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P O L I T I K A I , KÖZGAZDASÁGI ES SZÉPIRODALMI H E T I L A P 

Egy magyar ábránd. 
Alig egy hónapja annak, liogy egy 

fővárosi  előkelő társaskörben fölmerült 
az a uevezetes terv, hogy az ország 
egész polgári társadalmát szövetségbe 
kell tömöríteni, amely kíkényazeritse a 
politikai bókét és rábírja a közélet ösz 
szes tényezőit, hogy a nemzet gazda 
sági érdekéért végre-valahára egyesült 
erővel munkába álljanak. 

Hatásos és meggyőző indokolás fű-
ződött uz egyhangúlag elfogadott  hatá-
rozati javaslaihoz. — Hangsúlyozta az 
indokolás, liogy nem akurnak politikai 
pártot alakítani és tiszteletben tartják 
mindenkinek a politikai meggyőződését. 
De ki kell mondani országszerte min-
den polgári közületben, minden polgári 
körben, szervezetben, hogy : kérik, kö-
vetelik a békét mindenütt, az egész 
vonalon. Dobják félre  a politikai pár 
tok egyelőre mindazokat a kérdéseket, 
melyek elválasztják őket egymástól; 
tevékenységüket szenteljék az ország 
gazdasági követelményeinek kielégítő 
sére és tegyék lehetővé; hogy a nem 
zet dolgozbassék s pótolhassa a meddő 
közjogi harcokban eltöltött évtizedek 
súlyos mulasztásait. 

Kell e sokat bizonyitgatni, hogy 
Magyarország dolgozó polgársága egy 
ilyen békés időszakban mily csodás 
eredményeket tudna elérni? Hiszen alig 
elképzelhetők azok a gazdasági és kul-
turális sikerek, azok a hatalmas uj 
erőforrások,  amelyek ennek nyomán 
fakadnának!  A nemzetiségi bajok és a 
kivándorlási betegség orvoslására se 
találhatnánk ennél hatékonyabb gyógy 
eszközt. — Mert egy munkás, dolgozó, 
szellemi és anyagi javakban napról napra 
gyarapodó nemzet, amely elegendő ke-
resetet nyújthat az ország minden rendű 
és rangú lakosságának : az uralkodik is 
rajta. A kenyér a leghatalmasabb esz-
köz a nemzetiségek megnyerésére és a 
hazafias  érzület fölkeltésére;  hatalma-
sabb, mint a legmesszebbmenő ingyenes 
alkotás vagy a legszélesebb körű fel-
világosítás. A kenyér a legjobb család 

alapiló és a legbiztosabb nemzetalkotó 
erő. A kenyár a legügyesebb határ-
rendőr, a kivándorlási láz legerősebb 
ellenszere. Dolgozuunk kell tehát mind 
nyájunknak, hogy kenyeret adhassunk 
mindönkinek, aki ebb.-n az országban 
él. U j ahhoz, hogy ily kiadósan s ered 
ményesen dolgazhassuuk, először is 
szUkségüuk van a politikai békére, a 
pártpolitikai gyűlöletes harc abbanha-
gyására. 

Legyen tehát vége ennek a harc-
nak. A pártok fogjanak  össze és segít-
sék a nemzetet erőin 'k kifejtésére.  — 
A kettős monarkiában a leghatalmasabb, 
a legmuukabiróbb nemzet a magyar. 
Ne akadályozzák hát a munkában, hant in 
istápolják, támogassák és országrontó, 
meddő viszálykodás helyett tauítsák hat-
ványozott erőkifejtésre.  És ha gazda-
ságilag erőssé tették igy a nemzetet, 
majd önmagnktól oldoduak mog egyes 
politikai kérdések is. — ölünkbe hull 
minden, amiért eddig sikerteleu kllzdel 
met folytattunk;  minden, amire joggal 
és sóvárogva vágyik a nemzet. 

Ilyen érvekkel fordult  a tóvárosi 
társaskör a magyar polgári társadalom-
hoz, felhiván  enuek szerveit együttes 
akcióra a jelzett irányban. 

