótvár-pozsonyi  vonalon  egy uj vonat 
helyeztetik forgalomba,  indul Pozsouybol dél-
után -4 ó. 25 perckor, érkezik Lipótvárra este 
0 ó. 2 perckor. 

A vácz-ipolysági  vonalon  a Váczról-
Ipolysázra delelott 0 ó. 59 perckor induló és 
az Ipolyságról Váczra este 9 ó. 13 perckor 
érkező vasár- és üunepuapi vonat megszűnik. 

A párkány-nána-garamberzonczei  és 
garamkovácsi  aranyosmaróti  vonalon  a 
Léváról minden hétfőn  reggel Aranyosmarótra 
induló heti vásári vonat megszűnik. 

Az érsekujvár  nemet primai  vonalon  a 
Nagybéliczröl Nyitra felé  délutáu 3 ó. 43 perc-
kor induló tehervonatnal a személyszállítás 
Nagybélicz és Magytapolcsány között meg-
szűnik. 

A pöstyén-verbói  vonalon  a vasár- és 
ünnepnapi idényvonatpár megszűnik. 

A hőlak-troncsénteplicz-troncsénteplicz-
fürdői  vonalon  a Trencsénteplicz-fürdóról 
éjjel 1 ó. 1 perckor, reggel 4 0. 42 perckor 
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délután 5 ó. 29 perckor és éjjel 10 óra 18 
perckor induló, valamint az oda éjjel 3 ó. lő 
perckor, délután 2 ó. 5 perckor, éste 8 ó. 40 
perckor és éjjel 11 ó. 55 perckor érkező mo-
toros vonatok megszűnnek. 

A nagyszombat-jókuti  vonalon a Nagy 
szombatra reggel 5 ó 55 perckor érkező vonat 
Szeniere helyett csak Jabloncztól közlekedik. 

A badapest-keleti  p.^udvar-havan-ruttkai 
vonalon  a Budapest-Józsefvárosra  Gödöllőről 
reggel 5 ó. 50 perckor érkező és a Budapest 
Józsefvárosról  Gödöllőre este 7 érakor induló 
vonatok vasár- és ünnepnapokon nem fognak 
közlekedni. A vasár- és ünnepnapi vonatpár 
Budapest-Gödöllő között megszűnik. 

A büdupest  keleti  p.-udvar-lawocznei  és 
a miskolcz-kassni  vonalon  a Budapestről 
Káasa felé'  délelőtt 9 ó. 35 perckor induló és 
a Budapestre Kassa felől  este 6 ó. 25 perc 
kor érkező idény gyorsvonatpár szeptember 
30-án megszűnik, december 15-től február  28-ig 
azonban ismét forgalomba  helyeztetik. 

A máramaros sziget  aknaszlatinai  vona-
lon  a Máramarosszigetről délután 3 ó. 40 perc-
kor induló és oda délután 4 ó. 39 perckor 
visszaérkező idényvonatpár megszűnik. 

A budapést-keleti  pályaudvar  predeáli 
vonalon  a Nagyváradról Kőbánya felső  pálya-
udvarra minden hétfőn  reggel G ó. 32 perckor 
érkező vonat forgalma  kiterjesztetik Budapest 
keléti pályaudvarra, a hová reggel ti ó. 40 
perckor fog  érkezni; a Budapestről Nagy-
kátára délután 3 ó. 25 perckor induló és a 
Budapestre Nagykátáról este 8 ó. 10 perckor 
érkező vasár- és ünnepnapi vonalpár meg-
szűnik ; a Predeálról Budapest nyugoti pálya-
udvarra reggdl 7 ó. 35 perckor érkező gyors 
vonat Apahida állomáson szeptember 10-tól 
kezdve feltételesen  meg fog  állani; a Buda-
pest-nyugoti pályaudvarról este 9 ó. 35 perc-
kor ós az este 10 ó. 50 perckor induló gyors-
vonatoknál a megállás Kolozs-Kolozskarán 
szeptember hó 15-tól kezdve megszűnik; a 
Kolozsvárról Budapest felé  délután l ó . 13 
perckor induló gyorsvonat Sztána állomáson 
október 1-től kezdve nem áll meg; Zichy bar-
langnál a vonatok a téli évad tartalma alatt 
nem állanak meg. A Budapest nyugoti pálya-
udvar-Kolozsvár között közlekedő, Budapest 
n^űg. pályaudvarról délután 2 6. 25 perckor 
induló, valamint az oda délután 1 ó. 50 perc-
kor érkező gyorsvonatpnr 111. oszt. utasokat 
ném fog  szállítani, helyette Budapest nyugoti 
pályaudvar Székelykocsárd-Marosvásárhely kö-
zött közlekedő, Budapest nyugati pályaudvar-
ról este 10 ó. 50 nerckor induló, valamint az 
oda reggel G ó. 50 perckor érkező gyorsvonat 
pár leSZ III. oszt. utasok szállítására be-
rendezve. 

