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Egész évre 8 korona. 
Félévre 4 korona. 
Negyedévre 2 kormai. 

Egyes szám ára 11", ti l lér. 
Megjelenik minden vaaa rnnp reggel. 
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Hirdetési dijak előre fizetendők. 
Kéziratok nem adatnak vissza. 

Lehetséges-e? 
(M —r.) Lehetséges-e, hogy a magyar 

közönzégnek az a rész?, mely politikai 
dolgokban a Károlyiék nyomdokán halr.d, 
— lehetséges-e, hogy ez a végre is gon-
dolkozni tudó és végre is magyar kö-
zönség most még azt is elviselje, hogy 
vezérei muszka szövetkezést keresse 
uek ? 

Lehetséges volna-e, liogy a nemzet 
egy részében odáig tompuljon a haza-
fias  éri;és, hogy töl ne háborodjék a 
puszta gondolatara is autiak, hogy ma 
gyár emberek a pánszlávizmus karjaiba 
akarják odadobni magukat es az or 
szágot ? 

Sok miuden szorul magyarázatra, 
bizonyításra és rábeszoiésre. amitva'ó-
jában jein?eti érdeknek kell elismerni. 
De azt az egyet csakugyan nem szük-
séges bizonygatni még as ertelmeleuebb 
elemek előtt som, hogy nemzeti bizton-
ságunknak, lételüukiiek egyetlenegy iga-
zán félelmes  ellensége vau: a szlá-
vizmus. 

Többi ellenségeinket mind le ludjuk 
gy Urni, különösebb erőfeszítés  nélkül is; 
de a szláv vesztdelem legyűrésére a mi 
erőnk csekély. Többi ellenségeinkkel 
való leszámolásunkat mind el ludjuk 
képzelni békés ulon is; do semmi ket 
ségütik abban, hogy a szlávdággal való 
s feltartóztaihatlanul  közeledő nagy el 
számoláshoz csak élethalálharcon keresz-
tül juthatunk; mert az orosz hatalmi 
törekvesek egyik legfeszelyezóbb  g itja 
éppen mi vagyuuk. 

Ki nem tudja, — ki nem érzi ezt 
öszlüuszerüen ia? És ki nem látja be, 
hogy a fenyegető  veszéllyel s/.emben 
nincs mas módunk a védekezésre, mint 
csatlakozni a szlávság hatalmas ellen 
lábasához: a németséghez, amelynek 
magának is érdeke uz egységes Magyar-
ország fenntartása  és erősítése. 

Noha szláv evolúció épp ugy fenye-
geti a román fajt,  mint a magyarságot, 
— mégis ériholó, hogy Romániaban 
egyelőre még lehet oroszbarát párlot 
szervezni. Ott a józan megfontolást  es 
anemzeii érdek komoly mérlegelését 

I egyéb körülményeken kivü könnyen! 
befolyásolja  a kalandos ti í vekre, lázas 
ábrándokra hajlamos fuji  temperumeti 
mm. Iii a muszka ágens odaígéri a 
földarabolandó  Magyarország egy rfszét, 
Romániában mindjárt akad egy csomo 
ember, tiki ezt készpénznek v- szt. Mi 
napában nem kisebb tekintély, niint 
Durnovó volt orosz boiligyminisi-ter uz 
zal szédítette egy bukaresti hírlapi cikk-
ben a románokat, hogy „a jövő haboru" 
eredmenyekent meg keil kapniok nem-
csak Magyarországot a Tiszáig, hanem 
Bukovinát, sőt ezenfölül  még B ssza-
rábiat is. Bukarestben sok bolondja akad 
eunek a muszka ajándékozási mód 
szernek p 

Ait tehit még meglehet érteni, ha 
Romániában oroszbarát hangulatok tá-
madnak és ha a kulturliga is ezeknek 
a ízo.gaiataba szegődik. Hiszen a íig.-i 
múltkor, gyűlésének is itz volt az epi 
lógusa, liogy a resztvevők az orosz 
követség paiotuja ele vonu-tak és olt 
lelkesen tüntettek Oroszország mellett. 

Azonban ki képes tizi megérteni, a 
legoioüiibb hazafi  ku elességerzeilei u> 
összb uigba hozni, liogy Magyarországon 
magyarországi magyar emberek musz-
kapart alakítására gondolhassanak ? Mi-
tele rettenetes lelki betegség szái.liatta 
meg Karoiyíékat, hogy a német szövet-
ségtől elfordulva,  keresik halálos elleti-
ségtluk kegyét? Miféle  őrület gyötörheti 
azt az agyat, melyben magyar hazafias 
kötolesseggo formálódik  a muszkave-
zetés? 

Termér>zetelleuesebb, perverzebb vi-
szonyt alig lehet kr.'szelui mint ami 
lyenbe a függetlenségi  p-irt Károlyi 
csoporija az orosz baiáikozas reven 
akarná belevinni Magyarországot. És 
egyenesen kópteienseg föltenni,  hogy a 
magyar közvéleményben bár a legpara 
nyibb helyeslő viszüangra találhatna ez 
a büdös kísérlet. 

— Nyugdíjazás Szász Gyula vár 
megyei aljegyző beadia nyugdijazas 
irauu kérését. Nugdijazasanak Ugye a 
májusi közgyttleaen fog  határoz.uhoza 
talra kerülni. Ugy az ezen, valamint a 

dr. Jiithes Uyula megválasztása folytán 
megüresedő állásokra a vármegye al 
ispánja a pályázatot kihirdette, a az 
erre vonafkozo  tisztujitás a májusi köz-
gyűlésen sziuteu megtörténik. Ugy vá-
gjunk értesülve, hogy az egyik aljegy-
zői allá^ra Domokos Sándor X. fizetési 
osztályú szolgabíró ugyene fizetési  osz-
táiybi való sorozással a központ je-
.öltje, a másik X. fizetési  osztályú al-
jegyzői és X. fizetési  osztályú szolga-
bírói állásodra pedig Fejér György és 
Kovács Árpád a komoly jolöltek. — 
R .jiuk kivül pályáznak ínég dr. Sípos 
Lá.tár és Szemere László. 

A Vigadó ügyében  a Csíki  Hír-
lapban felvetett  támadás  folytán  ér 
demleges  vitát  provokáltunk.  Erre a 
,Csikvármegye•  előbb  minden  komoly-
ságot  nélkülöző  viccekkel,  legutóbbi 
pénteki  számában pedig  személyeske-
désekkel  telelt.  — Sajnos, nem ütkö-
zik meg ezen senki a vármegyében, 
fennállása  ota ,Csikvármegye*  ehez 
hozzászoktatta  a közvéleményt.  Mi 
azonban ezen téren  nem követjük  őt. 
Sem nem vitázunk  vele.  A személyes 
kedéseiert  azonban feljelentjük  ót. 
Talán  ez az egyetlen  mód,  a mellyel 
tőle  törvényes  uton elégtételt  vehe-
tünk. 

ij sajíütorai filetbelőptetése. 
Folyó hó 11-én életbelépett az uj sajtó-

törvény. A hivatalos lap mult heti egyik szá-
ra.ibau az erre vunatkuzó törvénycikk végre-
hajtana es tzzel kapcsolatos reudelkezesek 
tárgyában reszieUs miniszteri rendi letet hozott. 
Az újságolvasó közönséget különösen a ren-
deletnek azon része erdekeiheti, amely arról 
szol, hogy a h itusagi ügyek közzétetele te-
KÍuteteben miiele korlátozó intézkedések fog-
laltainak a reudeletben. 

A hatósági ügyek közzétételét korlátozó 
rendi Ihezosek teren büntetos ala esik az, aki 
a hatosag engedelme nélkül : 

1. a büutetó birósá; elótt a nyilvánosság 
kizarasaval tartolt tar^yalast vagy fotargya-
last vagy pedig polgári vagy fegyelmi  biroság 
elótt nyilvánosság kizarasaval tartott tárgya-
la&t bármely modon egeszeu vagy reazbeu 
közzeteszt; 

± bünvaili vagy fegyelmi  ügyben, továbbá 
a polgári biróság előtt megindiiott hazassagi 
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születés törvényességének megtámadása iránti, 
kiskorúság meghosszabbítása, gondnokság alá 
helyezés és az atyai hatalom gyakorlatának 
megszüntetése, elmegyógyintézetbe vagy kór-
házi elmegyógyintézetbe vagy kórházi elme-
betegosztályba fölvétel  vagy onnan elbocsátási 
ügyben beadvanyt vagy hatósági iratot, ame-
lyet a hatóság nyilvánosságra nem hozott, 
egészben vagy részben közzétesz; 

3. gyermek vagy fiatalkorú  ügyében ható-
sághoz intézett beadványt, hatósági iratot 
vagy az eljárásnak bármely részét közzéteszi 
vagy hatósági eljárás tárgyává tett ilyen ügy-
ről nyomtatvány utján hirt ad. 