Amint mondottuk : alig egy hónapja, 
hogy ez a megszívlelésre méltó, okos 
indítvány elhangzott. De mintha har-
mincöt évszázad pora lepné, ugy elhall-
gatott, ugy elfelejtették.  És semmi tüue-
tét uem látjuk annak, hogy valahol kellő 
visszhangra talált volna. 

De hát persze, persze : a fölvetett 
tervnek közvetlenül érdekelt éa érintett 
szövetkezett ellenzéknek sürgősebb, ha 
zatiasabb dolga akadt: el kellett menni 
Amerikába, pártköltséget szerezni, — 
Szentpétervárra muszka barátokat hó-
dítani a magyarnak. — És ha uem is 
akadt volna ilyetén sürgősebb feladata 
az ellenzéknek, akkor se tudna elkép-
zelni nagyobb, lehetetlenebb, megfog-
hatatlanabb abszurdumot, mint azt, hogy 
beadja a derekát békés, gyümölcsöző 
munkára! Hiszen rz kész halál volna 

reá nézve, mikor neki egész szervezete 
a ennek minden atomja csak gyűlöl-
ködésre, csak rombolásra van beren-
dezve ! 

Ezért marad teljesületlen jámbor 
óhajtásnak, hiu ábránknak a fővárosi 
társaskör hazafias  kezdeményezése. 

— Beteg a király. Váratlanul 
érkezett a lesújtó hír, hogy a király-
beteg. Igaz ugyan, hogy a legutóbb 
kiadott orvosi jelentések megnyugta-
tók, de egy ilyen 'aggkoru ember szer-
vezetében a logkissebb betegség is igen 
könnyen lehetne végzetes. — A királyt 
orvosai délvidékre akarják küldeni, de 
ó öreg napjaiban uem akarja országait 
többé elhagyni 

Nyilatkozat. 
Alulírottak igazoljuk, bogy Dr. Gaal 

Kndre ur a „Csiki Hírlap" 1914. évi 
április hó In án megjelent 1(>. ik szá 
mában közreadott „Vigadó ügy- cimü 
cikk tartalma miatt Dr. Pál Oábor ur 
ellen a lovagias eljárást megindította és 
az folyamatban  van. 

Csikszereda, 1914. évi április 22. 
Dr. Kováts Albert s. k., Dr Gál József  s. k , 

Józsa Géza a. k., Dr. DávidLászlós.k., 
Dr. Qaa l E n d r e u r D r . P á l G á b o r u r 

m e g b í z o t t a l . m e g b l - o t t a i , 

A magánjavak tanulmányi 
segélyezései. 

Sok évi tapasztalat és igen sok 
jogos panasznak a következménye azon 
javaslat, a melyet a vármegye magán-
javának vezetője a májusi közgyüléa 
elé terjeszt. 

Állandó panasz tárgyát képezte az, 
hogy a vármegye szűkmarkú a segély-
pénzek és alapítványok osztogatásánál 
és a legtöbbször a szék-lyszUlöket viszi 
a romlásba azzal, liogy a csekély ala-
pítvány elnyerése után csaknem egész 
vagyonukat gyermekeik neveltetésére 
kell áldozníok. Azt a szabályrendelet 
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tervezet, a melyet a uiagáujavak veze-
tősége kidolgozott, már sokkal liberá-
lisabban kezeli ezt a kérdést s nagy 
általánosságban ki is elégiti az igé-
nyeket. Mi egyelőre nem megyünk an-
nak részletes bírálásába, csupán b sza 
bál) rendelet tervezetének azt a részit 
közöljük le, amely a ruházati alap ter-
hére rendszeresítendő ösztöndíjakat és 
segélypéuzeket sorolja fel. 

