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

A politikai helyzet. 
Lássuk csak mi az, ami megdőnt-

hetné a mai kormányrendszert? Az el-
lenzék ugyanis Tisza Istvánnak minden 
nagyobb és jelentősebb akciójánál azt 
moudotta, azt jósolta, na most ebben a 
dologban minden bizonnyal beletörik a 
bicskája... 8 mi történt? Az ellenzék 
volt az, kinek Tisza István iráut való 
harca kudarcot vallott. 

Hiába hirdette az ellenzék, hogy a 
mai képviselőház minden határozata tör-
vénytelen. Törvénytelen szeriutük azért, 
mert mindent a munkapárti többség sza 
vazott meg; vagyis a munkapártéit az 
alkotmány többségi jogával s ez termé 
szelésen nem tetszett a minden vona-
lon csatát vesztett ellenzéknek. No, de 
hát minden expiálódhatik, még az eilen 
zék súlyos tevedése is. Az eddig tör 
téntek, valamint a következmények és 
konzekvenciák mind igazolták és iga-
zolják gróf  Tisza István pártvezért és 
h&zelnöki, valamint kormányelnöki tény 
kedéseit is. 

Hiába hangoztatták az ellenzéki urak, 
hogy a mostani parlamentben lehetetlen 
a normális tárgy alás . . . Mert Iáin fenye 
sen igazolódott, hogy mégis csak lehet 
normális hangou és modorban tárgyalni 
ott, ahol az ország, a nemzet Ügyeit 
kell megvitatni. Tisza ugyanis ugy válo-
gatta meg a képviselőházi tárgyalásra 
szánt témát, anyagot, hogy annak meg 
vitatásától erkölcsi lehetetlenség volt 
az ellenzéknek elmaradni. 

Hogy egyebet ne emlitsUnk, itt van 
a román paktum Ugye... ám mennyire 
fontos  tárgy ez s mar a vita első napja 
ÍB reudkivüli, érdemes és megszívlelendő 
tanulságokkal járt. Apponyi Albert mag 
vas beszéde és Tisza István argumen-
tálja fejtegetései  sziute egy iránybau 
vitték előre a nemzet ügyét. Vagyis 
most már nemcsak fölfelé,  hanem lefelé 
is kezd beigazolást nyerni az a merész 
és erős férfias  lelkU politika, amit ed 
dig Tisza István vallott. Egy láncszeme 
tehát ismét elesett aunak a fogalomnak, 
hogy a jelenlegi miniszterelnök uralmá-
nak és hatalmának fentartása  érdekében 
hazaáruló politikára inaugurálna. Euuek 

az ellenkezője most már nap nap után 
beigazotódást nyer. A mostaui rendszer 
megdöntése tehát jiap-uap után keve-
sebb ok lehet lefelé. 

Természetesen az ellenzék az ellen-
kezőjét vallja. S a kissebbség egyedüli 
óhajtása uz, hogy a Tisza-kormány n 
mai többséggel együtt pusztuljon el a 
föld  színéről. Azonban tz igen merész 
óhajtás, inert a nemzetnek kezd fel-
nyílni a szeme s ha lát, aligha engedi 
magát félrevezettetni.  A jelszavak, a 
porliiutés ideje lejárt, de fölfelé  is tisz-
tában vaunak azzal, hogy rendszervál-
toztatásra egyelőre még nincs szükség. 
Hiszen a monarchia ereje súlypontja ez 
időszerint Magyarországon nyugszik. 
Legutóbb is Magyarország járult hozzá 
nagyhatalmi állásunk megerősítéséhez s 
ezt a Tisza-kormányuak és a munka-
párti többségnek köszönheti Ausztria. A 
Lajtán tul a véderő reformot  a Reisch 
rut munkaképtelensége miatt a 14. pa-
ragrafus  utjáu kell életbeléptetni s eh 
hez a Tisza-kormány hozzájárulását is 
ki kelletett kérni. Egyszóval, ha keres-
sük is az okot nem találjuk meg, amiéi t 
az egyesült ellenzek vérmes reménye 
teljesülhetne. 

— Ditró község képviselőtestülete 
folyó  hó 14 én tu tott üléseben gróf 
Tisza István ininh-iterelnüköt Sáudor 
János belügyminisztert és Dr. Balog Jenő 
igazságügyi minisztert a község díszpol-
gáraivá választotta meg. 

— Törvényhatósági közgyűlés. 
Vármegyénk törvényhatósága a jövö 
hónap elején közg) illést fog  tartani. 

— Kórházul k ügye egy igen 
nagy lépéssel közei lett a megoldás felé. 
Jendrásik miniszt e: tanácsos folyó  hó 
12-én a vármegy iz ügyében Csiksze 
redában volt s ez ,.:kalomnial megálla-
podás jütt létre, ;i í.jrdés lehető legsür-
gősebb megoldású kiutetében. Az épi 
tési programmot -ţa Jendrásik taná-
csos fogja  inegcíi iui s ennek alapján 
szükebbkörü tervp i yázat fog  kihirdet 
tetni. 

Ditrói járásbíróság ügyében, 
amint a ,Csikváimegye"  hírül adja, 
igen fontos  változás állott be, a meny-
nyiben az ó hiradá-;a szerint a gyer 
gyószentmiklósi küldöttség azt a hatá-
rozott értesítést kapja, bogy a járásbí-
róságok általunk jelzett szétosztása nin-
csen tervbe véve és hogy sem a szász-
régeni, sem a gyergyószentiniklósi já-
rásbíróságok szétosztásáról nincsen szó. 
Nevezett laptársunk ebből egyéb kö-
vetkeztetéseket von le, színes szép sza-
vakkal, de hát ezekre reflektálni  szük-
ségesnek nem tartjuk. A járásbíróság 
kérdéseibeu azonban ki kell jelentenünk, 
hogy Gyaiókay főispán  tir Őméltósága 
igeretet birt abban a tekintetben, hogy 
Ditró a felállítandó  12. járásbíróság kö-
zül egyet meg tog kapni. Mindenesetre 
a két híradás inerőbeu ellentétes. 3 bár 
nagy tisztelettel vagyunk a gyergyó-
szentmíklósíak kiküldöttségének infor-
mációjával szembeu, semmi komolyabb 
okuuk nincsen kételkedni abban, hogy a 
12 felállítandó  járásbíróság között Ditró 
mégis megkapja a megígért bíróságot. 
Elismerjük és tagadhatatlan az, hogy 
üyergyószentmíklósnuk ez a mozgalma, 
megnehezítette a ditróiak helyzetét, de 
kérésük teljesítésének lehetőségét azért 
még semmiesetre sem zárta ki s ha 
ennek dacára a járásbrróság még is 
meg lejne, annál nagyobb érdem és el-
ismerés illetné meg azokat, akik ennek 
érdekében fáradoztak  és fáradoznak 

* 
* • 

Amint az utolsó percben értesülünk 
Dr. Balog Jenő igazságügyi miniszter-
nek a gyergyószentmiklósí kiküldöttség 
nek adott válusza és a ditróiak által 
bírt ígéret egyáltalában ellentétben nem 
állauak. Mert igenis a tervezett 9 já-
rásbíróság, mihelyt annak fedezete  költ-
ségvetésileg biztosíttatik, fel  lesz állítva. 
És ezen 9 járásbíróság között lesz a 
ditrói is. Olyan nyilatkozat, amely azt 
állítaná, bogy a 9 közű t a ditrói járás-
bíróság felvétele  ki volna zárva, nem 
tétetett. Sőt az igazságügyi miniszter 
válaszában éppen az a jelentős, hogy 
a mennyiben az uj polgári perreudtartás 
hatása folytán  a szászrégeui és gyer-
gyószentmiklósí bíróságok megosztása 
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szükséges nem lesz, az esetben Gyer-
gyószentmiklósnak a megosztás elleni 
állásfoglalása  fiigyelembevehetó  nem 
lesz. 

A közigazgatás államosítása. 
Nap nap mellett több szó eaik a közigaz-

gatás államosításáról. Minden jel arra mutat 
különben, hogy ez a kérdés a közeljövőben 
napirendre keriil egy, vagy több törvényja-
vaslat tormájában. Érzik ezt a dolgot a köz-
tisztviselők is, ujabb időben a tisztviselők ér-
dekképviseleti szezvezetei folyton  nagyobb 
erővel sürgetik a szolgálati pragmatika meg-
alkotását a vármegyei és községi tisztviselők 
viszont egész seregét követelik az érdekeiket 
szolgáló reformoknak,  hogy a közigazgatás 
államosítása esetén olyan státusba tudjanak 
belehelyezkedni már a szerzett jogok alapján 
is, amely rájuk nézve nem visszaesést, hauem 
ellenkezőleg bizonyos értékű haladást jelent. 