Ily dolgok közzétételére engedelmet kell 
kérni az illető hatóságtól. Az engedelem meg-
adass iránti kérelmet rendszerint szóval, ha 
pedig a kérelem intézése hosszabb ideig tar', 
a hatóság kívánságára Írásban, az utóbbi eset-
ben ivenkint egy koronás belyeggel ellatva, 
annál a hatóságnál kell előterjeszteni, amely-
nél az illető ügyirat van, vagy amely az illető 
eljárást lefolytatta.  A kerelemben pontosan 
meg kell jelölni azt a tárgyalást, VBgy a tár-
gyalásnak, eljárásnak, vagy az Ügynek azt a 
részét, vagy pedig azt a beadványt vagy ha-
tósági iratot, melynek közzétételét kérik, to-
vábbá azt is elö kell adni, bogy miért kérik 
a közététel megengedését. 

Lényegileg uj jogszabályt tartalmaz a tör-
vény 3'J-it ţi-a, mely kimondja, hogy aki saj-
tóbeli közleménnyel másnak kárt okoz, az tar-
tozik az okozott vagyoni kár megtérítésén 
felül  még az erkölcsi kárért is megfelelő  pénz-
beli elégte telt szolgáltatni. A sertettet a sajtó 
beli közlemény alapjáu még akkor is megilleti 
a kártérítés, ha ez a közlemény uem állapit 
meg bűncselekményt. A 39-ik a következő-
ket mondja: 

„A sértett a sajtóbeli közleménnyel okozott 
vagyoni kárának megtérítésén felül  nem va-
gyoni káráért is megfelelő  pénzbeli elégtételt 
követelhet, ameunyiben az — tekintettel az 
eset körülményeire — a méltányosságnak 
megfelel. 

A nem vagyoni kárért járó eléglétei össz-
szegét a blrosag az összes körülmóuyeknek 
különösen az érdekelt felek  vagyoni viszonyai-
nak is figyelembe  vételevei belátása szerint 
állapítja meg. 

A kártérítési követelés a sértettet akkor is 
megilleti, ba a sajtóbeli közlemény nem alla-
pit meg bűncselekményt. Ebben az esetben a 
kártérítési igényt esak polgári uton lehet ér-
vényesíteni". 

A kártérítésre kötelezett személyt a 40 ik 
állapítja meg. 

.Az ítéletben megállapított pénzbüntetésért, 
bűnügyi költségért és kártérítésért (39. §.) 
első sorban az elitélt vagy elmarasztalt sze-
mély, ha pedig a közlemény oly időszaki lap 
lian jelent meg. amelynek biztosítéka van, a 
biztosit kul letett összeg erejéig elsősorban n 
kiadó felelős. 

Amennyiben a pénzbüntetést, a bűnügyi 
költséget vagy a kártérítést az előbbi bekez-
désben tett megkülönböztetés szerint az elitélt 
vag elmarasztalt személytől behajtani nem le-
het, vagy azokat a biztosíték nem fedezi,  a 
megállapított összegeiéi kiadótól és amennyi-
ben ez sem lehetséges a nyomda vagy más 
többszörösitő vállalat tulajdonossátói kell be-
hajtani. 

A kárért való felelősségből  származó köve 
telések mind a 39. §., mind a jelen §. eseté-
ben három év alatt éviiluek el, annak az évnek 
a végétől kezdve, amelyben a sajtóbeli köz-
lemény megjelent1*. 

A sajtótörvény ilyen és más hasonló rigó-
rozitása érthetően sok tekintetben változást 
fog  előidézni a lapok tartalmában és irányában. 
A szordinós és enyhített cikkek mind gyako 
ribbak lesznek és a szenzációs riportok a napi 
ujdonságok rovatába kerülnek rövid néhány-
soros hirecskék alakjában A törvény hatása 
azonban más formában  is kezd jelentkezni. 
Számos vidéki lap — a helyzet kényszerének 
engedve — kénytelen inegjeleussér hesziin-
tatni, részint kauciójáért való aggodalmában, 
de leginkább talán az újságírás általános meg 
nehezítésének érzetében. 

Bár tagadhatat'on. hogy a gyakorlati jog 
szolgáltattatás minden bizonnyal nyilvánvalóvá 
fogja  tenni a törvény enyhébb momentumait 
és idővel ugy az újságírók mint a nagy kö-
zönség tudatában élesebb határvonalakkal 
alakul ki a sajtótörvény szelleméről alkotott 
felfogás. 

Erre vonatkozólag Sólley Barnabás fóü-
gyészhelyettes, a budapesti kir. ügyészség 
vezetője a következőleg nyilatkozott: 

— Az uj sajtótörvény életbelépése a lapok 
szigorúbb ellenőrzésére készteti az ügyészsége-
ket. Bizonyosra vehető, hogy az első időkben 
kártérítési pörökkel fogják  ostromolni a lapo-
kat. Sokan belekapaszkodnak egyes közlemé-
nyekbe, hogy igény t támasszanak kártérítésre. 
A bírói gyakorlat azonban le fogia  nyesegetni 
ezeket a jogtalanul támasztott igényeket. Az 
én egyéni velem 'nyem az. bogy az uj sajtó-
törvény nem okoz n gy változást, a lapok a 
régi mederben folytathatjak  munkálkodásukat. 
Legfeljehb  a magáánbecsületet fogják  foko-
zottabb védelembeu részesiteni. Csupán az 
első hónapban lesz nehéz a lapok helyzete. 

H Í R E K . 
— Figyelmeztetés . Lapunk kiadó-

hivatalában az uj sajtótörvény szigo-
rúbb rendelkezései következtében újí-
tást eszközöltünk, a kiadóhivatalt s 
annak teendőit, teljesen elkülönítettük 
ugy a szerkesztőségtől, valamint a 
nyomdától. A lap kiadóhivatali teendőit 
ezután szentkatoluai C s e h I s t v á n 
fogalmazó  végezi és éppen ezért ugy 
hirdetések felvétele,  valamint az elő-
fizetési  levelezések kizárólagosan vele 
intézendők, pénzek felvételére  és szám-
lák, valamint n>ugták kiállítására is 
kizárólag ö jogosult. 

— Személyi hir. Dr. Hirsch Hugó sebész-
főorvos  négy háti tauulmán} útra Németországba 
utazott, hol főleg  Berlinben és Drezdában fogja 
tanulmányozni a sebészet ujabb vívmányait. 
Azután két hétre Olaszországba megy üdülni. 

— Esküvő. Avéd János földbirtokos  és 
kereskedő es neje Roth Anna leányát Ávéd 
Lujzikát folyó  hó 14-én d. u. 5 órakor. Dr. 
Bartus tíyu a ügyvéd vezette oltárhoz az al-
fatvi  rom. kath. templomban. 

— Szabados László Gyergyószentmik-
lóson. Szabados László társulatavat a húsvéti 
ünnepek alatt Gyergyószentmiklóson kezdette 
meg működését. Husvet napján a „Katona-
dolog*, másodnapján a .Mandarin" cimü da 
rabokat adta Amint értesülünk, a gyergyó-
szentmiklósi közönség nagyon megvan elégedve 
a társulattal s minden este zsúfolásig  tölti 
meg a színháztermet. 

— Főgimnázium épitese mint Gyergyó-
szentm klósról jelentik, rohamosau halad előre. 
E hét folyamán  már megkezdették a belső va-
kolási munkálatokat. A villany világításhoz 
szükséges előmunkálaták már teljesen készen 
vanuak, csupán a vakolási munkálatok befe-
jezése után a vezetékek felfektetése  van hátra. 

— Kinevezo8. A m. kir. pénzügyminisz-
ter, a számvevőségi tisztviselők összesitett 
személyzeti létszámába, jelen állomáshelyén 
való meghagyás mellett, Csiszér Károly esik-
szentraarioni péuzügyi száraelleuőrt a IX. fize-
tesi osztályba pénzügyi számvizsgálóvá kine-
vezte. 

— Kinevezés. Ritter András kir. segédmór-
nököt a kereskedelemügyi miniszter 4 hónapi gya-
korlatra a bukási útépítéséhez küldetett ki. 

— Kinevezea. Fejér Sándor alispán Barta 
J mos kászonujfalvi  lakost a csíkszeredai köz-
kórházhoz ellenőrnek nevezte ki. 

A „SZÉKELYSÉg" TÁRCÁJA. 
.A. - - l ia .g ta . lan . 

Irta. Mátrai Kereno Béla. 
Az egész kisváros szerette. Hisz olyan szé-

pen tudóit zongorázni. Nem volt zsúr, hol o't 
ne lett volna. Nélkülözhetetlen tagja a kis uri 
társaságnak Ahol megjelent, jókedv, hanculat 
szállta meg az embereket, alionuét hiányzott, 
ott rendesen csak félannyi  ideig szoktak ma 
radui. Ha látták már messziről, hogy jön, a 
boltosok kinéztek, nincs-e a járdán valami, e»y 
kosár, egy talicska, amit különösen ugy heti 
vásárok alkalmával köunyen ott hagyogattak 
az asszonyok. 