És pedig: a) egy 1000 koronás állat-
orvosi ösztöndíj, b) egy 1000 koronás 
bányászakadémiai ösztöndíj, c) egy 1000 
koronás bölcsészeti tudományt ösztöndíj, 
d) egy 1000 koronás erdészeti akadé-
miai ösztöndíj, e) egy 1000 koronás gaz 
dasági akadémiai ösztöndíj, t) egy 1200 
koronás honvéd-reáliskolai és Ludovika 
akadémiai ösztöndíj, g) egy 1000 koronás 
jogtudományi ösztöndíj, h) kettő egyen-
kent 1200 koronás műegyetemi ösztöndíj, 
I) kettő egyenkint 1200 kor< nás orvos-
tudományi ösztöndíj, j) egy 1000 koro 
nás képzőművészeti ösztöndíj, k) egy 
800 koronás kereskedelmi akadémiai 
ösztöndíj, 1) kettő egyenkint 600 koronás 
közigazgatási tanfolyam  ösztöndíj, m) 
egy 400 koronás kerteszet-taniutézeti 
ösztöndíj, n) kettő egyenkint 400 ko 
ronás erdőöri szakiskolai ösztöndíj, o) 
hat egyenkint 400 koronás középiskolai 
ösztöndíj, p) kettő egyenkiut 400 koro 
nas felső  kereskedelmi iskolai ösztöndíj, 
q) kettő egyenkint 400 koronás felső 
ipariskolai ösztöndíj, r) négy egyenkint 
300 korouás ipari szakiskolai ösztöndíj, 
s) kettő egyenkint 300 koronás posta 
és távíró tisztképző tanfolyami  ösztöndíj, 
t) kettő egyenkint 300 korouás vasúti 
tisztképző fanfolyami  ösztöndíj, u) uégy 
egyenkint 200 koronás kántor tanító-
képző ösztöndíj, U) tíz egyenkint 200 
korouás polgári iskolai ösztöndíj, v) 
kettő egyenkint 160 koronás siket néma 
nevelőintézeti ösztöndíj, 2. ij. segélyekre 
engedélyeztetik az alap jövedelmei ter-
hére évenkínt 16000 korona. 

Májusi menetrend. 
A magyar királyi államvasutak vonalain és 

az általuk kezelt magánvasutakou folyó  evi 
május hó 1-én a n y á r i menetrend lép eletbe, 

mely a jelenleg érvény ben lévő téli menet 
renddel szemben a következő lényegesebb vál-
tozásokat tartalmazza: 
A Budapest  keleti  pályaudvar—bruck—ki-

rályhidai  vonalon. 
Budapest-keleti pályaudvar — Bruck — Király-
hida—Wien között 2. és 3. szam alatt egy uj 
gyorsvonatpár helyeztetik forgalomba;  indul 
Budapestről reggel 7 órakor, érkezik Wien 
Ostbanhofra  d. e. 11 óra 40 perekor, indul 
Wien Ostbahnhofról  este 7 óra 20 perckor, 
érkezik Budapestre éjjel 11 óra 45 perckor. 
K vonatpárral junius hó 1.-től az ut Budi 
pestről—Münchenbe, illetve Münchenből—Bu 
dapestre, Wien Ostbahnbof  és Wien West-
bahnbof  kőzett áthajlással, egy nappali időben 
(reggeltől eslig) m-gteh-tó, e vonatpár azon-
felül  Haris és Lor.dou felé.  illetve felöl  is nyer 
csatlakozást, egyben lehetővé teszi azt, hogy 
a budapesti közönség az utat Bécsbe es vissza 
eg.y nap alatl megtehesse, mi melleit Bécsbon 
több mint, 7 és fej  óra tartózkodási idő jut. A 
jelenlegi 2. és'3 számú gyorsvonat (indul Bu 
dapest 9 óra 10 perckor, d. e. érkezik Buila-
jiest 6 ora 35 perckor este). Győr—Bruck— 
Királyhida—Wien közölt az uj gyorsvonatpár 
forgalomba  helyezése következtében megszűnik 
Budapest—Győr közölt azonba'i ezentúl is for-
galomban marad; Győrben különben a meg-
felelően  módo.-itott 8- és 9. számú személy-
vonatok utján közvetlen folytatást  nyer Becs 
felé,  illetve felöl. 