Eltekintve a kérdés politikai változásától 
talán nem lesz fölösleges  a közigazgatás álla-
mosításának kérdését a gazdasági élet szem 
pontjából is vizsgálat tárgyává tenni. Fóltesz-
szük tehát a kérdést, vájjon a gazdasági előre 
haladás szempontjából meglehet e csinálni ugy 
a közigazgatás államosítását, bogy abból több 
haszon, mint kár Bzármazzék, ugy, bogy a ter-
vezett nagy reform  valóban szolgálatába fog 
állni az ország gazdasági fejlődésének  ? 

Minden elfogultság  nélkül megadhatjuk rá 
a felelet,  hogy a mai helyzetben a közigaz-
gatás államosítása nehéz lesz mindaddig. a 
mig egy sereg más reformot  életbe nem lép-
tetünk. Nem azt jelenti ez, bogy a közigaz-
gatás talán a mai reformjában  jó volna. Saj-
uos éppen az ellenkezője igaz. Pedig hát a 
közigazgatásnak minden tekintetben szolgála 
tában kellene állnia a gazdasági előrehaladás-
nak s ez a dolog ma sincs meg, még kevésbbé 
lesz meg akkor, ha a közigazgatást állarno 
sitják anélkül, hogy előbb nem változtatják 
meg a tisztviselők kvaliticacionális törvényét, 
anélkül, hogy szoros szervi összeköttetést nem 
létesiteuek a gazdasági élet és a közigazgatási 
szervezetek között. 

Ha közgazdasásgunknak pusztán csak egyik 
agát vesszük, a mezőgazdaságot, mit tapasz-
talunk most ? A mezőgazdasági előrehaladást 
elősegíteni hivatott törvényeket olyan emberek 
hajtják végi-e, akiknek a gyakorlati mezőgaz-
dálkodásról legtöbbször fogalmuk  sincs, sót 
mi több, a gazdálkodás iránti érzékük is hiány-

zik. Csak egy példát , miitünk, a rovar károk 
elleni védekezés, a karos gyom növények ir-
tása életfeltétele  a lu «gazdaságnak s bizony 
az ország legtöbb vármegyéjében a mezógaz_ 
daságra e kiszámíthatatlan károkat jelentő 
veszedelmek ellen való védekezés nem egyéb, 
mint papiros munka, egy-két k. (jegyiéi, vala-
mivel kevesebb főszolgabírói  stilgyakorlat, 
melyek alapján a közigazgatási bizottságok 
egyhangúlag tudomásul veszik, hogy X. vár-
megyében milyen pompásan védekeznek a 
mezőgazdasági veszedelmek ellen A választott 
tisztviselők helyhez k > öttak, csak a legritkább 
esetben hagyják el a vármegye területét, ahol 
a gazdasági viszonyok a legtöbbször minden 
vidéken azonosak. Több esztendei tapasztalat 
után végre is minden közig izgatási tisztviselő 
a gyakorlatból elsajátit annyit, hogy iilóvel a 
mezőgazdasági, ipari, sőt kereskedelmi előre 
haladás szolgálatában is megtudja állni a helyét 
Ez igaz, de viszont az áthelyezhetés folytán 
állomáshelyét többször változtatni tudó tisztvi-
selő a különböző életviszonyokat, tehát a kü-
lönböző gazdasági viszonyok tapasztalt isme-
reteit is magával viszi, csakhamar meglátja 
többet látott szeme az alapvető bibakat, amit 
a benszülött szeme solia sem látna meg, azon-
nal megerti. Ezzel fokozatosan  az ország 
közigazgatási rendszere egységessé lessz, min-
denki hozván valami ujat, idővel csaknem 
tökéletes, amely a gazdasági életben is meg-
mutatja jótékony hatását. 

A mi csiki speciális viszonyainkat véve 
figyelembe-  nálunk a közigazgatás államosítá-
sával járó kinevezési rendszer, az átheiyezgetés 
valóságos üdvös intézmény iesz a gazdi-
sági viszonyokra. — Mert igen iól tudjuk azt, 
liogy a magyarországi vármegyék közigazga-
tási tisztviselői egyszersmind egytöl-egylg gaz-
dák is a maguk birtokaikon, akik esetleg leg 
modernebb gazdasági ismeretekkel rendel-
keznek, aLik gyakorlatban is gazdák a maguk 
vagyonán Mert valóban üdvös hatással lehet 
egy pár ilyen tisztviselőnek az ide helyezése, 
akik magukkal a haladás, a tökéletesedés 
szellemét hozzák a mi elmaradott viszonyaink 
közé. 

Színház. 
Az ehnult héten ugy emlékeztünk meg 

Szabados László társulatáról, am-ily a legtel-
jesebb méitékben feljogosíthatta  városunk 
közönségét arra, hogy nap nap után jó dara-
bokat jó előadásban lásson. S luo.st egy hét 
multán ki kell jelentenünk, liogy a Szabados 
László társulatával szemben táplált reményünk 

nagy részben meg is valósult. Az elmúlt hét 
műsora és előadásai arról győzték meg a szin 
házba járó közönséget, hogy egy jól szerv, 
zett társulat, szorgalommal és ambícióval pá-
rosult igyekezete méltán érdemlik meg a kő 
zönség támogatását. Ebben a tekintetben, a 
város uri közönségét nem is érheti gáncs. 
Valóban csaknem mindennap telve van a szín 
ház. Csupán — ha már erről is szollunk — 
azt nem értjük, hogy az iparosság és a pol 
gárság nem látogatja a színházat abbau az 
arányban, a melyben azt elvárhatnék. — H:i 
ennek kizárólagosan a pénz kérdés az oka. 
akkor az igazgatónak alkalmat kell találni 
arra, hogy azon a helyek árai, a melyekre 
az iparosságnak és a polgárságnak igénye 
van, leszátlittassanak. Mert ugy a kuitura fej-
lődésének, valamint az igazgató financiális 
számításainak érdeke az, hogy ez a kevésbé 
intelligens osztály is eljárjon a színházba. — 
Hisz az a tanitó és nevelő erő,a mely az irodalmi 
termékekben letétetett, az az izlés, a mely a 
darabok külső kiállításában van, éppen ezeknek 
az osztályoknak a lelkében végez nagyobb, 
maradandóbb és hasznosabb munkát. Az uri 
társaság tagjainak nagy része időnkint el-el-
megy a fővárosba,  de a polgárságnak es ipa-
rossagnak erre alig van alkalma A mult hét 
óta a társulat tagjairól írott véleméoyünk egy 
bizonjos mértékben megváltozott. Mert bár 
most is állítjuk, — még pedig a Mandarin elő-
adása után még határozottabban mint előbb, 
hogy a társulatnak két tagja Vajda Piroska 
és Bársony Aladár tehetség dolgában jóval a 
társulat színvonala fölött  áll, s valóban nem 
is igen reméljük, hogy még két ilyen tag a 
mi színpadunkon szerepeljen, de emellett nem 
hallgathatjuk el, hogy Végh Gizi, Liszt Ferike 
a két primadonna igen ügyesek és közönsé-
günk mindkettőjüket megkedvelte. Úgyszintén 
Tamay Nusi és Gitta Otti is megütik azt a 
mértéket, a melyet a mi igényeink megkíván-
hatnak. — A férfiak  közül pedig szintén igen 
ügyes tagok Békéssy Antal, Méti László és 
Bekeffi  Róbert, úgyszintén Varga Béla is, a 
kikjtöbb kevesebb tehetséggel de mindég kellő 
ügyességei és szorgalommal dolgoznak az elő-
adások sikerén. 

Az elmúlt hét műsora annyira jó volt, hogy 
a színházba szívesen járó közönségünk való-
tlan kereste már, hogy mikor megy egy ismer-
tebb vagy egy gyengébb darab, a mikor ki-
pihenhetné magát. A műsor tekintetben a jövő 
héten sem lehet panasz — mert, hétfőn  : 
Kinetofon  (3 elóadas) felemelt  helyárakkal. 

Kedden •• Hang és mód (Szigeti József  ki-
tünö színmüve). 

A „SZÉKELYSÉG" TÁRCÁJA. 
S a j ó n , 

Megy a hajó Dévény felé  . . . 
Hol elhagyja majd a Hazát. . . 
Keresztül sok város, falun 
Egy országon evezve át.. . 

Pozsony vára messze eltűnt. . . 
És idegen lesz a vidék. 
Bucsuzunk a honi földtől. 
Itt minden rög még drága, szép. 

Amott már a túlsó parton 
— Bár nincsen messze a határ — 
Setntni közöst nem lelhetünk 
Es szivünk semmit sem talál. 

Szónk elakad, vissza nézünk 
Szülőfalunk  óh hol lehet . . . 
Választ immár senki sein ad . .. 
A bullám mindent eltemet. . . 

Mátrai  Ferenc  Béla. 

4. e sopség . 
A nap Izzó melege reszketett a szikrázó 

homokon s mint forró  fürdő  hullámai ölelt 
körül bennünket a vibráló levegő. Vendég-
látó gazdám szorgalmasan ontotta a szavakat 
s én a csontitól és melegtől bágyadtan hall 
gadtam a duruzsolását. Allhata'os beszéde 
végére engem is szóra kenyszeritett: 

— Meleg van — bököm ki nagy bölcsen 
— Gyenge legények maguk városiak, öcsém 

— a hideg gondolatától is borzongnak, a me 
leg pedig meglustult Izmaikat menten megbé-
nítja, — válaszolt. 