Igy vigyáztak rá otthon az 'smerős utca 
lakói. A gyerekek kitértek előle, aztán ha 
ha néha-néha (Igaz, hogy minden másnap elő-
fordult.)  kitalalt tovább is maradni a kelleténél 
s nem igazodhatott sehogysem a helyes irányba, 
hát csak akadt mindig, aki hazavitte, persze 
kocsin, mert ilyenkor már nem sok hajlandó-
ságot mutatott Tóni barátuuk a gyaloglásra. 

— Gyüjjön máu az ifiur,  kiáltott rá néha 
egy kocsis az ismerősöktől, ha látta, hogy ta-
nácstalnnul álldogál valamelyik ut közepén. 

— Elviszem én az ifiurat. 
Sokszor pakkolták Igy Tónit a lakására. 

Ilyenkor Tóni erősen megfogadta,  liogy nem 
iszik. Megtartani azonban nem ludta. — Dél-
előtt tíz óra tájbau mindig látni lehetett, amint 
a nagy utcán bocorgott — befelé. 

— Szervusz Tónikám I .No, bogy mulattunk 
az éjszaka — kiáltottak feléje  barátai. 

— Buc, buc! szólt Tóni, hallva az ismerős 1 hangokat, miközben óvatosan közeledett felé-
jük. A bue, buc, neki volt szavajárása, de át 
ragadt a többiekre is. 

— Megin' sok szöszt találtam bevenni, ögye 
mög a fene.  oszt m irja még a keblemet. Hát 
e'gy ültem e* kis sétára. 

Ilyenkor szokta ó napi viziteléseit tenni. 
Mert bar rég a város lakói közé számíthatta 
magái (születésé óta) és nemhogy esztendőkig, 
de pár hétre is esak nagy ritkán hagyta oda az 
ismerős fészket,  a viiítelésekből sohasem lu 
dott ö kifogyni.  Igaz, hogy inár régen nem 
tartoztak ezek a hivatalos látogatások közé. 
Nem ke.lett hozzájuk se smoking, se szalon-
kábát. 

Ma a doktoroknál. Holnap a patikában. 
Holnapután a jegyzőnél és inog ki tudná sorra 
elszámlálni, hány helyen. 

Aztán jöttek a névnapok. Hogyan is lehe 
lett volna ezekből kimaradni. 

Tóninál igazán bevált, hogy mindenütt jó, 
de legjobb — otthon. 

Találni másutt is jó kompániákra, akadhat 
jó itóka is, de olyan hely, mint az ö „szűk 
hazája", nincs sehol a világon. Legsűrűbben 
mégis az alvégre szokott járni Tóni barátunk. 
Az alvégen óvoda volt. Az óvodában két esi-
nos leány. Gizu és Terka. Tóni Gízusnak ud-
varolt. Milyen boldog is volt ilyenkor Tóui. 
A lányok kézimunkáztak, Tóni olt ült mel-
lettük. Néha csak ketten voltak, i'óni és Gi 
zuka. Terű-lkának a gyermekek kiizt kellett 
lenni. Toni ilyenkor közelebb húzta a székét 
Oizukáéboz. Es szerelmes szavakat suttogott. 

És emelgetni kezdte kezeit, keresvén Gizukát. 
Gizuka mindig kikerülte. Sukszor igy percekig 
tartó csend állott beszélgetésük közé. Tóni 
tán nem is bánta volna, lu ezek a szünetek 
örökkévalósággá változnak, de Gizuka elne-
velte magát s ilyenkor Tóni mintha szégyen-
lelte volna sikertelen kísérletét. 

— Tóni I — mondta néha Gizuka —• el-
fogyott  a pamutom. Maga a felvégen  lakik, 
hozhatna. 

Es Tóni iiozott. És másnap ott ült kiter-
jesztett karokkal az óvodában. Gizuka gom-
bolyitott. Tóni ugy érezte, hogy a Gizuka sely-
mes karjai hajlanak must a kezére ; látszott 
az arcán, hogy örül mint a gyermek, liogy ki-
mondhatatlanul boldog. — A pamut üizukához 
vezetett s Tóni mozdulatokat tett. 

— Mit akarV! Tóni! Összekuszálódik a 
pamut, szólt Gizuka. miközben bosszankodva 
hárította el magától Tóui kövér, húsos kezeit. 

Es Tóni mégis oly szívesen hozta a pa-
mutot. Az árát sem kérdezte s a lányok sem 
akarták azok kifizetésével  sérteni... — Néha 
összekoccantak. Két-három napig ilyenkor 
nem látták Tónit, Tovább azonban soha sem 
bírta. A negyedik nap rendelt egy szép virág 
csokrot, aztan ismét beköszöntött. 

A lányok kacagták . . . 

Teltek az évek s Tóni uj lányokba lett 
szerelmes. A szomszéd helységből beköltözött 
egy derék jegyző, ki a községi közigazgatás-
nak harmincöt esztendőn át szorgalmas és ki-
váló munkása levén, megérdemelt nyugalmát 
jött élvezni a kisvárosba, hol saját háza ia 



1 . szám. S Z É K E Y S É G -ik oldal. 
— A kórházak ápolási dijai. A szé-

kelyföldi  lakosságot közelebbről érdeklő áll. 
gyógyintézetek és kórházak folyó  évi ápolási 
dijairól kimutatás jelent meg. E szerint a ma-
roivásárhelyi 411. kórházban 2 K, a brassói 
szerakórházban I. o. H K, közös oszt. 3 kor. 
54 f.,  a nagyszebeni áll. elmegyógyintézetben 
I. o. 8 K, II. o. 4 K, III. o. 1 l< OÓ f,  a csík-
szeredai vármegyei közkórházban 1 K 84 f. 
a segesváriban 2 K 32 f,  a Bepsiszentgyörgyi-
ben 1 K 94 f,  a szókelyudvarhelyiben 1 K 
86 f,  a tordaiban 2 K, a gyergyószentiniklósi 
nyilvános jellegit kórházban 1 K 74 f,  a kéz-
divásárhelyi Rudolf  kórbazban t K 84 f.  napi 
ápolási dij fizetendő. 

— A Gazdasági Egyesülethez a vető-
magvak és műtrágyák megérkeztek. Jelentke-
zőknek minden nap délelőtt az egyesilleti 
irodában adatnak ki. Csikvármegyo gazdasági 
egyesülete mint mezőgazdasági bizottság. 

— Kinevezés. A tn. kir. vallás és közok-
tatásügyi miniszter Szemorey Gergely gyer-
gyószetmiklósi állami főgimnáziumi  helyettes 
tanárt a IX. fizetési  osztály 2. fokozatába  ren-
des tanárrá nevezte ki. 

— Szeplős, csúnya nőkön is azonnal 
segít a világhírű Földes-féle  Margit-crém és 
szappan. Ezen teljesen ártalmatlan kozmetikai 
szerekről mindenütt a legnagyobb elragadta-
tással nyilatkoznak a legmagasabb rangú kö-
rökben is. Az arcot a legrövidebb idő alatt 
bársonysimává teszik, üde, ifjú  szint kölcsö-
nöznek s hatásuk állandó, tehát nem pillanatnyi 
szépséget idéznek elő. Margit-crém 1 K. Mar-
git-szappan 70 fillér,  Margit-pouder K 1 20. 
Kapható az összes gyógyszertarakban és dro-
gua kereskedésekben, valamint az egyedüli 
készítőnél: gutori Földes Kelemen gy ógysze-
réívnél Aradon. 

— Választás a városnál. Fejér Sándor 
aliapan Csikszereda városnál üresedésben levő 
főjegyzői  ós közgyám városgazdai állásokra a 
pályázatot kihirdette. A főjegyzői  állásra ér-
tesülésünk szerint Tompos Gábor ügyvédjelölt 
és dr. Orbán Gábor aljegyző pályáznak. Köz-
gyámnak minden valószínűség szerint Jakab 
Ferencz választatik meg. 

— Állategészségügyi kimutatás Csik-
vármegyeröl. A ragadós betegséget állásá-
ról 1914. évi április hó 11-én. Gyergyószeut 
tuiklósi járás. Veszettség: Gyergyóesomafalva, 
Gyergyóremete, Szárhegy. Ragadós száj- és 
körömfájás:  Gyergyóremete. Gyergyóvárbegy, 
Salamás, járványos. Ivarszervi hólya.os kiütés: 
Gyergyóujfalu  2 udvar, Gyergyóalfalu  4 udvar 
(szarvasmai ha) Gyergyótölgyesi járás. Raga-
dós száj- és körömfájás:  Gyergyótölgyes, 
Gyergyóbékás, Gyergyóholló, Borszék, Bélbor, 
járványos. Szépvizi járás. Iiühkór: Szépviz 1 
udvar (ló). Kászonalcsiki járás. Veszettség: 

C8atószeg. Ivarszervi hólyagos kiütés: Csik-
szentgyörgy 4 udvar (szarvasmarha). 

Csak három nap! Csak háromnapi 

GRAND CIRKUSZ 
COLOSSEUM 

Csíkszeredába 1914. évi április hó 
25-én érkezik külön vonaton. 