A székely  koosárd-marosujvúri  vonalon 
az éjjeli vonatpár megszüuik. 

A marosludas-beszterczei  vonalon  a 
Marosludasról-Nagyczég Budatelkére jelenleg 
este G óra 18 perckor induló vonat mar dél-
után 4 óra 20 perckor fog  indulni. 

A nagyvárad-püspök  [Félik*.)  fürdői 
vonalon  a fürdő  évad vonatok megszűnnek. 

A nagyszeben-caiucui  vonalon  a nyári 
idén^ vonatpár megszűnik. 

A budapost  nyugati  pályatrdvar-orsovai 
vonalon  a Budapestről-Czeglédre délelőtt 11 
ó. 55 perckor inuuló és a Budapestre Czeg-
lédről este 9 óra 20 perckor érkező vasár- es 
ünnepnapi, valamint a Szegedről Kiskunfél 
egyházára eBte 8 óra 10 perckor induló és a 
Kiikunfétegy  házáról reggel 5 ó. 37 perekor 
érkező napontai vonatok megszűnnek, Karán-
sebestől-Lirgosijr a Karánsebesröl este 10 ó. 
30 perckor induló tehervonatnál a személy-
szállítás megszűnik. 

A temebvar-józsefváros-buzins-fürdői 
vonalon  a Temesvár Józsefvárosra  Buziás-
fürdőről  este 9 ó. 12 perckor érkező vonat 
helyett a Temesvár—Józsefvárosra  este 7 ó. 
10 p. étkező vonat fog  közlekedni. 

A ziombolvn-nagy  becskereki  vonalon  a 
Torontálaíecsányra reggel 7 ó. 55 p. érkező 
vonal Vagybeeskerek helyett csak Nagy becs-
kerekbégapartról fog  közlekedui. 

A kisnylr-kerekegyhazai  vonalon  a Kis-
iryifra  d. e. 11 ó. 31 p. érkező ós az onnan 
d. e. 11 ó 45 p. induló vonat megszűnik. 

A cegléd-kupai-kovácsmajnri  vonalon 
a Cegledrol Csemó felé  éjjel 3 ó. 39 p. in-
duló és a Ceglédre Csemó felől  reggel G o. 
10 p. éi-kezó vonat a november 1-tól február 
2Mg terjedő időtartamra megszűnik. A Ceg-
lédre Kupai-Kovácsinajor felől  ente 9 ó. 30 p. 
étkező vonat november 1-től április 30-ig az 

egész vonalon, a Ceglédről Kupai-Kovácsma-
jor felé  este G ó. 40 p. induló vonat pedig 
Gerjétól Kupai-Kovácsmajorig megszűnik ; el-
lenben a Ceglédre Gerjétól este 8 ó. 15 p. 
érkező vonat a fenti  időtartamra ismét forga-
lomba helyeztetik. 

Az eszt'k-zupanj''  sz.Avaparti  vonalon  a 
Zupanje-szávapartról Xupanjere este G ó. 20 
p. induló vonat Zupaiije szávapartról már d. 
u. 3 órakor fog  indulni. 

A strizivojna-vrpolje  samaci vonalon  a 
Strizivojna-Vrpoljéról j íenleg d. e. 10 ó. 57 
perckor induló vonat már d. e. 9 ó. 30 p. fog 
indulni. 

A baja bezdún-zombori  vonalon  a Zoin-
borról jelenleg d. e. 8 «» 57 p. iuduió vonat 
Zoraborról d. u. 12 u. 35 perckor fog  indulni-

A nagy fény-csantuv  éri  vonalon  az ejjeli 
vonatpár megszűnik. 

A sunja-duberlini  vonalon  a vonatok me-
nete meggyorsittatik. 

A liudapest  k. p. fiumei  vonalon  a Fiú-
méról Budapestre d. e. 9 ó. 35 p. érkező 
gyorsvonat Fiúmétól Adony-Pusztaszabo'csig 
oktober hó 1-től, február  28-ig megszűnik. 

A Budapestről Fiúméba este 7 ó. 40 p 
induló gyorsvonat október 1-tól február  28-ig 
megszűnik. Budapest k. p. és Budapest-Kelen-
föld  között azonban 1914. februárban  minden 
hétfőn,  csütörtökön es szombaton a wien-bu-
dapest-tirol-rivierai expressvonat hálókocsijá-
jával forgalomba  helyeztetik. Skradtól Fiúméig 
h vasár- és ünnepnapi idény vonat megszűnik. 

A kőrős-belovár  verőczei  vonalon  a vo-
natok menete Körös és Belovár között gyor-
sittatik. 

Az adony-pusztuszubolcs  tupolczai  vona-
lon  a nyári idenyi gyorsvonatpár megszűnik. 