— Válasz helyett mosolyogtam, — elvégre, 
gondoltam — eléggé tűzbe hozott ez a tűrhe-
tetlen meleg, mit szónokoljak. Az öreg a bal-

gatásom föllelkesítette.  Egész kis védbesz det 
vágott ki a vidék mellett. Friss, közvetlen, 
egeszseges, erkölcsös, nyugodt, láztalan élet, 
lelki viharok, kedélyförgetegek  nélkül, — ezek 
voltak a kiszögellő pontjai szóáradatának. 

Hümmögtem, bár egy-két ellenvetés mo-
toszkált a fejemben,  de mivel már jó tiz perce 
hogy baktattunk az állomástól a szólotelep 
közepén emelkedő nyárilak felé,  hát csak to-
vább hümmögtem, mert a közei negyedórás 
legfürdo  nagyon csendes, lázadozás nélküli 
emberré telt. A meleg belopakodott a póru-
saimba, körülfogta  az agyamat, ott az bujkált 
ereimben. Megerkeztünk s a hűs szobában 
tapasztalokat szereztem a vidék konybamüvé 
szetet illetőleg, megbocsátottam a negyedórás 
napfürdóny  s pláne, mikor házigazdám illatos 
dobaonyal töltött pipát illesztem a fogaim 
közé — teljes pardont és gráciát adtain. 

Ebéd után almos csöndben a jóllakottság, 
kellemes bódultságával heverésztem. A nyi-
tott ablakon at beillatozta a szobát a frÍHsen 
locsolt virágok parfümé.  Félálomban bágyad-
tam. Néha valami surranó nesz levette sze-
meimről egy perc re az álom n- hezéket. Egy-
szerre az a hatarozott érzésem támadt, liogy 
kutató szemek bámulnak az arcomba, majd 
meg rojtoit, halk novetgélés ütötte meg a fü-
lemet. Lektfzdv  • az álom energiátlansagát, 
hirtelen felpattantam  a cbalse longu-ról A 
szoba sarkában f,-lénken  meglapulva, mint 
tett-n ert bütiós. kipirult arccal aili egy bajos 
kis fruska.  Tíz-tizenkét eves tellett. Nagv 
gyerekszemei, tv vek most felénk  meglepe-
téssel szegeződi- reám, még nagyobbnak tűn-
tek fel  s meleg f-tiyük  besugározta fehér  ar 
cocskajat, ni , rájtakapas szégyenérzete 
gyöngéd árnyalatú pirossággal festett  be. 

- Nos, kis linóim - mi járatbin va-
gyunk ! - k e r d . m , igyekezve hangomnak 
kemeny zonget adal a tekintély miatt 

Ugy látszik azonban, hogy a kis selma 
nem nagyon érezte ki hangomból a szilárd-
ságot, mert nekibátorkodva, nagy határozott-
sággal jelentette ki: 

— Oh cher monsieur, bocsánat, Josephine 
lapdáját kerestem — s a szemeiben huncut 
csillogás jelezte, hogy már eszeágában sincs 
félni. 

— Megengedi kis hölgyem, hogy praesen-
taljam: Dr. Nánássy János tanár. 

I'ukedlit csapott, olyan öntudatos graeiozi-
tassal, hogy egy VVatteau-kép tolakodott az 
emlékezetembe. 

— Lolotte Billetier — válaszolt, aztán 
pergő gyorsasággal adta tudtomra, hogy Lilié-
ből való és most Josephinet és Luist vezeti 
be a francia  nyelv elemeibe. — Sokszor szo-
morkodom — mondotta — mert nagyon sze-
rettem Liliét és a machéré mamant, de el 
kellett jönnöm, mert mama nagyon szegény. 

Es ez a csltpség olyan komolyan beszélt 
az eletról, mintha valóban átérezte volna a 
harcos let halálosan komoly problémáit. Be-
szede közben tekintete edes nyiltsaggal ke-
resztezte a pillantasom s élénk arcanak min-
den idege szavainak kifejező  kísérője volt. 

Letettem a leereszkedő bizalmasságról, 
mellyel eddig szóltam hozzá — Hiszen ez a 
filigran  baba egy komoly, érett gondolkozású 
kis no, egy becsületes, harcos liis kenyerke 
reso, akiknek ugyan meg hajas babával kel-
lene jatszatu, de akt bizonyara nehézkes ma-
gyar gyerekeket oktat es vezet, mint egy bölcs 
kis mama 6 J 

— Nos, Lolotte Is meg van elégedve a 
sorsával ? 6 

Hirtelen ködfátyolos  lett a szeme és só-hajtott. 
. . ~ c h e r monsieur, igen - szólt s máris 
lehullott a szemeiről a könnyek fátyola  • lei-
kenek derűs napsugara tüzült újra az arcára, 
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Szerdán: Halló. (Földes Imre legújabb viu-

játéka). 
Csütörtökön: A goly>, (Angol bohózat). 
I'énteken : Eriiészleány. (Operett zón i elő-

adásban). 
Szombaton: Mo/ikirály. (Operette újdon-

ság) és vasárnap : Keserű mézeshetek (énekes 
bohózat; eimii darabokkal a műsor továbbra 
is igen |ó marad. 

Különösebb dicséret illeti meg a zenét, 
amely ugy az énekes darabok előadásánál, 
valamint szünetek alatti zeneszámaival való 
ban kellemes szórakozást nyújt a közönségnek. 

KÖZGAZDASÁG. 
Bikavasar. 

Csikvármegye Gazdasági Egyesülete mint 
vármegyei mezőgazdasági bizottság által ISI 14 
évi március hó 30 án, Csíkszeredában tar'andó 
XXVI. évi bikuvásár tervezete : 

Az állatoknak a szükséges vezetőkkel d. e. 
9 órakor a helyszinén kell legyenek. 

A vármegyéből a vásárra hajtott tenyész 
bikáknak, valamelyik járási mezőgazdasági 
bizottság által kiállított tenyészigazolvánnyal 
kell birniok, mely felmutatandó. 

Idegen vármegyékből hajtott tenyészigazol-
ványos bikák vizsgálat alá vétetnek s a vár-
megyei községek áltul csak az esetben vásá-
roltatok meg, ha tenyészigazolványuk itt 
érvényesíttetik. 

Tenyészigazolvány nélküli bikák csak má-
sodfokú  vizsgálat alá állíthatók. Ha valamely 
tulajdonos sérelmesnek találja, hogy bikája 
részére a járási mezőgazdasági bizottság a 
tenyészigazolvánt ki nem adta, eziránti feleb-
bezését az illetékes járási föszolgabirósághoz 
(városi polgármesterhez) kell a vásár uapját 
legalább négy nappal megelőzőleg benyújtania, 
honnan nz elutasítás indokai mellett az alis-
pánhoz oly idölien terjesztendő be, hogy a 
felülvizsgálat  a vasár alkalmával teljesíthető 
legyen. A felülvizsgálatban  a vármegye alis-
pánjának elnöklete alatt csak az arra kiküldött 
bizottság tagjai vehetnek részt. 

A tenyészigazolványos bikák közül a köz-
ségek elöljáróságai, vagy a közbirtokosságok 
megbízottai szabadon választhatnak s a vétel-

-ik oldal. 
árt a tulajdonossal kial adhatják, d- állami 
kedvezményre csak akk számíthatnak, ha 
a gazdasági felügyelő  az :u megkötése előtt 
a kivál.isztot bikákat n: .szemlélte s a vá-
sárhoz hozzájárult. 

A kir. gazdasági felüp  -ló a községek ré-
szére a tenjészbikákot a felhajtáshoz  és szük-
séglethez képest lehetőié, zen vásáron fogja 
beszerezni s azok árát az arra igényt tartó 
községek helyett úrkedv zmény és két félévi 
kkmatmeutes részletfizetés  engedélyezése mel-
lett kiutalni. 

A községek részére a kir. gazdasági fel-
ügyelőség közetitése utján vásárolt bikák az 
átvétel napjától számított egy évre államkölt 
ségen biztosittatnak. 

A vármegyei mezőgazdasági bizottság kül-
döttsége, miut másodfokú  hatóság esab olyau 
tenyésztők bikáit vizsgálja felül  díjtalanul, 
kik az egyesületnek legalább évdijas tagjai. 
Azok, akik az egyesületnek nem tagjai, vala-
mint az idegen vármegyékből hajtott bikák 
tulajdonosai kötelesek ez egyesület pénztárába 
miuden bika után ü koronát a vásár megnyílta 
előtt beflzetui  s az erről szóló nyugtatványt a 
helyszínén felmutatni.  Azon községi gazdakö-
rök tagjai, melyek a Gazdasági Egyesületbe 
tagul fel  vanuak véve, ha gazdaköri tagságuk-
ról irásbeli.igazolványt mutatnak fel,  az előbbi 
feltétel  mellett csak 3 korona fizetésére  köte-
lesek. Azon községek elöljárói, vagy megbí-
zottjai, melyek állami kedvezménnyel kivánnak 
tenyészbikát vásárolni, ezeu szándékukat elő-
legesen a helybeli kir. gazdasagi felügelöség-
nél jelentsék be s a vásár alkalmával hozzák 
magukkal a község pecsétjét. 