Itt még nem látott! 
SZENZÁCIÓS VILÁGVÁROSI MŰSOR 

18 attrakció! 
Idomított nemes fajlovak slb. 
MEGNYITÓ DÍSZELŐADÁS 
szombaton, 1914. április 25-én este fél 
9 órakor, a városházával szemben. 
Saját zenekar, sajai villanyvilágí-
tás! Bővebbet a napi falragaszok! 
Jegyek előre válthatók Vákár L. 
könyvkereskedésében Telefon 20. 

Kiváló tisztelettel: 
BALOGH S. HORVÁTH 1. 
üzletvezetj. igazgató. 

— Földgázüzem Tordan. A Solvay-
müvek tordai szódagyárában e hó 4 ike óta a 
földgáz  már rendszeresei) üzemben vau. Egy 
óriási kazáu és két olvasztu üst alatt szolgál-
tatja lobogó lángja a teremtő, csodálatosau 
pokoli bőséget s felhaszuálja  azt a gyár lug 
hevítésre és gőzfejlesztésre.  A földgáz  lángja-
nak oly nagy a hősége, hogy a kazán körüli 
falazatot  eleinte, addig inig a hót csökkentő 
leg nem szabályozták, — a szó szoros értel-
mében megolvasztotta. 

— Száz eves kepviselő. Madarász Jó-
zsef  országgyűlési képviselő, ki a 48—4'J-iki 
nagy napokban is képviselő volt, mert 1832 
óta tagja a háznak, a napokban töltötte be 
születésének 100-ik évét. A ritka nagy kort 
ért képviselő — mint tudjuk — teljes életé-
ben kuruc volt, kivéve a koalíció korsza'-át, 
mikor bár rövid időre, kénytelen volt az „átkos" 
kormánnyal egy gyékéuyeu áiului. A 75 évet 
képviselői minőségben töltött öreg ur talau az 

egyetlen a világon, aki a képviselős'g nem 
éppen hii*éges istenasszonyával a frigyet  ilyen 
hosszú ideig megőrizte. 

— A esik vármegyei Irodalmi Tarsa 
ság folyó  hó íi án Gyergyószentraiklóaon meg-
alakult. Hasouló alakulásra van kilátás a többi 
székely vármegyékben is, melyekben a szer-
vezés előkészületei már folynak.  Az egész Szé-
kelyföldre  kiterjedő és egyesítendő irodalmi 
társaságok hivatva lesznek a székely Írógárda 
szellemi erőit egyesíteni és a székely érde-
kekért harcba vinni. Felvételre rendkívül sok 
tag jelentkezett. A csíki társaságnak mintegy 
150-200 tagja lesz. 

Ki lesz az erdélyi püspök ? Gróf 
Majláth Gusztáv erdélyi püspök kinevezése 
Kalocsa érsekévé befejezett  ténynek tekinthető 
Mint előkelő papi körökben tudják, a római 
Kúria jóváhagyása is megtörtént s igy a kine-
vezés publikálásának nincs akadálya. Nyilt 
titok a klérus köreiben, hogy az érseki kine 
vezéssel a király óhaja teljesül. Majláth Gusz-
táv keresztfia  őfelségének,  aki egész papi 
pályáján kitüntető módon érdeklődött a gyula-
felervari  püspök iránt. Sokan Fetscher Antal 
nagyváradi címzetes püspökben látják Majláth 
Gusztáv utódát. Fetser Antal püspököt amellett, 
hogy a harcos egyház egyik exponált vezére, 
Tiszával való meleg barátsága, másrészt Maj 
láth iránti szives viszonya révén emlegetik 
Erdély jövendő püspökeként, de a híreket 
maga a főpap  kereken megcáfolta.  Papi körök-
ből azt az értesülést szereztük, hogy a fényes 
móltóságra Lányi József  tinin! püspök a jelölt, 
a trónörökös egykori magyar nevelője, akinek 
kiváló tulajdonságait Bécsben és Rómában 
egyuránt ismerik és méltányolják. 

— Égö földgáztelep.  Dicsőszentmárton-
ról jelentik: Magyarsároson gróf  Károlyi Mi-
hály birtokán az áílam földgázfurásokat  végzett. 
Fúrás közben a földgáz  hatalmas erővel tört 
ki ugy hogy az öt kilométernyire fekvő  Dicső-
szentmártonban az összes ablakok megrezeg-
tek. A földből  óriási tűzoszlop lövelt fel  és a 
robbanás oly nagy volt, hogy két háromszáz-
kilóméteruyire meghallották. A földgáz  vakitó 
fénye  mellett a szobákban olvasni lehetett. 
Az égő földgáz  több földhasadékon  előtört és 
az ösazes szomszapos területeket láugbabori-
totta. Legalább 100 holdnyi terület áll lán-
gokban. A tüz sok házat elpusztított. A vul-
kánikus erejű kitörés az egész környék képét 
megváltoztatta. A Sáros patak visszafelé  folyik. 

— Katonai gyakorlatok a tanítókép-
zőkben. A vailas és közoktatásügyi m. kir. 
miniszter elrendelte, hogy a jövő iskolai évtől 
kezdve a tanítóképző intézetekben rendszere-
sen tanitsák a katonai gyakorlatokat, a céllö-
vészet gyakorlatára pedig különös gondot for-
dítsanak. 

lévén. Ide volt most járatOB Tóni. Papék egyet-
len leányát Micikét tanította ugyanis zongo-
rázni. Tóui nem szeretett tauitványokkai ve-
sződni. De Micike okos leány volt. Hamar ha-
ladt. H mig Micikének a zongorán járlak ujjai, 
Tóni a messze jövőbe ábrándozott... 

— Kis Micikém, ugy-e uem haragszik, — 
mondta néha Tóni tanulás közbeu — de ezt. 
a gyakorlatot még egysser át kell ismételnüuk. 
Majd inkább holnap is eljövök. 

Éa másnap is eljött. Ks az órákat megket-
tőztette. Szavain, melyek ismét csak elárulták 
a szerelmet, sokszor maga Papné is megüt-
között, de . . . legyintett a kezével s mosoly-
gott. — Ki törődnék egy vak ember szerel-
mével, mintha mondta volua. 

— Tónii miért iszik maga mindig? Hallom, 
tegnap megint be volt szöszölve -- kérdezte 
tőle Micike eredeti, őszinte modorában, ami-
kor ismerősebbek lettek. 

— Maga kis aranyos I — mondta ujjongva 
Tóni. Hát tnagácska ilyent is tud kérdezni? 
Kia aranyos... 

Aztán mikor ismét maguk voltak, egy őszi 
délután, a fak  hullatták már ottkünn a lomb-
jaikat, Tóni, mintha újra kérdezte volna Mi-
cike, egyszercsak elkezdett panaszkodni. 

— Hogy miért vagyok léha . . . Ugy e nagy 
bün ez, Micikém ? Hogy miért vagyok ilyen, 
óh ne is kérdezze, nranyom . . . Nem volnék 
ilyen. Nemi Tudom biztosan. Megváltoznék. 
Megutálnám a multamat, megvetnék mindent, 
ami most tulajdonom, ha — magácska — csak 
egy kicsikét is — Bzeretue. 

Aztán letérdelt, ciókoln! kezdte a leányka 

kezeit, több szavát mar uem lehetett hallani, 
azok zokogásba fúltak.  Micike ijedt arccal, 
meglopódten hallgatta mindezt. De Micike már 
nagy leány volt, okos leány. 

— Keljen fel  Toni, mondta. Valahi meg 
találja látni. 

Az alkonyi nap áttört a bordó függönyö 
kön s bearanyozta mindkettőnek az aicát. Mi-
cike beszelöi kezdett. 

— Igazán nehéz felelnem  — szólt s lehet, 
hogy megharagszik, talán örökké neheztelni 
fog  reám mostaü' nyilatkozatomért, de én 
osziute akarok leu-íi n megmondom most, mi-
kor még nem okozhatok vele olyan nagy faj 
dalmát, mint később. Ne nehezteljen rám, Tóui! 
Eu önt neui szeretem Csak tisztele n. Én m -g 
senkit sem szerettem. Azok, kik elhitettek ön-
nel, hogy szeretik s e/t uem érezték, azok 
rossz lelkek voltak. CNak gyönyörködtek az 
ön művészetében s hogy el ne veszitsék szó-
rakozási Uat — hiteg ti k. »/ok nem voltak-
önhöz méltók. Azok nem érlelték volna meg 
magát soha. 

Papné lépett be. Micike tovább gyakorolta 
a haugjegyeket. A nap már alkouyadott. Nem-
sokára sötét is lett a szobában. Lámpát gyuj 
tattak A gyakorlat azonban sehogy sem akart 
menni. Micike abba hagyta mára a játékot. 
Tóni búcsúzott éppen, midőn vendégek érkez-
tek. Dehogy engedtek volna el. Vig pohara-
záshoz látlak Tóni odaült később a zongorá 
hoz. Aziáu játszót, édes. -zerelmes művészeitől. 