A pilas-alsoőri  vonalon  az Alsóörsre d. 
u. 4 ó. 09 p. érkező és az onnan este 7 ó. 
27 p. induló vonat megszűnik. 

A székesfehérvúr-pnksi  vonalon  a Bor-
göudról Székesfehérvarra  d. e. 10 ó. 11 p. 
induló vonat megszüuik. 

A győr-jutas-ujdombovári  vonalon  a 
HajmáskéutŐI Győrig miudeu szombaton és a 
Győrtől Hajmáskerig mindeu hétfőn  közlekedő 
vouat megszűnik. 

A celldömölk-csáktornyai  vonalon  Zala-
szentivan Kisfaludpuszta  és Zalaegerszeg kö-
zött a hajnali vonatpár, a zulaszentivan-kis-
faludpuszta-zalaszentiváni  vonalon  pedig a 
csatlakozó vonatpar megszüuik. 

A türjz-balaiunszentgyörgyi  vonalon  Za-
laszenigrof  es Túrje között -- a Türjére este 
G ó. 33 p. induló vonat megszűnik. 

H Í R E K . 
— A csíkszeredai sziapártoló egye-

sülőt felhívása  Csíkszereda város 'színház-
látogató közönségéhez ! Az erdélyrészi máso-
dik szinikerület idény beosztó határozata értel-
mében Csíkszereda város legközelebbi sziui-
idénye 1914 évi február  hó 15—20-ika körül 
kezdődik és egyfolytában  legalább hat hétig 
log tartani. A színészetet Szabados László 
újonnan megválasztott igazgató színtársulatá-
val és a maros vasárhelyi cs. és kir. 51. gya-
logezred zeuekarának 14 tagu különítményé-
vel fogja  ellátui. A közeledő sziniidényre ezen-
nel ideuy és szelvény bérletet hirdetüuk. mz 
idénybérlet minden előadásra, a szelvénybér-
let bérletszünetes előadásokat kivéve 24 tet-
szés szerint választandó előadásra érvényes. 
Bérlet arak: Az országos színész-egyesület 
nyugdíj-intézetét megilletőpótfillérekkel  együtt: 

ideuy bérletre : Páholy 3G7 korona 20 íillér. 
Oldalszék 71 korona 40 fillér.  Támlasszék első 
két sora 71 koron..-lOfillér.  Tamlásszék III—V-ik 
sora G5 korona 28 fillér.  — Körszék 48 ko-
roua 9G fillér.  — Z irtszek 32 korona G4 fillér. 
Szelvenybérlet; Páholy 255 korona. — Oldal-
szék 51 korona. — Támlásszék első két sora 
51 koroua. — Támlásszék III—V. sora 44 ko-
rona 9G fillér.  — Köiszék 3G korona 72 fillér.  — 
Zártszek 24 korona 48 fillér.  Bérelni lehet 
folyó  évi október hó 1-tól kezdve az egyeSU-
Ict pénztárosa Pototsky Pal divatáru üzletében. 
Telefon  hívószám 81. A bérlet árak folyó  évi 
október hó 1-én kezdődő hat havi egyenlő 
részletekben ugyancsak az egyesület pénztá-
rosához fizetendők  : akik a részletfizetési  ketí-

vezméuyt igénybe venni nem óhajtják a bér-
let összeg felét  1914. évi február  hó 1-én és 
a másik felét  1914. március hó 1-én tartoznak 
befizetni.  A szinpártoló egyesület alapító ós 
rendes tagjai elővételi jogukat eddigi helyeikre 
folyó  évi október hó 31-én délelőtt 12 óráig 
gyakorolhatják. Ezen időn tul a még rendel-
kezésre álló helyek a jelentkezések sorrend-
jében fognak  kiadatni azon elv szeraelótt tar-
tásával, hogy a szelvénybérlőkkel szemben az 
idénybérlók előnyben részesülnek. Esetleges 
panaszok és felszólalások  a szinügyi-bizottság 
elnökéhez intézendók. Csíkszereda, 1913. óv 
szeptembér hó 15-én tartott üléséből A Sziu-
ügyi-Bizottság. 

— Betöréses lopás. Folyó hó 24-ére vir-
radó reggel Merza Rezső divatüzlctébe isme-
retlen lettesek betörtek, s onnan igen értékes 
árukban több ezer korona értékű árut ellop-
tak. A betörést ugy követték el, hogy az 
udvarba nyíló raktárhelyiség ablakának vas-
rácsozatát kifeszítettek  cs ott másztak be. Az 
üzletben lévő böröndöket áruval megtöltötték 
s készen becsomagavolva vitték el. A kasszát 
is kinyitni próbálták, de minthogy annak fel-
nyitása komplikáltabb mesterség, azt abba 
hagyták, csupán a kint lévő kevesebb pénzt 
vittek magukkal. 