A kir. gazdasági felügyelőségek  utján vá-
sárolt bikák ára eladóknak csak egy hónap 
múlva fizettetik  ki. Eladok, ha a Gazdasági 
Egyesületuek uem tagjai, kötelesek a vasár 
megkötésénél az eladási ár 2 százalékát a 
gazdasági egy, sülét pénytárábu előlegesen 
nyomban lefizetni. 

A vásár ügyeit a Gazdasági Egyesület, 
mint vármegyei mezőgazdasági bizottság intézi. 

Távolról hajtott bikák éjjeli elhelyezéséről 
a tulajdonos költségére a gazdasági Egyesü-
let lehetőleg goudoskodik. E végből a vásár 

napját megelőzőleg legaláb három nappal u 
gazdasági egyesülethez kell fordulni. 

Minden további felvilágosításért  a Gazda-
sági egyesület titkári hivatalához és a kir. 
gazdasági felügyelőséghez  lehet fordulni. 

Csíkszereda, 1914 február  19-én. 
A Gazdasági Egyesület Igazgató-választmánya, 

mint vruegyei mezőgazdasági bizottság. 

Az e r d é l y r é s z i m á s o d i k s z l n i k e r ü l o t e l n ö k s é g é n e k 
h i v a t a l o s k ö z l e m é n y e i . 

5:1/1314 sz. 
Meghívó. 

A szinikerUlet jelenleg alkotó városok jövö 
esztendei színészetének mikénti ellátása tár-
gyában az egyes állomáshelyekhez f.  évi feb-
ruár hó 3-án 47. szám alatt intézett előter-
jesztésemre Sepsiszentgyörgy, Gyergyószent-
miklós és Erzsébetváros nem válaszoltak. A 
többi állomáshely az általam javasolt Nagy-
enyeden megtartandó választmányi ülés egy-
bebivása mellett döntött. 

A sziukerületet alkotó állomáshelyek túl-
nyomó többségének ezen állásfoglalása  követ-
keztében a választmányi ülést 

Nagyenyedre, 1914. évi március 
hó 21-ikének délutáni 3 órájára 

ezennel egybehívom. 
A választmányi ülés jelzett időben lenti 

tárgysorozattal a polgármester hivatali helyi-
ségében fog  megtartatatni. 

Kelkérein a kerületet alkotó állomáshelyek-
nek a szervezeti szabályok értelmében illeté-
kes hatóságait, hogy állomáshelyek képvisele-
téről a szervezeti szabályok 3., 6.. és 8. §§-ai 
értelmében idejekorán intézkedni és a kikül-
dött, vagy megbízott választmányi tag urak 
neveit és Nagyenyedre érkezésük idejét Sándor 
Jenő,  UHgyenyedi  polgármester  úrral és a 
választmány elnökségével is legkésőbb márc. 
hó 17-ig  közölni szíveskedjenek. 

A tárgysorozat nagyfoutosságára  való te-
kintettel kívánatosnak tartom, hogy az ülésen 
tekietel  nélkül  állásfoglalására  minden  ál-
lomáshely képviselve legyen, mert a jelenlegi 
szervezet meyhosszabbitásának kérdésében á!-
taláuosau megnyugvást keltó és kötelező ba-

— Bár csak pár napig leszek itt — de jó 
barátok leszünk, ugy-e kis Lolotte ? 

Melegen nézett rám s kis keze kezembe 
simult. 

Napnyugtakor a házigazdámmal kimentünk 
a szőlőbe. Büszkén mutogatta a nemesített 
szőlőfajtáit.  Szakértekezéseket kellett lenyel-
nem s bukolikus himnuszokat hallgathattam 
újra végig. 

— Szereti a jó bort ugy-e? — fordult 
hozzám. 

— Nem vetem meg, szerénykedtem. 
— No lássa és azt hiszi, nem vettem észre, 

hogy mégis untatja a beszédem. 
Milyen éleslátású az öreg — gondoltam — 

8 elhatároztam, hogy ásilasairn sikeresebben 
próbálom elfojtani. 

A verandán uzsonnára teritettek. A dél-
utáni hőség langyos melege csökkent s esti 
szellők borzoltak a szólók eres leveleit. Az 
Az égen versziu sávok jeleztek a nap halálát 
s a távolból éles vonatfütty  hasított bele a 
lomha levegőbe. 

— Hol vannak a gyermekek 1 — Kerdezte 
• háziasszony egy szürkülő hajú, kemény né 
zéeü nő — bizonyara megint elkódol odtak Lo-
lotteval — telte hozza. 

— Lolotte tulcslntalnn — tódította a férj. 
Indulatos harag férkőzött  a szivembe és 

megértettem a kis Lolotte könnyes szemének 
panaszát és sóhajtását. 

Az asszony eles hangja riasztott fel  pilla-
natnyi elmélazasomból Lolotte, Josephine, 
Luols 1 

A szőlőtáblák közül három futó  gyerek 
alakja bontakozik ki. Lolotte vezetett. Ki 
bomlott fürtjei  a homlokara omlottak, szemel 
a kihevült vér lázatol meg éleukebb ragyo-
gásuak lettek. Szuszogva törtetett a nyomába 
egy tömzsi fiu  éB egy csattauó-pii'osságu lauyka. 

Lolotfe-ot  alaposan megpirongattak s sze-
gényke visszafojtott  kánnyekkel, dacosan ősz 
szeszoritott ajakkal hallgatott. 

Uzsonna után szer-t ejtettem, hogy kis vé-
dencemmel néhány szót váltsak. 

— Bátorság — Lolotte •. . uem szabad túl-
érzékenynek leuni • . aaga okos kis lány, aki 
tudja, hogy uz életnek vannak szomorúságai 
is, több mint öröme. 

A gyerekek k'ilnn incuroztak a porban. 
Lolotte anyáskodó szí ral figyelmeztette  okét 
egyre és másra. La: ott szeme bogarából, 
hogy ő is szívesen \ . .e részt zabolatlau já-
tékukban, de vissza! , otta játékos kedvének 
kitörését. A komolyko lás és az arcáról lerívó 
játékkedv bájos zavarra lett. 

Egy dé'után a vei. l̂átóim, akik föltétlen 
elózekenyseggel igje tek rövid vendégeske-
désem alatti szóinké, ásómra, vacsorat ad-
tak. Négy-öt fiatal  iiber, egy pár simára 
fésült  hajú, jelenteki vidéki leány, aszom 
szedos szölóteleptu < losok csaladjai voltak 
az estélyre hivatal, Lolotte valami ösz-
tönös, finom  nőies- csinosította ki magát 
s törékeny termet, i uuló pcrkály rubacs 
kajában olyan \oi'. egy Andersen-mesé-
ből kilépő kis álomi: 4UÖ. 

A vacsoránál a idegek elólt rosszaló 
megjegyzést tett a asszonya a hiusagára 
és nem illó pipere.-. ere. Lolotle-otnak ki 
g\ult az arca. bár ' vonaglott a megszé 
gjeulités fajdalmaiéi  iszkoséggel uralkodott 
magáu s később n.-i igui is próbált. Cso 
dúltam ezt a szeg r is teremtést, akinek 
veleszületett, öutul i szép érzeke is csak 
megaláztatásokra ad alkalmat 

A kínosan kicsíp. tt ifink  lapos élcelo 
ileseíre kedves, öli i riportokkal válaszolt. 
Csupa chariue, ko I ttnomsag, ttnomság 
volt s tavaszi üdesv árasztott, uiaga körül. 
A férfiak  mind Lolotteval foglalkoztak.  Egy-

egy kedves bókot is mondtak neki, amit ó 
pajkos szemlesütéssel köszönt meg. Azt a har-
monikus örömet, melyet graciozus lénye kel-
tett benne, kellemetlenül feltorlódó  kepek za-
varták meg. Ugy képzeltem, hogy falánk,  éhes 
vágyak elnyeléssel fenyegetik,  hogy harmatos 
feberségére  fekete  foltokat  ejt az élet, hogy 
lelkenek illatát egy ingovány merges gőze foj-
totta el.. . aztán hallottam csilingelő neve-
tését, láttam linóm puha vonalú ajkának ked-
ves, groszk-gamin mosolygását, a szeme meleg 
sugara derűs tisztasággal nézett a szemembe 
és az árnyakat maris elűzte a májusi napfény. 

Egyszer megleptem az ablakuál. El volt 
merülve a gondolataiba, amelyek valószínűleg 
Lílle felé  kaladoztak a ebére mainau-uál, aki 
most szinten bizonyára a kis Lolottera gondol. 
Mint búslakodó kis gyerek beszélt balkan ma-
gahoz : „l'auvre Lolotte!" 