— Buc, buc — szóllak, mikor bevégezte. 
— Így kell, látod. Nem is ára kéretni ma-

gad' mindig. 

Aztán megveregették a vállát s ittak egyet. 

— Nincs többe szép muzsika — mondta 
az intéző az aljegyzőnek. Hallgathatjuk most 
már azt a rong}Os cigányt, aki nem tud egy 
becsületes uótát eljátszani. 

— Hogy, hogy ? kérdezte az aljegyző. 
Éppen jött a járásbiró is. 
— No mi hír ? Csakugyan ? 
— Csakugyan, persze. 
Többen is kiváucsiak lettek egyszerre. 
— Hat mi is töt Iónt, kérdezte ismét az 

aljegyző a barátjáté 
— Tóni agyonlőtte magát az éjszaka. 
— Ne mondjad! 
Ekkor mar az egész figyele'..  a járásbiró 

felé  fordult. 
— Azt mondják, az este Papóknál voltak, 

— kezdte amaz a beszédet Tóui jókedvű volt 
egész éjsza.a. Többet zon.orázott nekik, mint 
máskor. Csupán csak ez tü'it fel.  Aztán haza 
raeut s ugy hajnal lehetett, beszelik — a dör-
renésre mindet ki felébredt  amikor bemen-
tek s láttak, hogy agyonlőtte magát. Nem ha-
gyott egy sor írást. Szegény atyja szélütött, 
még b-. lehal ebbe a marhaságba — dörögte a 
vén járásbiró. 

Két nap múlva temették. A kaszinóra ki-
tűzték a gyászlobogót, a lányok koszorút fon-
tak a koporsójára, a temetesén ott volt az 
egész váron. Csak egy kis leány hiányzott, 
ugy édes arcú leávyka aki midőn a temetés 
előttük elhalat't, keservesen sirui kezdett s 
aki ekkor meg.ogudta, hogy í»í eletben sohn, 
de soha sem fog-  többé őszinte lenni... 
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— Közsegeink vagyon és ponzkeze 
lese. A napokban érkezett le belügyminiszteri 
jóváhagyással Csikvármegye községi és városi 
vagyon-, pénzkezelési- és számviteli szabály-
rendelete, melyet Karkas Imre p. ü. szám-
vizsgáló szerkesztett. A szabályrendelet mint 
egy 101 §-ból áll és kiváló szakértelemmel 
van összeállítva Ilyen egyáltalán nem volt a 
vármegyében s igy s káig nélkülözték ugy az 
elöljárók, mint sikkasztások esetén a kir. tör-
vényszék. 

— Mozgószinház. A csíkszeredai 
Edison  mozgószinliázban  vasárnap, /'. 
évi  április  hó 19-én  délután  6 órakor 
és  este fél  9 órakor szinre keriil  „.-1 
levegő  királya"  dráma  5 felvonásban 
(2000  m. hosszú) és  a debreceni  bomba-
merénylet  részletei. 

— Olcsó villamosság. A mai drága vi-
lágban, amikor semmi sem olcsó, Szászrégen 
városa igazán rekordot teremtett. Ugyanis leg-
utóbbi közgyűlésén hihetetlenül leszállította a 
villamos áram egységárait és pedig nagy 
fogyasztásnál  hektuwatt-óránként 2 lillérre, uz 
eröáram egységárát pedig 0'7 fillérre.  Ilyen 
olcsó áram megközelítőleg sinc-i az egész or-
szágban. Ezt a megszívlelendő példát ajánljuk 
mi is polgármesterünk figyelmébe. 

M f  ffllfTfr't 
Van szerencsénk a n. é. közönség 

szíves tudomására hozni, hogy 

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

Berendezésekné l 
készséggel állunk a n. é közön-
ség rendelkezésére és meghívására 
minden vételkötelezettség nélkül 
mutatjuk be — egyik cég főnökünk 
által — gazdag mintagyüj tömé-
nyünket és mivel igy az üzlet fen-
tartási költségét megtakarítjuk, a 
vevóközönséget sokkal olcsóbban 

szolgáljuk ki. 

! Székely és Réti 
I Marosvásárhely, Széctaji-tér il . sz. 

I 

5 

í 
— Kósza hirek a kolozsvári üzletve-

zetósegről. Közelről érdekei bennünket a 
nagyváradi lapok ama Írre, hogy a nagyváradi 
máv. űzletvezetóség felálilásával  megHZŰnik a 
kolozsvári üzletvezetőség és Marosvásárhelyen 
á'litanak egy uj üzletvezetóséget. Illeték.*s he 
lyen kérdést intézt-k e tárgyban s kijelentet-
ték, hogy a nagyváradi lapok bire ntm felel 
meg a valósagnak. Tény az, hogy a ko!oz< 
vári üzletvezetőség 190 kilóméternyi vasuiot 
fog  átengedni az uj nagyváradinak s az is 
tény, ha Erdélybon a vasúti hálózat intenzi-
vebben kiépül, Marosvásárhely Is fo?  kapni 
üzletvezetóséget, de a kolozsvári semmi ecetre 
sem szüuik meg. 

— Öt sort olvasni, kettőt irni. A 
kópviselóválasztól uj törvény a többi közt az 
ötödik és hatodik elemi iskolai osztály elvég-
léséhez és irni és olvasni tudáshoz köti a 
valasztójogosultságot. Azok, akik az elemi 
iskola hat osztályát elvégezték, bizouyitvány-
nyal kötelesek igazolni képesítésüket. A köz-
igazgatósági hatóság jegyzéket fog  vezetni 
azokrol, akiknek ilyen minősítésük vau. Azok, 
akik nem linlják iskolai végzettségüket hizo 
nyitvánnyal igazolni, de irni, olvasni tudnak, 
egy állandóan működő bizottság elótt vizsgázni 
fognak.  A miniszter már kiadta a vizsgákra 
vonatkozó rendeletét. Vizsgálatra minden hu 
szonnegyedik eletevét betöltött magyar állam-
polgár jelentkezhet. Az elsó ilyen vizsgát most 
májusban tartják, kéKÓbb minden esztendő 
februárjában.  A felnőttek  vizsgáján a jelent-
kezők öt sor nyomtatott szöveget fognak  ol-
vasni és két sort irnak diktálás utan. Ha 
sikerrel állják ki a vizsgát, erról egyszer n 
mindenkorra bizonyítványt kapnak. A vizsgáló 
bizottság fele  része közigazgatási, másik fele 
tanügyi férfiakból  fog  megalakulni. 

— Felemeltek a tisztek fogyvorgya 
korlati pótdíjat. Az idei fegyvergyakorlatok 
alkalmából a tisztek már jelentekenyen fel-
emelt pótilijat fognak  kapni. A zászlóaljban, 
a lovasságnál, osztályban történő ezredgya-
korlatok inején az állandó helyőrség területén 
a tisztek a hadapródtól és zászlóstól kezdve 
egész a táburnokig napi 2 kor. pótdíjat kap-
nak. Komhinált gyakorlatok alkalmával és az 
úgynevezett nagy-gyakorlatnál 4 koronában 
állapították meg a pótdijat. 

— A gyergyészentmikl08i Ipartestü 
let szép és elismerésre méltó sikert ért el 
Marosvásárhelyen. A kereskedelmi- és Ipar-
kamara kezdeményezés-re Marosvásárhelyen 
most alakul meg az ipartestület s az immár 
közel három évtizedet dicsőséggel átélt Ipar-
testületet hivta meg a kamara, hogy a testü-
leti élet előnyeivel megismertesse' a msrosvá-
sárhelyi iparosságot. A Húsvét harmadnapjára 
hirdetett gyűlésen, mintegy üOO iparos vett 
részt s az Iparkamara elnökségén kivül mag-
jelentek a város előkelőségei és a sajtó kép-
viselői, élükön lídruáity György főispánnal.  A 
népes gyűlést Bürger A'bert elnök nyitotta 
meg, üdvözölve a gyergyószentmiklósi Ipar-
testület kiküldötteit s az egybegyűlteket. Ezu-
tán Lsszió Istváu ipartestületi eluök ismer-
tette a testületi életet s a 28 éves gyergyó-
szentmiklósi Ipartestületet. Slrasszer József 
titkár az alapszabályokat ismertetve, lelkes 
szavakkal buzdította az egybegyűlteket az Ipar-
testület megalakítására. Az ülésen mar több 
százan aláírták az alakulási ivet. Gyűlés vé-
gén Bürger eluök, majd Barnády Gy örgy fő-
ispán köszönte meg a gyergyószentmiklósiak 
közreműködését. A gyűlés végeztével a szász-
régeni iparosok is megliivták a gyergyószont 
miklósi iparosokat az alakulásra, ahol szintén 
közelebbről megalakul az Ipartestület. 