— Elveszett kopó-kutya. Egy him kopó-
kutya elveszett, mely „Fordíts" névre figyel. 
Különös ismertető jelei: Sima szőrű, világos 
sárgafejű,  lombos farkú,  fehér  szügyü, törpe 
növésű. Aki esetleg tud róla, szíveskedjék 
Vákár L. ur könyvkereskedésében Csíkszere-
dában bejelenteni. 

— A Szekely Népbank uj igazgató-
sági tagjai. A Szekely Népbank részvény-
társaság Csikszentmártonban f.  évi szeptember 
hó 21-en tartotta közgyűlését, melyen dr. Uj-
falusi  Jenőt, városunk polgármesterét és dr. 
Miklóssy József  dési ügyvédet, esiklázárfalvi 
és szolnokdobokamegyei nagybirtokost, a Br. 
Bánffy  A!üert-féie  hitbizományok jogtanácsosát 
egyhaugulag igazgatósági tagoknak választotta 
meg, az időközben megüresedett két igazga-
tósági tagsági helyre. 

— Áthelyezés. Az igazságügyminiszter 
Csizek Albert csíkszeredai kir. járásbirósági 
írnokot a nagyváradi kir törvényszékhez he-
lyezte át. 

— Házasság. Dr. Benedek Gyula raed-
gyesi ügyvéd folyó  hó 21-én házasságot kötött 
Zimmermann Adolf  és neje leányával, Malvin-
kával, Csíkszeredában. 

— Kisorsolt esküdtek. Az 1913. évi 
október 20 áu kezdődő Ill ik esküdtszéki ülés-
szak szolgálati lajstromának összeállítása. A 
kir. törvényszéknek 1913. szeptember hó 23-áu 
tartott nyilvános ülésében : Jelen vannak elnök : 
Jerzsák János kir. táblai biró. Bírók : Szabó 
Alajos törvényszéki biró. Szopos Lajos tör-
vényszéki biró. Jeeyzó Szopos Gánpár tör-
vényszéki jegyző. Ügyész Kocsi Kálmán kir. 
ügyész. Ügyvédi kamara részéről: Dr. Fejér 
Antal kir. tanácsos. Rendes esküdtek : Gál Jó-
zsef  Eleké, Meskó Ka'mán, Fried Samu, Karda 
Mihály, Józsa Géza, Szász István, Lacz János, 
Kertész Istváu, Duiuanyáncz Péter, Tankó Mo-
nusz János, Zakariás Jakab, Rákosy István, 
Kacs Bela, Sándory Mihály, Zimmermann Adolf, 
Kábdebó Péter, Csutak Bálint, Kritsa Zoltán, 
Gondos Imre, Lukáts Zakariás, Jakab Ferenc, 
Dr. Zakariás Manó, Miske László, Székely Ká-
roly, Koncz József,  Dr. Sándor Gábor, Szász 
Sándor, Dr. Gal Endre, Szebeni Antal, Szabó 
István. Pótesküdtek: Gondos Balazs, Miklós 
Gyula, Orbán Gáspár, Csáki Albert, Boriszák 
János, Koncz Tamás. Jancsó György, Korodi 
István, Nika Albert, Miklós Balázs. 

— A helybeli Iparos (kereskedő) tanonc-
iskola tanerői. Folyó hó 1 t>-4n választotta meg 
Csíkszereda képviselőtestülete az iparon l keres-
kedő) tanonciskola oktatóit Brassói Károly, Vén-
eid József  íőgimn. tanárok, Székely Károly, 
Kajtsa József  ig.-tanitók személyében. A hitokta-
tást a kereskedő tanulók osztályában dr. Szekeres 
József  plébános, az iparos tanonciskolában Barabás 
Márton «.-lelkész látja el. Az igazgatással Kajtsa 
József  bízatott meg. A helybeli iparos (kereskedő) 
tanonciskola telügyelőbizottsága Pototxky Pál el-
nöksége alutt Gál Ferenc. .Mátrai Ignác, Biró Jó-
zsel és i<l. Dávid 1 gitárból áll. Ezekhez egy kép-
viselőt választ az iparostanonciskola tantestidete 
B két tv got küld ki kebeléből a helybeli ipar-
testület. 



S Z É K E L Y S É G 5 oldal. 
- Az erdélyi katholikus státus gyűlés». 

Az erdélyi római katholikns státus igazgatótanácsa 
utolsó ülésében ugy határozott, hogy ez évi státus-
gyűlést november 22-én fogják  megtartani. 

— Házasság. Altorjai Apor .János báró és 
feleségd  szül. alsncseruátoui Bernáld Irén tudat-
ják, hogy liuk, altorjai Apor József  báró dr. folyó 
év szeptember hó 14-én tartotta esküvőjét borbe-
rek i Farkas Gizellával, borbereki Farkas József  és 
uiályai Albert Emma leányával. 