Sohasem fogom  elfeledul  azt a szomorú, 
könnyes mosolygást, amellyel feléin  fordult.  A 
szavai, amelyeket Lille-be vágyó lelke, az anyai 
s/.ir melege után didergő kis sziv csalt az aj-
kaira : „pauvre Lolotte", — mindig visszaesőn 
gének a lelkembe. — Oh eher monsleur most 
ni ir egész maga lesz a „pauvre Lolotte!" -
Ezek voltak a buesu szavai. 

Kikísértek az indóházhoz. A vonat mar a 
kanyarodónál tartott velem s még mindig mint 
egy felier  galamb röpködött a levegőben Le-
lőtte fehér  batiszt zsebkendője. 

Évek multak el, de sokszor eszembe jutott 
a kicsi Lolotte. Vájjon visszajutott-e Lille-be 
a ebére mamanhoz. Azok a régi gyötrő kepek 
is fel-fel  tolultak az eiulekezetemhe. A falauk 
éhes végyak, melyek eloyeléssel fenyegetik  .. 
az iugóvany mérges gőze, ni'dy elfojtja  a lelke 
ill itat . . . az élet, mely fekete  foltott  ejtett a 
b irmatos feliérsegéu.  Soks/or öntudatlan el-
suttogom : „pauvre Lolotte 1" 
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tározat caak az érdekeltség egyetemének meg-
hallgatásával hozható. 

Csikszereda, 1914. március hó 8-án. 
Hazafias  tisztelettel: 
Dr. Ujfalusi  Jenő 

polgármester, a azlnikertllet 
eluöke. 

T á r g y s o r o z a t : 
1. Elnökség jelentése folyó  ügyekről, 
2. Döntés az 1914. évi augusztus hó 31-én 

lejáró kerületi szerződésnek meghosszabbítása 
tárgyában egy esztendőre. 

3 Döntés a szinikeriileti szervezet meg-
hosszabbítása esetén a jelenlegi színigazgató-
val érvényben levő szerződés egy esztendei 
meghosszabbítása tárgyában. 

4. Indítványok. 

H Í R E K . 
— A birosag köréből. A király Dr. Pál 

Gyula székelyudvarbelyi jarásbirósági jegyzőt 
a székely udvarhelyi járásbírósághoz al bíróvá 
nevezte ki. 

— Kitüntetés. Őfelsége  kövessházai Kö-
vess Hermán gyalogsági tábornoknak, a 12. had-
test parancsnokunk kitünö szolgálatúi ujabb 
elismerésem a Vaskoronarend I. osztályát ado-
mányozta a dij elengedésével. — A kitüntetés 
alkalmából a mult bétfón  a helyőrség tiszti-
kara lampiónos menettel és katonazenés sze-
renáddal kedveskedett a hadtestparancsnoknak. 

— Felemeltek a tisztek fegyvergya-
korlati potdijat. Az idei fegyvergyakorla-
tok alkalmából a tisztek már jelentekenyen 
felemelt  pótdijat fognak  kapni. A zászlóalj-
ban, a lovassagnái, osztályban történő ezred-
gyakorlatok idejen az állandó helyőrség terü-
letén a tisztek a badapródtól és zászlóstól 
kezdve, egész a tábornokig napi 2 K pótdijat 
kapnak. Kombinált gyakorlatok alkalmával 
és az úgynevezett naggyakorlatoknál 4 koro-
nában állapították meg a pótdijat. 

— Áthelyezés. Az igazsagüg) miniszter 
Jakab János csíkszeredai törvényszéki es Nagy 
István nagyajtai járasbirosagi telekkönyvveze-
tőket kölcsönösen áthelyezte. 

— A cenki merenylö — Catarau. 
Szenzációs felfedezesre  jutott a mult szomba-
ton a predeáli határrendőrség. Megállapította, 
hogy a mult év szeptember 27-en elkövetett 
cenki merénylet, mely teljesen megsemmisí-
tette az Árpad-emléket, szinten a Catarau 
müve s bogy az általa kieszelt tervet Cotofan 
Eliad díjbirkózó hajtotta végre. Cotofan,  aki 
azonos a „Potemkin" volt matrózával, Kiri-
loffal,  a meréuylet előtti utolsó vonattal érke-
zett Brassóba s a merénylet utáni második 
vonattal elutazott. — A brassói rendőrség nyo-
mozása minden részletében megerősíti ezt a 
tényt, ugy, bogy ma már teljességgel megdől 
a bukaresti és erdélyi románkörök azon mo-
sakodó állítása, bogy a debreceni merénylet 
értelmi szerzőit Oroszországban kell keresni 

— Halálozás. Deáky Péter, gyimesi korcs-
máros folyó  évi március hó 13 án U1 eves 
korában meghalt. 

— Gazdasági egyesületi gyüles. Csik 
vármegye gazdasági egyesületeuek igazgató 
választmánya, mint varmegyei mezógazdasngl 
bizottság folyó  evi március hó ltvau delelőn 
1U orakor rendőrileg az egyesületi irodabao 
(vármegyekaz északi szárnya) ülést tart, melyre 
a választmányi tagok meghívatnak. 

— Zsöijüd-jilrdűii  í  évi március lü  töl 
minden  vusnrnnft  es hétlön egész nup uw 
iegfúrdüt  kapni. 

— Képkiállítás. Amiut értesülünk Vastag 
Gyula elsőrangú magyar festők  müveiből Gya-
lókay Sándor főispán  védnöksége alaLt képki-
állítás! fog  rendezni az uri kaszinóban. A ki-
állításon résztvevő művészek a következők: 
Bacnmann, Baditz. Benczúr, Ditricb, Éder Edvi-
Illee. Erdőssy, Háry, Innocent, Jendracsik, 
Juszk ,, Kézdi-kovacs, Királyfalvi,  Komáromi, 
Koszkol, Kuszka, Lotz,.\largitay,.\Iednyánszkay, 
Meudlik, N'aray, Németh, Xeogrady, Olgyay, 

Pálya, Perimutter, Ruhierné-lstvánlTy, Körnek, 
Spányi, Stein, Szász, l'olnay, Vastagh Géza, 
id. es ifj.  Vastagh G. -rgy, Volf,  Zorkóczy. 

— A helybeli k roskadok kóré, a kör 
régi hagyomanyalhoz ven, ez idén is saját 
helyiségében tarsasvn órával fogja  a már-
ciusi nagy események emlékét megülni. \ on-
dégek szívesen láttat i k. Egy terítek ara 4 
korona, jelentkezhetni 1 icher Gyula az „Otthon" 
kávéház tulajdonosnál 

— Kinevezés. A marosvásárhelyi kir. fő-
ügyész Horváth Ferencz kolozsvári kir. tör-
vényszéki dijnokot a csíkszeredai kir. ügyész-
séghez írnokká nevez'e ki. 

— Amiről a férjnek  nem szabad tudni. 
Ugy Írjuk meg, abonau hallottuk: Komor 
irattáskás urak jelentek meg egy lakásban. A 
jól ismert triász: az ügyvéd, a végrehajtó, a 
becsüs. Szép fiatal  asszony fogadta  a láto-
gatókat. Mosolygott is. Felírtak minden fel-
irhatót. Az ügyvéd telhetetlen volt s köve-
telte a szekrények kinyitását is. A végrehajtó 
a habos feherneraüek  közt kezdet kutatni. 
Egyszerre egy diszkrét csipkés ruhadarabból 
előkerült három dar̂ ii ropogós százkoronás 
bankó. A nó felsikoltott,  elsápadt, arcizmai 
idegesen rángatóztak. Megtántorodott s végig 
zuliant a szőnyegen. A hivatalos urak meg-
döbbentek. Néhány kiuos perc után az asz-
szonyka magához térve, összetett kézzel kö-
nyörgött az ügyvédnek, hogy a pénzt ne fog-
lalja le. ' Vigye el, csiuáljon vele amii akar, 
csak a zálogolási jegyzőkönyvbe be ne írjak. 
Ettől füitg  a családi boldogsága. Ferjének 
erről a háromszáz koronáról soba uem szabad 
tudnia. Az urak öss/cuéztek és a három da-
rai) bankót nem Írták be a jegyzőkönyvbe. 

— Közigazgatási bizottsági üles. A 
vármegye kuzigazgata-i bizottsága folyó  hó 
9-eu tartotta rendes havi Uleset Gyalókay 
Sándor főispán  elnökletével. Az ülésen nagyobb 
fontosságú  ügy nem került sorra csupán a 
rendes havi jeleutések terjesztettek elő, melyet 
a bizottság jóvah igyólag tudomásul vett. — 
A rövid üles mar fel  ÍJ órakor veget ért. 
Ezutau a fegyelmi  válaszmáuy Bajna Árpad 
gyergyószentmiklosi felfüggesztett  varu.-i al-
jegyzőit, állásába való egyidejű visszahelye-
zésé mellett, 150 korona peuzbüntetesbeu ma 
rasztalta el. 