— Nagy idők tanuja. Czárán Albert 
48-as honvéd, kereskedő, életének 80. évében 
üyergyészentmiklóson elhunyt. Czáran Albert 
a szabadsagharc idejeben mint 14 esztendős 
gyermek Kezdi vásárhelyen s azután Brassó 
körül vett részt Ütközetben, ahol mint tüzér 
ki is tüntette magát, 

— Ratosnyal Alaros-hid folyó  lié 17-én le 
zuliant és egy eiubci a vizbe l'ullt. Allitólng a 
biil uagyuu rozogu állapotban volt és nem akarta 
sein az állam, sem a megye, sem a kiizség a ki-
javítását elvállalni. 

— A Darwin, lir. Fülöp Zsigmond népszerű 
természettudományi folyóiratának  április l&.-iki 
száma a szokott változatos és érdekes tartalommal 
s gazdagon illusztrálva jelent meg. A tartalomból 
kiemeljük a következő toutossalib eikkeket : Ou 
Bois-lteymond : A szivmozgás okairól. Ilr, Fenyő 
líéla: Természetes térkép változások. Kvasz (iyurgy : 
A nap energiája. Meude Jenő : A röngteu sugarak. 
Ilr. Lambreeht Kálmán: Magyarország őskori ma-
dárvilága. Dr. Sehtuidt Héla: William Harwey. A. 
II. : A ilrót Dr. K-e : Az állatorvosi diagnózisról, 
stb. — A kéthetenkint megjelenő kitűnő folyóirat 
előlizetési ára a Darwin-Könyvtár köteteivel együtt 
fél  évre 5 kor. Mutatványszámot küld a kiadóhi-
vatal: Budapest, VI. Andrássy-ut 60. 

— A .Bünügyi Szemle Törvíinytara". 
Felhívjuk olvasóink és a jogászközönség fi-
gyelmet a Dr. Angyal Pál, budapesti egye-
temi ny. r. tanár, kiváló büntetőjogászunk 
szerkesztésében megjelenő fenti  cimet viselő 
törvénytárra. A kézies alakú, mindennapi hasz-
nálatra szánt kiadás legújabb és igen nagy 
fontosságú  törvényeinket targyálja, legkiválóbb 
jogtudósaink kisero magyarázataval. Eddigmeg-
jelentc-k: A közveszélyes munkakerülőkről 
szóló 1818. XXI. törvénycikk, Dr. Degré Lajos 
egyetemi m tanár jegyzeteivel; A választójog 
büntetőjogi vedelne-röl szóló 1018 : XXIII t.-c., 
együtt. A királyság megsértéséről es a király-
ság intézményének megtamadasarol szőlő 1018 
XXXIV, t-cikkel, Dr. Angyal Pál, egyetemi 
ny. r. tanár magyarazatával; Az esküdtbíróság 
előtti eljárásra es a seminiségi panaszra vo 
n átkozó rendelkezések módosításáról szóló 
1014. XIII. t.-eikk Dr. Degré Miklós, kir. cu 
riai biro kisero jegyzeteivel, valamint A saj-
tóról szóló 1014. XIV. t.-cikk, Dr. Finkey Fe 
renc egyetemi ny. r. tanar magyarázataval. Az 

első füzet  ára 1 K, a Il.-é 2 K, a lll.-é 4 K, 
a IV,-é 8 K. Kapható akiadónál: Wessely és 
Horváth könyvnyomdájában, I'ócs ós minden 
jobb könyvkereskedésben. 

— Colossoum cirkusz Csikszeredaban 
Az ország legnagyobb és legelső cirkusz vál-
lalata három napi vendégjátékra városunkba 
érkezik. A megnyitó díszelőadás szombaton, 
április hó 25-én vasárnap két elradást tart, 
hétfőn  pedig hucsuelöad ist. hz a nagyszabású 
vállalat, a mely 60 működő személlyel utazik, 
világvárosi miisorral rendelkezik, vannak ido-
mított nemes fajlovai  és egyéb idomított álla-
tai A műsor kimagasló mutatványai r The 5 
amerikai akrabota csoport, ugródeszkával. The 
Harbe's Diabolo comp: Motorkerékpárverseny 
a halál-katlanban, Tangen bárónő magas is-
kola lojaglása, Moller család hat lóval. Mr. 
Webb chatupion-zsonglör a vágtató lovon. 
Miss Annié a legjobb uói zsoké lovamé. Mor-
vina Margaret és társa zene-bohócok, ezen 
kivül még 12 attrakció. Augusztok és bohó-
cok. A vállalat tulajdonosa Horváth József, 
igazgató-helyettes Balogh Sándor, titkár Sze-
mere Imre, reklámfőnök  Soehtínger Lipót. 
Saját zenekar és saját villauy világítás. Ezt a 
minden tekintetben nagyszabású vállalatot 
ajánljuk közöuségünk figyelmébe. 

— A brassói Árpad szobor — melyet 
tudvaleveleg felrobbantottak  — juniusra tel-
jesen el fog  készülni. A műemlékek országos 
bizottsága ertesitette Brassóvármegye főis-
pánját, hogy készítés alatt vau atj uj, a ré-
ginél sokkal mommenálisabb Arpád-szobor 
brorzból. A hatalmas szobrot-a nyáron állítják 
fel  a talapzatára országos ünnepség keretei 
között. 

— Vadhnzassagok korlátozasa. A bel-
ügyminiszter körrendeletet adott ki a várme-
gyei es városi árvaszékeknek, melyben meg-
hagyja, bogy a kiskorúak közli vadházasságok 
végett a szóban levő kiskorú ik gyámjait szi-
gorúan büntessék meg, ha azok az „összeál-
lásboz" beleegyezésüket adták. Hasonló ese-
tekben a büntetést a szülők ellen is alkalmaz-
hatják, sőt jogukban áll a szülőket a szülői 
hatalom gyakorlásától is felfüggeszteni. 

— Dotektivek a vonatokon Az állam-
vasutak igazgatósága március elsejétől üdvös 
reformot  léptetett eletbe a vonatokon. Ugyanis 
próbaképpen beállította az utazó detektíveket. 
A forgalmasabb  vonalokon eddig is utazgattak 
a budapesti államrendőrség detektlvjei, azon-
ban a szolgálatuk nem volt rendszeres. A sűrűn 
ism tlódó vasúti lopások és egyéb bűntények 
szükségessé tették az intézmény létesítését. 
A személy- és gyorsvonaton egy-egy detektív 
fog  utazni s azt is tervbe vették, hogy a posta-
kocsiban ia elhelyeznek egy titkosrendórt. A 
vonatokon utazó detektív fóleg  éjszaka szem-
lét tart a fülkék  körül s szigorúan ellenőrzi a 
vonatok biztonságát. 

— Uj taDari állasok. Jankovits Béla 
vallás ós közoktatásügyi miniszter, mint egy 
kőnyomatos lap jelenti, elhatározta, hogy a 
középiskoláknál ötven rendes tanári állást 
szervez a IX. fizetéBi  osztályban. Az uj állá-
sok szervezésére az indító ta a minisztert, 
bogy a gyergyószentmiklósi, karánsehesi, nagy-
kálloi, kisvardai, liptószentmiklósi, aranyos-
maróti, es ipolysági főgimnáziumokat,  továbbá 
az ungvári és a szombathelyi föreáliskolákat 
fokozatosan  fejleszteni  kell, továbbá, hogy az 
1888. óvi XXX. törvénycikk ugy rendelkezik, 
liogy a rendes tanári állások száma nem lehet 
kissebb, mint a középiskolai osztályok száma. 
Mivel több he'yen a torna tanítását más ké-
pesítésű tanárok végzik, elhatározta a minisz-
ter azt is, hogy a tornatanitók számát négy-
gyei szaporítja. 

— A városi rendőrségek államosítása. 
A vidéki városi rendőrségek államosításának 
munkálat 1 már előrehaladtak és hír szerint 
az országot tizenegy főkapitányságra  fogják 
fölosztani.  A törvényhatósági joggal fölruhá-
zott városokról szóló törvénnyel egyidejűleg 
kerülne az országgyűlés elé az önálló váro-
sokról szóló törvény is. Ezek a mai reudezett 
tanácsú városok helyett alakulnának kisebb 
szervezettel és autonómiával. A törvényható-
sági jogú varosok számát a javaslat alkalmá-
ból szaporítanak. Öt-hat város alakulna át 
onallo törvényhatósággá. De hogy ezek a 
varosok melyek lennének, arról még nincs 
megállapodás. 

— Tisztviselők kedvezménye. Az ál-
lam tulajdonát képezó gyógyfürdőkben  a kor-
mány az állami es varmegyei tisztviselőknek 
a szokásos kedvezményeket az idén is meg-
adja. A kérések a fóldtuivelésügyi  miniszterhez 
címezve felbélyegezve  küldendők be. 
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M M R G I T - sza 
m d e r n s z é p s é g á p o l á s n á l n é l k ü l ö z h e t l e n 
Ezen teljesen lugmentes, legfinomabb  nö-
•ónyzsirokból készült, kellemes szagú, kitű-
nően habzó szappan igen ki ndó, miért is 

családi használatra a legalkalmasabb. 