ALKALMI BUTORVÉTELT AJÁNL 
SZÉKELY ÉS RÉT i 

BÚTORGYÁRA 
MAROSVÁSÁRHELY - BRAS SÓ 
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Hitelkepes egyénéknél art eleme 
les nélkül r e s z l e t f i z e t e s r e  is. 

Óriási valasztek amerikai 
iroda berendezesekben, 
vas- es rézbutorok, sző-
nyegek, függönyök  es 
t e l j e s m e n y a s s z o n y i KELENGYEKBEN. — 

— Arcképes igazolványok. I. Féláru 
vasúti menetjegy valtására jogobito arcképén 
évi igazolványok kiállítása, illetőleg érvénye-
sítése az 1914. évre. Az állami alkalmazottak 
ós törvényhatósági tisztviselők, továbbá a köz-
ségi és korjegyzok, a reudezett tanácsú váro-
sok tisztviselői, a nem állami tanszemélyzet, 
valamint az állami es törvényhatósági nyug-
díjasok részere kiállított azok a t'elaru va?u'i 
menetjegy váltására jogosító arckepes évi iga-
zolványok, mellek 1914. illetőleg 1917. ev 
vegéig terjedő hatallyal adattak ki, az 1914. 
évre leendő ervényesités vegett a m. kir. állam-
vasutak igazgatóságához (Budapest, VI. And-
rássy-ut 73—75 sz.) 1913. évi október hó 
1 -tői kezdve beküldhetők, legkésőbb azonban 
ugyanezen évi december 31-ig okvetlen bekül-
dendők. Azoknak az igenyjogosultaknak, akik-
nek a folyó  évben arcképes igazolványuk nem 
volt, de ilyet az 1914. évre megszerezni ki-
vauuak, az igazolvany kiállítását szintén a 
fent  jelzett határidőn belül kell kerolmezniök 
Különösen figyelmeztetjük  az érdekelteket, hogy 
saját érdekükben fekszik,  ha az ig -zolvany 
kiállítását, illetőleg a következő évre való ér-
vényesítését lehetőleg már október havában 
vagy november hó 1-sö felében  kérelmezik, 
továbbá, hogy az igazolványok érvényesítéséért 
vagy kiállításáért igazolványonként jaro 2 K. 
kezelési illetéket m. kir. postai értekjegyek-
ben kell leróni. A postai ertekjegyeket a kei-
vényre vagy a névjegyzékre fel  kell ragasztani 
Készpénzt vagy okmanybelyeget kezelesi ille 
ték fejeben  el uem fogadunk.  A kervényeket 
es az egyes hivatalok részéről beterjesztendő 
névjegyzeket az előirt záradékkal es a hiva-
tali bélyegző lenyomatával kell ellátni. Az ér-
dekelt hivataloknak ugy az erveuyesitendó 
igazolványokról, valamiut a kiállítandó uj iga-
zolványokhoz szükséges fényiekről  külön-
külön jegyzéket kell készíteni. Figyelmeztet 
jük a nyugdíjasokat, hogy kérvényeiken a lak-
helyükre illetékes köziguzgatasi hatósággal 
azt is igazoluia tartoznak, hogy fizetéssel  egybe-
kötött foglalkozásuk  niucseu. Állami, törvény-
hatósági, község és vasúti hivataloknál rendes 
évi díjazással, havi vagy napidíjjal egybekö-
tött foglalkozas,  úgyszintén magauhivataluok-
nál havi vagy napidíjas alkalmaztatas az uta-
zási kedvezményre való igeu>t uem szünteti 
meg. Végül arra is figyelmeztetjük  az igen) 
jogosultakat, hogy az alatt az ido alatt, amíg 
arcképes igazolványuk kezelese alatt vau, az 
előre nem látott utazasokra szükséges félaru 
vasúti jegy váltására jogosító egyszeri uta-
zásra szóló igazolványukat a maguk részére 
okvetlenül kérelmezzek, mert az utazasi ked-
vezmény menet dijanuk visszatérítésé utólag 
semmi körülmények között nem fog  engedi -
lyeztetni. 

— A sepsiszentgyörgyi polgármesteri 
állás. I>r. Király Aladár, Háiomszék vármegye 
alispánja pályázatot hirdet a Sepsiszentgyörgy ren-
desett tanácsú városnál Üresedésbe jött polgár-
mesteri állásra. Az állás javadalmazása 3tíOO K 

kezdő fizetés  és 780 K lakit ; s a pályázati kér-
vények tolyó évi október I- ik napjának déli 12 
órájáig nyújtandók be az alisj,.'.:;!;„/. A választási 
határnapot a pályázatok beadása után tűzik ki. 