— Tartalékom tisztek hadgyakorlata. 
A hadügyminisztérium uj rendeletet bocsátott 
ki a tartalékos tisztek es tisztjelöltek gyakor-
latauak elhasztása ügyében. Az idei gyakor-
latukról való fölmentésre  vonatkozó kereseket 
a leggondosabban meg fogják  vizsgálni. Helybe 
csak akkor hagyjak az erre vonatkozó kerel-
raet, ha halaszthatatlanul fontos  a kívánság 
indoka. Különös szigorral biráljak felül  a tü-
zérségi lögyakorlatukboz behívott tartalékoso-
kat, mert elakarjak kerülni a behívások tor-
lódásai. Azokhoz a kérdésekhez, amelyek arrs 
vouatkozuak, bog) az 1915 ben esedekes gya 
korlatokat már az idén akarjak teljesíteni, a 
katonai hatóságok nozzá fognak  járulni. 

— A Darwin. Fülöp Zsigmond dr. nép-
szerű természettudományi folyóiratanak  már 
c,U3 1-i számában Ostvaldtól olvasunk pompa 
megemlékezést H.e ekei 80. születésnapjáról. 
Dr. Hörclier Ödón azt a kér.iést fejtegeti,  hogy 
a vegytan milyen ^egitséget uyujt az élelmi-
hiány elleni küzdelemben. Fehér Jenő állnt-
lelektani problémákról ir, Mende Jeno a pou 
tos idő meghatározásiról, Práger Márton a 
hisztériáról, Savoly Mihály a máv uj óriási 
mozdonyairól stb. A pompás ismeretterjesztő 
folyóirat  előfizetési  ára A Darvin-Kóuytár kö-
teteivel együtt fél  évre 5 kor. Mutatvány-
számot küld a kiadóhivatal, Budapest VI. 
Andrássy-ut OU. 

— A tüdőbeteg gondozó inte-
zet rnegnyi sa Csikszereda város 
tüdőbeteg g<; totó intézete fulyó  évi 
március 14 ei 'élután 4 órakor mllkü 
désetmegkez Az uj nélkülözhetetlen 
áldásos intéz Stesitése Ijlaluai Jenó 
polgármester Rétfalvi  (ijula városi 
tiszti főorvos  eme. Tudomására hoz-

zuk a város küzőnségének, hogy min 
den jelentkező beteg orvosilag meg 
vizsgáltatik és lm a betegen a tuber-
kulózis (tüdővész) tünetei megállapittat 
tak, nkkor a vagyontalan betegek az 
intézet anyagi viszonyaihoz mérten se 
gélyben is részesül (gyógyszer-, kenyér-, 
tej , hus , fűszer-,  esetleg lakbérsegély). 
Az intézet a Hargita utcában a Munkás 
biztosító pénztár épületével szemben a 
KUleki Imre-féle  házban van. Rendelés 
minden kedden és szombaton délután 
4 tői fél  6 óráig. 

— A csiki községek bikavásárlásai 
Február 28-án zajlott le Székelykereszturon 
az országos bikavásárral egybekötött tenyész-
állatkiállitás A vásáron, amelyen az összes 
erdélyi vármegyék képviselve voltak, sőt az 
alföldi  uradalmak is felkeresték  tenyészbikák 
beszerzése végett s a mely igy igen nagy 
arányú volt, ~ általában feltűnést  keltettek a 
magyar-erdélyi fajbikák,  melyeket különösen 
Csikvármegye községei részére vásár Itak. Így 
a római katholikus státus által felhajtott  8 
első dijat nyert tenyészállat közül G darabot 
Csikmegye részére vettek meg. Ezek közül 
.Gyuró"-t, az első dijat nyert legszebbet 
Gyergyóalfalu  2800 Koronáért vásárolta meg. 
Háromszékmegyéből Nagy Simon szolyori 
birtokos 4 tenyészbikával vett részt a kiállí-
táson. Meg is kapta magyar erdélyi bikával 
a tenyésztők 50 korouás diját Gyémánt nevü 
tenyészállatával, melyet a kászonimpéri köz-
birtokosság vett meg. 

— Tartalékos tisztek aktiváitatása. 
Több ízben jelentettük már, hogy a hadsereg 
tisztilátszáma jó ideje nem elégséges, amin a 
hadvezetőség ugy aksr segiteui, hogy fölszó-
lítja a tartalékos tiszteket és tisztjelölteket, 
valamint az egyéves önkénteseket, hogy ak-
tiváltassák magukat. Már régóta igyekszik a 
hadügyminisztérium különböző kedvezésekkel 
megkedveltetni katona-tiBzti pályát, amint azon-
ban a jelek-mutatják, ez a törekvés nem sok 
eredménnyel járt. Legújabban elhatározták, 
hogy az aktiválandók egyéves próbaszolgála-
tukat államköltségen végezhetik. A gyalog-
sági-, vadász-, továbbá tábori- és hegyílüzér-
önkéntesek, ha szolgálati évük alatt megfele-
lőknek mutatkoznak és aktiválni kívánják ma-
gukat, felettes  hatóságuk rendelkezésére rög-
tön tovább szolgálhatják a második — próba-
esztendőt. Más önkéntesek, még ha fölebb-
valóik ellenkező véleményen lennének is, a 
liadügj minisztérium utján kérhetik aktiváitatá-
suk ügyének felülbírálását  és kérelmük telje-
sítését. Az aspiránsokat 1915. január 1-én 
tartalékos zászlósokká nevezik ki és megkap-
ják a szokásos illetményüket. Amennyiben 
próbaévüket eredménnyel szolgálják le, aktív 
hadnagyokká nevezik ki őket. 

— A marhalevélkezelők létszámának 
szaporítása. A földmivelésügyi  miniszter kör-
rendeletben hívta fel  az illetékes hatóságokat, 
hogy a területükön tartott állatvásárokon a 
marhalevél kezeiéi tendók ellátására minden-
kor megfelelő  számú és kellő jártassággal biré 
személyzetet alkalmazzanak. A körrendelet 
igen üdvös, mert az állatvásárokat látogató 
közönség a személyzet elégtelen száma és já-
ratlansága miatt még most is csak nagy idő-
veszteség és tolongás után jut abba a hely-
zetbe, hogy a vásáron vett állatokra vonat-
kozó marhaleveleket átiratbassa. 

— Halálozás. Szépvizi Schobert Károly 
februar  28 án, életének 55 ik évében Bécsben 
elhunyt. Temetése Budapesten folyó  bó 5 én 
ment végbe. 

— Ankét a vidéki szinuszét ügyé-
ben, A kultuszminisztériumban e héten Jan-
kuvicli Bela miniszter elnöklete alatt ankétet 
tartanak a vidéki színészet ügyében. Az an-
kétén a vidéki kerületek uj beosztását fogják 
megejteni és revízió alá veszik az államsegé-
lyeket, amelyeket a kormány juttat a szín-
igazgatóknak. 

i. ,rr U
A l " 1 4 8 8 " 1 honvedezred köréből. 

Halo Sándor hadapródjelölt a brassói 24. bon-
vedgjalogezredben, tartalékos hadapróddá ne-
veztetett kl. 
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— Szinikerúleti közgyűlés. Ke 

rületUnk elnöksége az idén lejáró szer-
ződésnek egy évre leendő meghosszab-
bítása érdekében folyó  hó 21 ére Nagy-
enyedre gyllléBt hivott össze. E gyűlés 
célja az, hogy a mostani városok szö-
vetsége Torda, Székelyudvarhely és 
Segesvár bevétel egy esztendőre játék-
jogot adjon Szabados László jelenlegi 
színigazgatónak, avagy ha ez a terv 
nem sikerülne, az esetben valamiféle 
megoldás mégis kerestessék a kérdés 
megoldásására. Városunk képviseleté-
ből a közgyűlésére Dr. daal Endre la 
punk főszerkesztője  küldetett ki. 

— A vármegyei székhazak megtekin 
téae. Annak idején megírtuk, hogy a belügyi 
kormány összeiratta az orBzág összes várme-
gyéiben azokat az ingatlanokat, amelyek vár-
megyei közigazgatás céljaira hivatalos helyi-
ségül 8 egyéb a bivatalnokoskodással össze-
függő  célokra szolgáluak. A mint értesülünk, 
a belügyministeriumból egy miniszteri tanácsos 
és egy titkár nyer kiküldetést, hogy beutazza 
a vármegyéket s a megyei székházakat a hely-
színén megtekintse s tapasztalatairól jelentést 
tegyen a belügyminiszternek: mennyiben fog-
nak az épületek ée hivatalos helyiségek a 
vármegyei közigazgatás államosításakor az ál-
lami igényeknek megfelelni  s hol, mire lesz 
szükség? 