PAR NAP ALATT 
keresztül-kasul az országban, pusztítja 
a raegfoiryott  sertésállományt. A közön-
ség panaszkodik, mert kevés a disznó-
hm és drága. Do még rosszabb is 
lesz a lioyzet, ha a gazdak uem 
gondoskoduak idejekorán az ólak 
fi-rtötlenitésoröl,  mert csakis ala-
pos fertőtlenítéssel  lehet a vész további 
terjedését megakadályozni. 

Az ólak fertőtlenítése  a legegysze-
rűbb dolog es olcsón keresztül vihető. 

3 kiló nyers lysof  ormot oldjunk 
fel  1()0 lit-r I gy vízben és ezzel mos-
suk le az ólak összes felszereléseit  és 
öblitsük ki a vályúkat. 

A nyers lysoform  az összes létező 
fertőtlenítő  szerek között a legmeg-
bízhatóbb tudományosan ki van pró-
báivá, ig< u kiadós, olcsó, nem mérgező 
és ezért bárkinek bátran kezébe adható. 
Igen fontop,  hogy nincs szaga és igy 
használatban kellemesebb, mint a för-
telmes szagú, betegségre emlékeztető 
karból, vagy creolin 

A sertések nemcsak jól tűrik a nyers 
lysoformmal  való fertőtlenítést,  hanem 
határozottan kedvelik, ugy, hogy szá-
mos serteshizlaló naponta a mos-
lékhoz adagol l°/u nyers lysoform 
oldatot es ilyen módon kitünö ered-
ményeket érnek el, mert a belek fertőtle-
nítése által a sertések nem kapják meg 
a betegséget. Erről szóló bizonyít-
ványt kuszsóggel küldünk be az 
érdeklődőknek. 

Necsak a fertőzött,  hanem az egész 
séges ólakat is fertőtlenítsük,  mert 
csakis igy óvhatok meg ezek a vész 
behurcolásától 

Aki egyszer kísérletet tett a nyers 
lysoformmal,  az állandóan fogja  hasz-
nálni. Ma már az egész világon e* v a n 

teljed ve. 
A nyers lysoform  árai: 2V*kg-os 

kanna ti korona. 4'/a kg -os kanna lü 
kor., lü kg.-os kanna 2Ü K., 25 kg.-os 
kanna 47 korona, ingyen csomagolás-
sal, Budapesten szállítva. 

eltüntet szeplflt,  májfoltot,  mitesszert, pat-
tanást. A pórusokat alaposan kitisztít jw s 
biztos ós gyors hatása folytán  ugj-szótván 

LEMOSSA 
a bór tisztát lauságait, ug}-, bogy nyomi sem 
marad a szépséghibáknak. Világhirót pedig 
annak köszönheti, bogy egyszersiiiindenkorra 

elmulasztja 

Á r a 70 Qllér. K a p h a t ó minden g y ó g y t á r -
b a n 8 d r o g u a k e r e s k e d é s b e n . Hozza va ló 
M a r c i t C r e m e 1.— os 2 — koronás főhe-
l y e k b e n , M a r g i t P o u d e r K 1.'20. Oy u n j a 

FÖLDES KELEMEN Wmmtíl ARAD. 
C s í k s z e r e d á b a n k a p h a t ó : 

GÖZSY ÁRPÁD és ORBÁN JÁNOS 
u r a k g y ó g y s z e r - t a r a i b a n . 

Üzletszerző tisztviselők 
fix  javadalm.tzassal elsőrangú biztosító 
társaságnál felvétetnek.  — Komoly, 
megfelelő  kepessegü pályázók küld-
jek bizonyitványmasolatokkal felaze-
relt ajánlatukat a fizetesi  igény, kor 
es Erdély azon részeinek megjelölé-
sével, hol kelió helyi ismerettel és 
jo összeköttetésekkel birnak, 

N y u g d i j a s alias" jelige alatt 
a kiadóhivatalba. 2-3 

ÖSZI TRÁGYÁZÁS! 
TNOMASSALAK 
A legjobb és legolcsóbb 

ios/iorsavas műtrágya! 
óvakodjunk a hamisítások-
tól ! l'sak ükkor valódi, ha 
ilyen zsáktian van és eredeti 
ólomzár van rajta. Minden 
zsák tartalomjegyzékkel vun 

ellátva! Dr. Keleti és Murányi 
vegyészeti gyára Újpesten. 

jn»»i 
h Thomasphosphatfabrikeu 

Berlin, veaérkép viselője 
Budapest, VI., AndrassF-üt 49. 
Különösen u jelenlegi rend-
kívüli olcsó urukru ügyel-

mentetjük a vásárlókat. 

Thomasschlackc 

Elismert legjobb motoron 

AUTOMOBILOK 
IlMJ.Lidi 

Eredeti KÖRTING 

DIESELMOTOROK ^ r 
Szivógáz és benzinmotorok. 

Benzin 09 nyersolajoa caeplö-
Ksirnitarak, magáajárótal ia. 

M e g l e p ő ujdonHHgI M e g l e p ő u jdoumig l 

Nyersolajmotorok 
g y ú j t ó f e j ,  v i í b e f e c e k e n d e i i ó s 

os k o m p r e s s z o r n é l k ü l . 

Gellért Ignácz és Tsa 
m é r n ö k i I r o d a 

B u d a p e s t , V„ Kohúry-utca 4. 
S a j á t é r d e k ű b e n k o r j e n a j a n l a t o t ) 

keveset hasinaltaK «lök. Magyarorszá-
gon legnagyobb vnle-ztéklmn 150-200 
dara'iig állandóan radelkezésre áll, 
fuvarozásra,  városi es tura hasznalatra, 
nyitott és csukott autók, valamint 
aütobusiok éa tehor-iutomobílok min-
den célra, mindenl-i gyártmányú lejj-
utolaó typuaokból aii .ndó kiállítás 1000 

koronatói feljebb  ninden árban 
K e v e s e t i n s s n á l t gumik é s i ' e U s e r e l é s e k . 

Budapest. VI, Llsit-Ferencz tér 3. sz. 
T e l e f o n  149—62. 

F E K E T E S Ă N S O R 
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— Női ruha szabómester tanfolyam. 
A budapesti m. kir. technológiai iparmúzeum 
igazgatósága a kereskedelemügyi m. kir. mi-
niszter ur megbízásából 1914. évi junius hó 
29-tól augusztus Ili ig terjedő munkaszünetet 
időszakban a nói ruhakészítő iparosok részére 
mestertanfolyamot  rendez. K mestertanfolyam 
hét (7) hétig tart napi 9 oktatási órával. A 
tanfolyam  célja a niii ruhakészítő iparosok 
továbbképzése. Mellékes célja azonban még :iz 
ís, hogy az itt kiképzett jelesebb mesterek al-
kalomadtán lakóhelyükön a mestereknél és se-
gédeknél esetleg szükségesnek mutatkozó to-
vábbképzés ügyet szolgálják. Az oktatás tár-
gyai a következők lesznek: 1. Szerkesztő 
mértan. 2. Ipari számtan és kalkulació. 8. Ana 
tomia elemei. 4. Szakrajzoláa. 5. Ruhaváiolas. i 
ti. Ruhadiszités. 7. A női ruházat története 
kapcsolatban styltannal és estetikával. 8. Áru- \ 
ismeret és a szálas anyagok technológiája kü-
lönös tekintettel a női ruhaiparra. 9. Ipari 
könyvvitelien. Erre a tanfolyamra  csak ipir-
igazolványos női szabómestereket vesznek fel. 
Pályázhatnak a lakhelyükön levó ipartestüle. 
vagy szabóipartársulat ajanlatával olyan ipar-
igazolvánnyal biró nói ruhakészítő mesterek, 
akik kiváló intelligenciával, lehetőleg iskolá-
zottsággá! és megfelelő  előadó kepesaég mellett 
jó hírnévvel, szakmájukban ugy iparostársaik, 
mint a közönség körében tekintéllyel birnak 
és akik szaktanfolyamot  mar végeztek. Aki 
külföldön  is megfordult,  a felvetelnel  előny-
ben részesül. A tanfolyamon  résztvevő iparo 
sok semminemű anyagi támogatásban nem ré-
szesülnek, a hét hétre szükséges mintegy 
800-850 K fentartási  költséget sajátjukból ket! 
fedezuiók.  Ezen összeget előre be kell tizetui 
a technológiai ipariuuzeum pénztárába, amely 
az első bet végétől reszletekb-u visszautalva-
nyoztatik. Az igazgatosag gondolkodik, hogy 
a résztvevők a népszállóban jó és olcsó lakást 
és ellátást kapjanak. Pályázatok folyó  évi má-
jus 10-éig alant irt kamarához adhatók be. 
Később trkezettek tigyelembe nem vétetnek. 
Marosvásárhely, 1914. március 2ü. 

— Fahidak atcserelese ve^leges jel-
legű hidakka. A kereskedelmi minisztorium 
az 1914-ik évben 1,200.000 koronát irányzott 
elő a nagyobb fahidaknak  végleges jellegű 
hidakká való átépítésére. Eoból első sorban a 
szombatfalvi  Szombatfalvapatak-hidat,  a c.ik-
tapiocai Olthidat, a csikvármegyei határszéli 
Tatroshidat fogjak  átépíteni, illetőleg a már 
megkezdett építéseket befejezni. 