— Uj huszkoronást kapunk. A hivatalos 
lap mai száma közli, hogy Osztrák-Magyar 
Bank a mostani, 11>17. évi január 2-áról keltezett 
20 koronáról szóló bankjegy.! „behívja" és be-
vonja : szeptember 20-én pedig már megkezdik az 
iij, 191 í{. évi január 2-áröl keltezett 2<* koronások 
kiadását. A régi huszkoronást az'rt nem kell az 
ablakon kidobni, mert 1915. .i december Jl-éig 
lehet velük fizetni  és 1921. év végéig beváltja az 
Osztrák-Magyar Bank. Az uj huszkoronás 150 
milliméter széles és 90 milliméter magas, tehát 
bárki zsebében jól elfér.  IMmai húszas számot 
mutató vizjegyes papírra vau nyomva és a ma-
gyar és német oldala rajz és szin tekintetében 
egymástól teljéién eltér. Van rajta sok guilloche, 
sok húszas szám, eszményi női tej, szép magyar 
cimer, fess  osztrák sas, büntető felirat,  szóval 
minden, a mi csak a bankóra való. Az uj pénzt 
Popovios kormányzó, Gold főtanácsos  és l'ranger 

izértitkár írták alá. 

— Halálos verekedős. Lukács Imre 
gyergyócsomafalvi  lakost f.  hó 21 én déli 12 
órakor Kopacz Istvau és János zsebkéssel ugy 
összeszurkálták, hogy a szi-uvedett sérülések 
következtében meghalt. Tetteseket elfogták. 

— Negyvenéves szolgálat. Antal János 
várdottfaivi  róm. kath. kántor f.  ho 20 án tölti 
be negyv éves szolgálatát. Mint tanitó és 
kántor, • ho ,zu idő alatt Várdotfalva,  Cso 
botfáivá  es C omortán községek tanügyét köz-
becsiiléöbeu es lelkiismeretesen szóig ilta és 
szolgálja jelenleg is. 

Majlatli püspök a pornogrf.fli  el-
len Majlath Gusztáv gróf,  erdélyi püspök, a 
napokban nagyérdemű cikket irt a „K?gnum 
Mnrianum irodalma" címmel, amelyben a töb-
bek közt a pornográf  irodalom és annak ter 
jesziese ellen kel ki erélyesen. A püspök a 
cikkben a következőket mondja : Küzdenünk 
kell a pornográfia  ellen is, amely a művészet 
koszorújával a fejen  jelentkezik. Ez a natura-
lizmus egyik fattyuhajtása,  amely most ismét 
kizöldült i*s bőven termi rikító és rossz szagú 
virágait. Nincs arra szükség, hogy az ember 
állati megnyilatkozásait kopiázzák és a műve-
letlen n.igy közönség alsóbb ösztiineit kamu 
toztassák az irodalom kóbor lovagjai. A mű-
vészi erót nem szabad alacsony életjelensé-
gekre pazarolni. Csak azt szab ul megírni, ami 
emel, tisztit, nemesit, erósit s ami tiszta él-
vezeteknek a művészi forrása 

— Ünnepelt szentszéki tanácsos. Erőss 
Józset, kézdivásárhelyi tiuöv. intézeti igazgatót azon 
alkalomból, hogy a főpásztor  szeutszéki tanácsossá 
nevezte ki. meleg ünneplésben részesítették barátai 
és tisztelői. Szeptember 7-én az ünnepelt segéd-
lettel szentmisét szolgáltatott. A szent beszédet 
Oláh Ihiuiel főesperes  tartotta. Mise után a tő-
gimn. tanári kar testületileg fejezte  ki üdvözletét 
közkedveltségben álló kai társa iránt, akit külön-
ben távollakó barátai is nagyszámmal üdvözöltek 
levélben. 

— Mit terveznek az utazók? Érdekes 
tervet valósit meg nemsokára a magyarországi 
utazók egyesülete. Berendez az ország összes vá-
rosaiba házi kezelésben utazó-otthonokat, a hol a 
legjutáuyosabban, szinte önköltségi árban kapnak 
majd az utazók szobit é.- ellátást. Erre a beren-
dezkedésre az utalja őket. iiogy már uem birja a 
rezsijük azt a sok kiadást, a mibe az útközben 
való ellátás kerül. A vasúti költséget pedig ugy 
akarják redukálni, hogy házi autó forgalmat  ren-
deznek be, amely, tekintve a sok ezer utazó foly-
tonos jövés-menését, olcsóbb és nagyobb közleke-
dést biztosit, mint a megdrágult vasút. — E be-
rendezkedések alapos érvágást jelentenek a vasútra 
és a vidéki szállodásokra nézve. 