— Csobotfalva  tagositasa. A földmi-
velésügyl miniszter Bakó László és társai cso-
botfalví  lakósoknak az 1-sö határrész általános 
tBgositása iránt beadott kérelmére oly értelmű 
határozatot hozott, hogy a kért általános ta-
gosítás hasznos és célszerűen keresztülvihető, 
mert a birtokok nagymérvű eldaraboltsága 
miatt azok kellő müvelése, karbantartása igen 
meg van nehezítve Szükséges a tagosítás azért 
is, — mert az általában lejtős hegyoldalu-
kon elterülő határban dülóutak alig vannak. 
Miután a közlegelő területe az állatállomány-
nak elegendő, a miniszter auuak megnagyob-
bitását nem kívánja 

— AzOltvölgyi vizitarsulat tisztikara. 
Az oltvölgyi vizítársulat újraalakított tisztikara 
egyhangú választással a következőképpen ala-
kult meg : elnök: Mikó Bálint, v. h t. taná-
csos, Zsögöd, alelnök : T. Nagy Imre Csíksze-
reda, választmányi tagok: Barta György Tusnád, 
lncze Ignscz Csatószeg, Veress József  Csik-
szentsimon. Darvas Albert Csatószeg, Sándor 
Gergely Csikszentimre, Szász Lajos Csíksze-
reda, Kovács Gergely Csikverebes, Orbán Dé-
nes Kozmás, számvizsgáló tagok: Reck Fe-
renc Csikszentsimon és Iuce Simou Csikszent-
simon. 

— Halálozás. Mátyás Albert ditrói ke-
reskedő életének 68 évében f.  hó 5 én Ditró-
ban elhunyt. Az elhunytat özvegyén kivül 
gyermekei siratják. Mátyás Albertben egy tö-
rekvő, szorgalmas, családját szerető, jó embert 
veszitett Ditró társadalma. 

Pályázati hirdetmény. 
A csíkszeredai kerületi munkásbíz-

tositó pénztár igazgat ,,ga üresedésben 
lévő borszéki  és  gyirgyóbékási  pénz-
tári kezelöorvosi állá i, előbbi Gyer-
gyótölgyes  uagyközs g, utóbbi Gyer 
gyobékús  nagyközség -zékhelylyel pá 
lyázatot hirdet. 

A borszéki állás u pénztár részéről 
2600 (kettőezerhatszá/) korona kezdő-
fizetéssel  és egyelőre 500 (ötszáz) ko 
róna fuvarátalánnyal,  a gyergyóbékási 
1400 (egyezeruégyszíiz) korona kezdő 
fizetéssel  és egyelőre 4(10 ("négyszáz) kor. 
fuvarátalánnyal  van javadalmazva. 

A borszéki orvos körzetéhez tartoz-
nak mindazon telepek, gyárak, válla-
latok és munkaadók pénztári tagjai s 
családtagjai, akik nyugat felé  a Kránga 
tető, keletfelé  a Hollósarka, eléfelé  a 
Közrez s északfelé  Bélbor község állal 
határolt területen laknak, míg a gyer-
gyóbékási orvos körzetéhez tartoznak a 
Zsedánpatak, Békás és Domuk része-
ken (s ezeknek politikai tartozékai) levő 
beleertve a domukvölgyi gyárat is) bár-
mily munkaadók által adott tagok és 
családtagok. 

A megállapított évi illetmények 
ujabbi vállalatok létesülése és taglét-
szám szaporulata esetén való mikénti 
növekedéséről a kerületi munkásbiz 
tositó pénztár igazgatósága és az Orszá-
gos Orvos Szövetség csikmegyei üokját 
alkotó pénztári orvosok kiküldött bi-
zottsága által megállapított, elfogadott 
s felsőbb  jóváhagyás alatt álló szabály-
zatok utján gondoskodás történt. 

A megválasztott pénztári orvos ezen 
szabályzatok alapján szerződik a pénz-
tárral. 

A fuvardíj  fejében  a pénztári orvos 
hetenként egyszer előre meghatározott 
időben minden egyes telepen, vallalati 
központon és gyarban hivatalból tueg-
jeleu, az akkor jelentkező betegeket 
ellatja s ezenkívül köteles saját luva-
ruu megfelelő  felkérésre  az olyan bete-
geket meglátogatui, akik kórallapotuk-
uál fogva  az orvosi rendelőn meg nem 
jelenhetnek sem oda nem szállíthatók. 

Ez iránybau való mindennemű visz-
szaélés ellen az orvos a péuztáruak 
legerélyesebb támogatására számithat. 

| Amennyiben szain és okmáuyszerü-

leg (kiszállások igazolása nz üzemve-
zetőségek által) megállapittatnék, illetve 
kiderülne, hogy a rendszeresített fenti 
fuvardija  kötelezett utakra nem volt 
elegendő, a töblet kiadás a szolgálatba 
lépés napjától kezdve a pénztár által 
meg fog  téríttetni s az orvos fuvar-
átalánya az elért eredményhez képest 
fog  újból megállapittatui. 

A borszéki pénztári orvos feljogo-
sittatik, hogy lakását (saját költségén) 
a fürdőidény  alatt illetve junius 15 tői 
szeptember 15-ig Borszékfürdőre  átte-
hesse a hol kiadó magángyakorlatra 
lehet kilátása, valamint arra is, hogy a 
borszéki fürdővállalat  (Budapest, VI. 
Teréz körút 22. sz. a.) a nyári idény 
alatt felszaporodott  tagjai belterjesebb 
kezeltetése biztosítása végett esetleg 
díjtalan lakást bocsát rendelkezésre. 

E tekintetből a pénztár az orvost 
teljes erkölcsi támogatása felől  biztosítja. 

Mindennemű közelebbi részletre vo-
natkozólag bérmentesített és címzett 
boríték küldése ellenében a pénztár fő-
orvosi hivatala szívesen szolgál felvilá-
gosítással. 

Az ország területén orvosi gyakor-
latra való jogosultságot igazoló okmá-
nyokkal felszerelt  pályázatok folyó  évi 
április  hó 25-ig déli  12 óráig  a pénz-
tarhoz küldendők be azon kötelezettség 
kijelentése mellett, hogy a megválasz-
tott orvos állását a megválasztásától 
számítva legkésőbb 4 (négy) hét alatt 
elfoglalja. 

Csíkszereda, 1914. évi március 11-én. 
Merza Rezső s. k.. Józsa Géza s. k.. 

eluök. 1—2 Igazgató. 

Meghívó. 
A Ditrói Mezőgazdasági Bank Részvénytár-
saság 1914. évi március hó 23-án délután 
3 orakor Ditróban. az intezet helyisegében 

Rendkívüli közgyűlést 
tart, mely közgyűlésre a reszvenyesek 

tisztelettel meghivatnak. 
Tárgysorozat: 

A Ditrói Mezógazgazdasági Bank 
Részvénytársaság és a Ditrói Takarék-
pénztár Részvénytársaság között folya-
matban levő egyesülési tárgyalás felett 
való végleges határozathozatal, esetleg 
részvénytőke felemelés  iránti határozat. 

Ditró, 1914. mátcius bó 6-án. 
Az igazgatóság. 

.VAKAR L„ CSÍKSZEREDÁBAN 
KÖNYVNYOMDA, KÖNYV-, PAPÍR- ÉS ÍRÓSZER KERESKEDÉS 

tfr 

Elvállal mindennemű könyvnyomda munkákat, u. ni.: báli meghívókat, 
falragaszokat,  eljegyzési kártyákat, esküvői meghívókat, gyászlapokat, 
névjegyeket, röpiratokat, folyóiratuk  t. Nagy raktár egyházi, ügyvédi és 
község! nyomtatványokból. Szép va szték liiinin irodai fehér-,  fogalmi  és 
miniszter papírokban, úgyszintén 1« Ipapirok és borítékok, gyászszegélyü. 
és más színekben, díszdobozokban < -s mappákban, valamint Quoin irodai 
Antliracyn, kék, piros és zöld téiila. tusok, kitűnő pecsét viaszok, irónok, 
tollak, tollszárak, törlőgumik, iskola füzetek,  rajzeszközök, hegodük és 
hegedüvonók, hurok, rajzpapirok, rajífüzetek,  körzők stb. cikkek bea. 
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Ragályok 
most igen alaposan kell védekeznünk, mert 
vörheny, kanyaró, typus, himlő és egyéb 
ragályos betegségek t é l e n fokozo t -
tabb e r ő v e l lépnek fel,  mint inas év-
szakokban. miért is szükséges, hogy miuden 
háztartásban egy megbízható fertőtlenítő-
szer kéznél legyen. A jelenkor legmegbíz-
hatóbb fertőtleuitő-szere  a 

LySofornj 
szagtalan, nem mérgező, olcsó és eredeti 
Üvegekben 80 fillérért  minden gyógyszer-
tárban és drogériában kapható. Hatása cyors 
és biztos, miért is az összes orvosok be-
tegágyak fertőtlenítésére,  antiszeptikus kö-
tözéseknél (sebekre és daganatokra), ké;:-
és arcmosásra és ragályok elhárítására, 
nőknek altesti irrigácíóra, stb. midenkor 
ajánlják. 

hysoform-szappan 
finom,  gyenge pipere szappan lysofor-
inot tartalmaz és autiseutikus hatású. Al-
kalmazható a legkényesebb bőrre, még cse-
csemőknél is : szépíti, megpuhítja és illa-
tosá teszi a bőrt. Egy kísérlet s ön a jö-
vőben kizárólag ezen szappant fogja  hasz-
nálni. Darabja 1 korona. 