1763-1914. szám. 
ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY KIVONAT. 

A makói ipar éa kereskedelmi társulat vég-
rehajtatónak lueze Sándor t-s neje Libenuann 
Rózsika végrehajtást szenvedők ellen íuditott 
végrebajtási ügyeben a telekkönyvi hatóság 
a végrehajtási árverést 5000 korona tokekó-
veteles ennek 1918. augusztus ho 1. napjatói 
járó ti"/', kamatai, 17 korona öl fillér  ovasi, 
'1,'la valtódij és 245 korona 85 fillér  és 27 
koroua eddig megállapított per es végrehajtási 
költség behajtása végett a csikszentmartoni 
kir. járásbíróság területen levó Tusnád közseg-
ben fekvő  s a tusnádi 0994. sztjkvben A f 
125831/!—"/, hrsz. ingatlanra 8UOO korona ki-
kiáltási árban elrendelte. 

Az árverést 1914. evi május hó 9 nap 
ján delelött 9 órakor Tusnád községházá-
nál fogjak  megtartani. 

Az árverés ala kerülő ingatlanokat a ki-
kiáltási ár felénei  alacsonyabb áron uem ad-
hatók el. 

az arverelni szándékozók kötelesek bánat-
pénzzül a kikiáltási ar 10» ,-át keszpénzben, 
vagy az 1881. LX. t.-c. 42 g-nban meghatá-
rozott árfolyammmal  számított óvadekképea 
értekpapirosban a kiküldöttnél letenni, hogy a 
hánutpeiizuek előleges birói letétbe helyezesé-
ről kiállított letéti elismervényt a kiküldöttnek 
atadni éa az árverési felteteleket  alairni (1881. 
LX. t. c. 147., 150., 170. §§.; 1908 : XL. t-c. 
21. «•) 

Az aki az ingatlanért a kikiáltási árnál ma-
gasabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki 
sem ukar, köteles nyomban a kikiáltási ar 
százaléka szerint megállapított bauatpeuzt az 
altala ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegé-
szíteni (1908 : XL1 26. §.). 
' Csikazentmárton, 1914. évi inárc. 27. napján. 

A kiadmány hiteléül: 
Kovao», 

kir. tkwezető. 
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6-ik oldal. 

Szám: 1277—1914. Vt. 
Pályázati hirdetmény. 

Caikvárniogyti alispánjától nyert fel 
hataliuazásoui alapján Csíkszereda va-
rosnál elhalálozás folytán  megttresi dett 
városi főjegyzői  (rendőrkapitány helyet 
lesi); továbbá ugyanezen városnál up>-
nan rendszeresített müszalii tanácsosi 
(mérnöki) állásra ezennel pályázaloi 
hirdtetek. 

Felhívom mindaiokat. kik ezen állá-
sok valamelyikét elnyerni i hajtják, hogy 
kellően felszerelt  pályázati kérvényllket 
botfám  folyo  ev május ho 4-ig 
annál is inkább ad;ak be, int rt később 
érkezett kérvények figyelembe  vétetni 
nem lognf.k. 

A hirdetett állások elnyerésékes 
szükséges m 11 J .i'és valamint u állások 
javadalmazása tekintetében ax 1912 >-vi 
LVIII. t. c. éa enn.'k kiegészítő reszet 
képező O melléklete uz ir.myadó. 

Megjegyezni kívánom, h»sy a fő-
jegyzői állás élethossziglan, a műszaki 
tanácsosi (mérnöki) állás az 1914 -1919. 
ciklusra töltetik be. 

A város képviselőtestülete fenutarlja 
magauak a jogot, hogy a most hirdetett 
állások betöltését a beérkező pályáza-
tok: esetén se eszközölje, hanem esetii g 
uj pályázat kiírását határozza el. 

Csíkszereda, 1914. ápríiis hó 4. 

2_2 Dr. Ujfalusi  Jenő, 

polgármester. 

I N G Y E N B O I I -
t éppen nem adunk, de őil  fillérért 
literenként már:,dunk kitűnő ÉRMEI, 
LÉKI ó-bort. Hurdöt  kölcsön  nlunk. 
hat héten belül visszaküldésre A iiordo 
értékét után vesszük, de ha az ber 
mentve visszaküldik, ugy érték'' 
megkültljük Szállítás  hordóban  20 
litertől  feljebb.  Ezen kedvező art 
ne mulassza el senki, mert ez csak 
addig érvényes, mig ez'-n minőségből 

a készlet tart. 
Akáci. ugy kél. mint enyevesolcson kap 
hato. VezerkepviseloK bor eladasra 
miiţţanjutalek mellett kerestetnek. Cub: 

SZŰCS SÁNDOR FIA 
Bortermelő részvéuytárs. - BihardiDStey, 

7-10 

VÁKÁR L., CSÍKSZEREDÁBAN 
KÖNYVNYOMDA, KÖNYV-, PAPÍR- ÉS IRÖSZERKERESKEDÉS 

Elvállal mindennemű könyvnyomdái munkákat, u. m.: báli meghívókat 
falragaszokat,  eljegyzési kártyákat, esküvői meghívókat, gyászlapokat' 
névjegyeket, röpiratokat, folyóiratukat.  Nagy raktár egvházi, ügyvédi és 
községi nyomtatványokból. Szép választék 'finom  irodai' fehér-,  fogalmi  és 
miniszter papírokban, úgyszintén levélpapírul és borítékok gvászsietfélyü 
es inas színekben, díszdobozokban és mappákban, valamint finom  irodai 
Anthracyn, kek. piros és zöld ténla, tusok, kitűnő pecsétviawok irónok 
tollak, tollszarak. törlőgumik. iskolai füzetek,  rajzesekőzSk beeedttk és 
hegedüvonók, hurok, rajrpa|»rok, rajrföstfiek.  köntók stb cikkekben 

16. szám. 

Thiorry A. gyogyszeresz egyoaül valudi Centit'olia-konöcso. 
Mcgnkadályoz s uiegzaftnUt  vórmérgezést, fájdalmas  operációkat leggyak-
rabban felcslegeoié  tesz. liiszuálatos gyerekágyas miknél iajó eiulok, 
tejinegiudiiás, rekedt*», ciulókeményedés elten. Orbanc, feltört  lábak, süliek, 
dubnai végtagok, csontszu, fekélyt'»,  ütés, szúrás, lövés, vágás vagy zuzó-
tiiis által oko/.utt sebeknél kitUno gyógyhatású szer. Idegen testek eltávo-
lítására mint: Üveg, szálka, por, serét, tiisko stb. kinövésük, karbunkulus, 
képződmények, valamint rak ellen, féreg,  rothadás, körouigyülés, hólyag, 
eg'jhi áebea, hosszú betegségeknél előforduló  fülfekvésnél,  vérkeléseknéí, 
túlfolyásnál,  valuiniut kipálás esetén csecsemőknél stb. stb. kitüuó liatásu. 

2 tegely ára K. 3 30 a peuz előzetes beküldése vagy utánvét mellett kapható. 
Budapesten kapható: Tórök József  gyógytárában, valamint az ország legtöbb gyógyszer-
tárában. Nagy '>an: Tbaiinayer os Şei rá, Kochmeister Utódai, tiadanovits TeatVerek 

drogueriakban Budapesten kapható. Ahol nincs lerakat rendeljünk közvetlenül : 
Thierry A. Őrangyal gyógyszertárából, Pregrada, Rohitsch mellett. 

ITHIERRY A. GYÓGYSZERÉSZ BALZSAMA 
Utolérhetetlen hatású tüdó- ós meilbetegaegeknol, enyhiti a ka-
turufct,  megszünteti a fájdalmat  okozo köhögost. Torokgyuladást, # 
rekedtseget és gégebajokat megszüntet, valamint lázt, különösön jo 
hatású gyomorgörcs ós kolika ellen. Gyógyhatású aranyér és altesti 
bántalmaknál, tisztítja a veséket, étvágygerjesztő, elősegíti az emész-
tést. Kitűnően bevált fogfájásnál,  odvas fogak,  szájbüznél, valamint 
az összes száj- ós fogbetegségek,  buííögés ellen, megszünteti a száj 
vagy gyomortól eredó bűzt. Jo hatású pántlikagilisztánál. Meggyógyít 
minden sebet, sebhelyt, orbáncot, láztól eredó hólyagot, kelést, sze-
mölcsöt, ogesi «ebeket, megfagyott  testroszeket, vart és kiütést. 
FUlbántalinak ellen kitűnő hatású. Minden hágnál külöuösou influenza, 

kolera vagy más járványoknál kéznél legyen. 
írjunk: Thierry A. Örangyal-gyogytaranak Pregrada, 

Rohitsch mellett. 
12 kis vagy 0 dupla  vagy 1 nagy sepicialüveg 5 00 korona. 
Nagyobb reudoleseknel jolentekeny arongedmeny ! 