— Kétszáz csésze kávé. A székely kon-
gresszus epilógusa az a kétszáz csésze kávé mi-
atti pör. a melyet a Székely Társaságok Szövet-
sége ellen indított a gyergyószentmiklósi 
vasúti  vendéglős.  A | alapját képező eset a 
következőképen történt. M;kor a kongresszusi ta-
gok Élőpatak falé  utaztak a székely körvasúién, 
az elnökség előre gondolkodott a kellő mennyi 
ségü ozsonnakészletről, de ezt nem ugy értette, 
mintha meghatározott száma porció kávét rendelt 
volna. A vendéglős azonban 200 kikötött csésze 
kávéval várta a kongre- istákat. Miután csak 
100 száz csésze fogyott  el, a haragos vendéglős 
patáliát csapott, a tizető utasok pénzét utánuk 
lóbálta s haragosan kiabálta, hogy a kávék árá-

natvizsgás esik somlyói és Fodor Nándor tordai 
káplán sikerrel tették le. 

Uj se:;édjegyző. A Gyergyóujfaluban 
Ambrus András távozása folytán  megüresedett 

íjédjegyzői állás f.  hó 15-én lett betöltve, mely 
alkalommal egyhangúlag Karácsony Antal okieve 
les jegyző választatott meg. Az uj segédjegyzőben 
Gyergyóujfalu  község szorgalmas, munkás és tehet 
séges tisztviselőt nyert. 

— Gyanús halaleset. Kopacz Sándor f 
hó 20-án este gyanús körülmények között 
Galóczáson meghalt. 

Csikmeoei közkorház iiazptóia Csikszered i. 

Szám: 1414—1013. ad. 
HIRDETMÉNY. 

A vármegyei közkórházi bizott-
ságnak folyó  évi szeptember hó 
22-én hozott határozata értelmében 
a kórház élelmezésére 1014. évi 
januárius hó 1-tól számítva három 
egymásután következő évre árlej-
tést hirdetek. 

Az árajánlatok benyújtási ha-
tárideje 1913. október hó 8-ának 
déli 12 órája. 

Az árlejtés felett  a legközelebbi 
közkórházi bizottsági ülés fog  dön-
teni. 

Az ári ejtési és élelmezési lelté-
telek. élelmezési előirás és étlap a 
kórház gondnokánál naponta d. e. 
i) órától 11 óráig megtekinthetők s 
a szükséges nyomtatvány ugyanott 
kapható, melynek használata kö-
telező. 

Csíkszereda. 1913. szeptember 
hó 24-én. 

Veress Sándor dr., 
korház igazgató. 

ért pí rt imlit. Kzt ini'K NZÜvfttaégi 
ultiiik, 1)•'t.k l.njitH kii. taulVlUgyalő moat sóhajtva 
emlegeti a kongroaaziwi — t'ekete hvent. 

— Hittanári vizsga . .It o h.i is. 4» Hí in 
Gyulafehérvári))!.  A vizsgát Hoilamla .lánua zoi-

Szám 3989—913. ki. 
Pályázati hirdetmény. 

A lemondás folytán  megürese-
dett esikrákosi segédjegyzői állásra 
pályázatot hirdetek. 

Az állás 1000 korona évi java-
dalmazással vau összekötve. 

Pályázni óhajtók kötelesek a 
szabályszerű képesítés megszerzé-
sét igazoló okmányokkal felszerelt 
kérésüket folyó  évi október hó 6-án 
déli 12 órájáig annál bizonyosab-
ban beadni hozzám, mert ezután be-
érkező kérést tekintetbe venni nem 
fogok. 

Csíkszereda, 1913. évi szeptem-
ber lió 22-én. 

Dr. Sándor Gyula, 
főszolgabíró. 
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A csíkszeredai állandó 
Edison IVIozgószinházban 

minden csütörtökön és 
vasárnap szenzációs 
előadás, teljesen uj és 
változatos műsorral. 
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VAKAR L„ CSÍKSZEREDÁBAN 
KÖNYVNYOMDA, KÖNYV-, PAPÍR- ÉS IRÓSZERKERESKEDÉS 

6-ik oldal. 39. szám. 

Eredeti KÖRTING 

DIESELMOTOROK . 1 : 
Szivógáz és benzinmotorok. 

Benzin es nyersoiajos cséplö-
garniturak, magánjáróx al is. 

Meglepő újdonság! Meglepő újdonság! | 

Nyersolajmotorok 
gyújtófej,  visbefecskendezos 

es kompresszor nclkül. 

Gellért lynácz ós Tsa 
mérnöki iroda 

B u d a p e s t , V , Kohiry-utca 4. 
Baját órdekeben kérjen ajánlatot! 