Fodormenta Lysoform 
erősen antiseptikus hatású szájvíz SzájbUzt 
rögtön és nyomtalanul eltüntet és a foga-
kat konzerválja. Használandó továbbá or-
vosi utasítás szerint toroklobnál, gégebán-
talmaknál és nátha esetén gurgulázásrn. 
Néhány csepp elegendő egy félpohár  vízre. 
Eredeti üvegje 1 korona 60 fillér. 
Az összes lysoform  készítmények kaphatók 
minden gyógyszertárban, drogériában. Kívá-
natra bárkinek ingyen és bérmentve meg-
küldjük az .Egészség és fertőtlenítés-
című érdekes könyvet. 
Ahol Lysoform  nem volna kapható, oda 
közvetlen Is küldünk 0 korona olótizetes 
beküldése esetén 3 üveg Lysoformot,  2 
drb. szappant ós 1 üveg szájvizt. 

Dr. Keleti és Murányi 
vegyészeti gyára Újpesten. 

m.-gi lakos végrehajt Hó részére, végrehajtást 
szenvedett ellen 183:: K MII. tókeköveteles s 
járulékai erejéig elrendelt kielegitési végre-
hajtás folytán  alperi eklól lefoglalt  es 1130 
koronára beesült ingóságokra a csikszent-
inártoni kir. járásbiró- ig 1UI3. evi \ . 733/2. ez 
végzésével az árverés elrendeltetvén, 
korábbi vagy felülfogl  altatók 
jéig 
ny 

Eredeti KOttTlNG 
4- Él Mii-
rendszer DIESELMOTORÖK 

Szivógáz és benzinmotorok. 
Benzin es nyersolajos cséplö-
garniturak, magánjáró. al is. 

M e g l e p ő újdonság! Meglepő újdonság! 

Nyersolajmotorok 
gyújtófej,  vizbefecskundezea 

oa kompresszor nélkül. 

Gellért Ignácz és Tsa 
mérnöki iroda 

B u d a p o s t, V , Koh iry-utca 4. 
Sajat érdekűben korjen ajánlatot! 

Uptu Dr. tiAAI. ENllKE. 

Szám 300-1914. vé. ii. 
ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. 

Alulirt kikilldSU bi sági végrehajtó ezennel 
közbirré teszi, liogy a c a i k s z e 
törvényszék 1913. ' • 
zése folytán,  dr. Kováé 
viselt Darvas Alberti 

e d a i kir 
V P. 13838. sz vég-

Albert ügy ved altal kép-
sz. Pál Anna csato 

annak 
követelése eré-

éig is. ametiynyibeu azok törvényes zálogjogot 
lyertek volna, alperesek lakás in Csikszent-
jyörgy kiizsegben leendő megtartására határ 
illőül 1914 evi március ho 17 ik napjának 
delelőtti 0 órája kitiizetik, amikor a bíróilag 
lefoglalt  tehenek, ökrök, juhok s egyéb 
ingóságok a legtöbbet Ígérőnek készpénzfizetés 
mellett, szükség eseten becsáron alul is el 
fognak  adatui. 

Felhívatnak mind.izok, kik az elárvere-
zendő ingóságok vételárából a végrehajtató 
követeléset megelőző kielégittetésheí jogot tar-
tanak, hogy amennyiben részükre a foglalas 
korábban eszközöltetett volna és ez a végre 
hajtasi jegyzőkönyvből ki nem tűnik, elsőbbségi 
bejelentéseiket az árverés ruegkezdéseig alulirt 
kiküldöttnél Írásban vagy pedig szóval bejelen-
tem el ne mulasszák. 

A tör.ényes határidő a hirdetménynek a 
bíróság tábláján történt kifüggesztését  követő 
naptól számíttatik. 

Kelt Csikszentmárlon, 1914. évi március hó 
1 -só napján. Ambrus Lajos, 

kir. bir. végrehajtó 

I N G Y E N B O R -
t éppen nem adunk, de 53 fillérért 
literenként már adunk kitünö KKMKL 
LEKl ó-bort Hordót  kölcsön  adunk, 
hat héten belül visszaküldésre. A hordj 
értékét után vesszük, de ha az bér-
mentve visszaküld -tik. ugy értékét 
megküldjük. Szállítás  hordóban  20 
litertől  feljebh.  Ezen kedvező árt 
in* mulassza el senki, inert oz csak 
addig érvényes, inig ez -n minőségből 

a készlet tart. 
Akácz, ugy két mim egyevesolcson kap-
ható — Veierkepviselox bor eladasra 
magas jutalek mellett kerestetnek. Cim: 

SZŰCS SÁNDOR PIA 
Bortermelő rész vény társ. - Bihardioszeg. 

2-10 

Magyar bikák 
NAGY SIMON birtokosnál 14 drb. 
2 - 3 e v e s magyar erdelyl fe-
herfajta 

t e n y é s z b i k a 
es 4 darab magyar mangalica 

t e n y é s z k a n 
eladó. A bikák kizárólag nagy tejho-
zamu anyák után nevelt, kiváló erős 
csoutozatu legelés állatok. A kanok a 
brassói kiáll'tásou vásárolt díjazott 
anyától és apától származott fajtiszta 
példányok. — — — — — — 
Szotyor, u. p. 111 y e f  a 1 v a, vaiut 

Uzoj. 3 -3 

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

w ' 
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Van szerencsénk a n. é. közönség 
szives tudomására hozni, hogy 

brassói fióküzletünket 
augusztus hó 1-én megszüntettük. 
Ezután egyedül marosvásárhelyi 
gyárunk os üzletünk all fenn. 

B e r e n d e z é s e k n é l 
készséggel állunk a n. é közön-
ség rendelkezésére és meghívására 
minden vételkötelezettség nélkül 
mutatjuk be — egyik cégfónökünk 
által — gazdag mintagyüjtemó-
nyünket és mivel igy az üzlet fen-
tattási költségét megtakarítjuk, a 
vevőközönséget sokkal olcsóbban 

szolgáljuk ki. 

Székely és Réti 
Marosvásárhely, Szechenyi-ter 47. sz. 
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THIERRY A. GYÓGYSZERÉSZ BALZSAMA 
Utolérhetetlen hátúim tüdő- éa mollbotegaegeknól, enyhíti a ka-
tarust, megszünteti a fájdalmat  okoao köhögoat. Torttkgyuladist, 
reke.ltsé-.-t és gége bajokat megszűntet, vnlauiiut lă/l, killünöseii jó 
J J J " Doawntns és kolika ellen, livógyhatásu .tányér és nllesti 
bautidinaknal, tlsztitjaa veséket, ét vágyáé, jesztó, elősegíti az emész-
tést. Kitűnően bevált fogfájásnál,  odva» logak, száztíznél, valamint 
»7. „«SM-.S és fogbetegségek,  bilfltigés  elloa, megszünteti a száj 
végy gyomortól eredi I.0ZI .lé hálás,i pántliliaplisztáíiál. Meggyógyít 
min.lel, -el.et. sebhelyt, orháncot, láztói eredő hóly«got, kölest, sze-
Sín , 0 , e , " " f b , k « t -  megfagyott  teatroazekot, vart és kiütést, 
r illbautulu, k ellen kltüuó h.tisu. Minden háznál különösen iiillucuza, 

kolera vagy mas járványokuál kézuél legyen. . 
írjunk: Thierry A. Őrangyal gyogytaranak Pregrada, 

Rohitsch mellett. 
12 kis vugy 6 dupla  vagv 1 nngv sepicialüveg 560 korona. 
Nagyobb rondeloseknei jelentekeny arengedmeny I 

, u 
ţţCH_0IEN' 
im ethlef  B,",sam 

A TTnt.ry ,f.  nda 
V. • .H 

Thierry A. gyogyszoresz egyedül valódi Conttfolia  kenőcse 
» ^ C ' i i ^ z r ^ s ; : s s r s t t s ţ 

,k, osontssu. i.-k>.|yek. ütés. -,„„,., lóvé,, v á á , vagi zuzó 
,tt sebeit ii,,I kitűnt, gyógyhatású szer. idiVeu teatek eltáío-

(lagRiit 
,lás által ok 
U'ására luni 
képződmény 
ogoai aebe-
fülfol  vásnál. 

2 tégely 
iluda|,est 
táráhu n 

diogut 
Thierr. 

• "•!"' r , k «Hm. rotha.lás. kOrmigviiiia ilólvaí' 
lamlnt kinaíá^6 i előforduló  tülfekvéauélf  vérkoli«ekuéí] 
,l.nunt kipalás eseten caecse,nőknél atl. sll, kitnnő hatása 
!LM 3 r Í L P , ° n ' V ° ' e U " b " k u l d M « " > « mellett kapható. 

0 r a n , i y " ' Wúgyszertárából, Pregrada, Hohitsoh mellett. 

Nyomatott Vákir i„ konyvnyomdijibui, C. ik .»«.ds 