THIERRY A. GYÓGYSZERÉSZ BALZSAMA 
Utolérhetetlen hatású tüdő- és mollbetegségeknél, enyhiti a ka-
tarust, megszünteti a fájdalmat  okozó kőhőgjst. Torokgyuladási, 
nkedtséget es gégebajokat megszüntet, valamint l&zt, különösen jó 
liutásu gyomorgörcs és koliku ellen. Gyógyhatású aranyér és altcsii 
bántalraaknál, tisztítja a veséket, étvágygerjesztő, elősegíti a/, emész-
tést. Kitűnően bevált fogfájásnál,  odvas fogak,  szájbü/.uél, valamint 
az összes száj- és fogbetegségek,  büífögés  ellen, megszünteti a száj 
vagy tryomortól eredő bftzt.  .16 hatású páutlikagillsztáuál. Meggyógyít 
minden sebet, sebhelyt, orbáncot. láztól eredő hólyagot, kelést, sze-
mölcsö', égési pebeket, megfagyott  testreszeket, vart és kiütést. 
Fütbántahnuk ellen kitűnő hatású. Minden háznál különösen iuflucuza, 

kolera vagy más járványoknál kéznél legyen. 
í r j u n k : Thierry A Őrangyal gyogytarának Pregrada, 

Rohit8Ch mel le t t . 
12 kis vagy 6 dupla  vagy 1 nagy sepiciulüveg  5 60 korona. 
Nagyobb rendelóseknel j e l en tekeny á r e n g e d m é n y ! 

Thierry A. gyogyszeresz ©gyedül valódi Centifol ia-kenöcso. 
Megakadályoz * megszüntet vérinérgezést, fájdalmas  operációkat leggyak-
rabban feleslegessé  tesz. ll<sználuto< gyerekágyas nőknél fájó  emlők, 
tejineglnditá*. vekedés, endőkeinényedés ellen. Orl iKtic. feltört  lábak, sebek, 
• I -̂ rndt '.'v-' >k. cionista, fekélyek.  ütés, sxurás, lővéi, váljál vasy zúzó-
dás állal ok . ott sebeknél kilUuo gyógyhatású szer. Idegen testek eltAvo-
li ...ái,i iun, : Qvcc, szálka, por, serét, tüske stb. kinövések, karbunkulus, 
képzfidlnény.  k, valamint rák ellen, féreg,  rotlia.tás, köröingyiilés, hólyag, 
egcsi sebek, hosszú betegségeknél clóíordilló fülíekvéstiél,  vérkeléseknél, 
íiilfolyásuál,  valamint ki|.átás esetén csecsemőknél stb. slb. kitllnö hatású. 

2 tégely áta K. 8 60 a pénz elözoto» beküldése vagy utánvét mellett kapható. 
lliKii.j.is: i, knplitttó Török József  : yógytárában, valamint az ország legtöbb iryógyszor-
táráb.n. X '1 ivii . Tbalniayor ób Seitz, Koehmeister Utódai, Radanovits Testvérek 

drogu-i i.íkliKD Budapesten kapható. Aliol nincs lerakat reudeljiluk kezvutleuUl : 
Thierry A Őrangyal gyógyszertárából, Prograda, Robitsch mel le t t . 

Elvállal ntindennemfi  könyv nyomdai munkákat, ti. m.: báli meghívókat, 
falragaszokat,  eljegyzési kártyákat, esküvői megliivúkat, gyászlanokat, 
névjegyeket, röpiratokat. folyóiratokat.  Nagy raktár egyházi." ügyvédi és 
községi nyomtatványokból.  Szép választék linóm irodai'fehér-,  fogalmi  és 

miniszter papírokban, úgyszintén levélpapírok és borítékok, gyászszegélyü, 
és más sziliekben, díszdobozokban és mappákban, valamint íinoitt irodai 
Anthracyn. kék. ]>iros és zöld ténta, tusok, kitűnő pecsétviaszok, irónok, 
tollak, toll8zárak. törlőguinik. iskolai füzetek,  rajzeszközök, hegedűk és 
hegedüvonók. burok, rajzpapirok. rajzfüzetek,  körzők stb. cikkekben. 

MÁTRAI FERENC BÉLA 
EDDIG MEGJELENT KÖNYVEI: 
HAJNAL (költemények) . . . 'J K. 
SZABAD ÓIÍÁK i elbeszélések) :l K. 
DIÁKUTAZÁSOK 80 f. 
A HONATYA (vigjuték) . . . «0 f. 

SAJTÓ ALATT: 
TÍZ ÉV ELŐTT (versek) . . 2 K. 
NOVELLÁK 2 K . 
SOLUS (költemények) . . . 2 K. 
Megrendelhetők s z e r z ő c ímén 

Csíkszereda, Varmegyeház 

— Eladó tégla, a legelső minőségű, 
mintegy 150.000 azonnal eladó! — 
Érdeklődők felvilágosítást  nyernek a 
kiadóhivatalban. 

E l i s m e r t l e g j o b b i 

LtptaJajdonei: Dr. UAAI. EXDUE. Nyomutott Yákár L könyvnyomdájában. ('siltsrsrad. 