A W ien felől  Budapestre d. u. 1 óra 40 
perckor érkező 1. számú gyorsvonat Zurányban 
meg fog  állani; a Graz felől  Budapestre este 
10 ora 10 perckor érkezó 1303. számú gyors-
vouat megállásit Nagyszentjánoson megszün-
tettetik. 

A 22. számú személyvonat (inéul Budapest 
reggel ü óra 30 perckor) Budapest-keleti pá-
lyaudvartói—bicskéig, a 23. szamu személy-
vonat (indul Bicske il e. 9 óra 17 perckor, 
(Bicskétől—Budapest Kelenföld  ig, a 29. számú 
személyvonat (indul Budapest-Kelenföld  9 óra 
03 perckor este) Budapest-Kelcnlöldtól—Bu-
dapest-keleti pályaudvarig megszűnik. A Wien 
felBl  Győrbe jelenleg es e 8 ora 42 perckor 
érkező 31 számú személyvonat Győrbe már 
este 8 óra 5 perckor erkezik s igy ott csat-
lakozást nyer az 1306 számú gyorsvonathoz 
Szombathely felé  es a gyórsopron—ébenfurti 
vasút 8. számú személyvonatához Csorna fele. 
Az elózó étekben május 15.-től szeptember 
15-ig Budapest-keleti pályaudvar—Bicske kö-
zött közlekedett 24 a és 25/a szamu vasár es 
ünnepnapi vonatpár ugyanarra az időtartamra 
ismét forgalomba  helyeztetik. 
A budapest-nyuguti  pályaudvar—esztergomi 

és u budacsászúi-íürdö-óbudai  vonalon. 
Budapest-nyugati pályaudvar és a Pilis-

csaba illetve BudacsaszárfUrdő  és Óbuda között 

a mult nyáron közlekedett 4017/4117,4040/4140 
és 4019/4119 számú vasár- és ünnepnapi vo-
natok ugyanarra az időtartamra ismét fotga 
lomba helzeztetnek. 
A pozsony-ujváros szombathelyi  vonalon. 

AZ 5203. sz. vonat .Szombathelyről d. u. 2 
óra 45 perc helyett d. u. 3 óra 40 perckor 
fog  iudu'ni; az 5282 sz. tehervouatnál a sze-
mélyszállítás pozsony újvárostól—pozsony-li-
getfaluig  megszűnik. 

A telsöör-felsölövöi  vonalon az előző 
években junius l.-tol szeptember 15-ig közle-
kedett 5519. és 5520. sz. vonatok ugyanarra 
az időtartamra ismét forgalomba  helyeztetnek. 
Abudapest-nyugatipályaudvur—mareheggi 

vonalon. 
A 107. számú gyorsvonat Wien Ostbahu-

hofrol  a jelenleginei 50 perccel később indul 
és Budapest nyugati pályaudvarra este 7 óra 
10 perc helyett este 8 óra 05 perekor érkezik; 
e vonat Neiuetdiószegen föltetelesen  meg fog 
állani. A 108. sz. gyorsvonat budapest nyugati 
pályaudvarról 106. sz. alatt d. u. 2 ura 30 
perc helyett mar d. u 1 óra 30 perckor indul 
es Wienbe este 6 óra 55 perc helyett már d. 
u. 5 óra 50 perckor erkezik; e vonat galántai 
megállása megszűnik, helyette a 106. (uj 108.) 
sz. gyorsvonat áll meg Galantán és csatlako-
zást nyer a Zsolna felöl  d. u. 3 óra 52 perckor 
odaérkező gyorsvonathoz. A 113. BZ. személy-
vonat Wlenból a jelenlegibe! 15 perccel később 
idul, Budapestre mindamellett korabban, vagyis 
reggel 8 ora 10 porc helyett mar reggel, 7 ora 
10 perckor érkezik. Az elózó években Érsek-
újvártól—Budapest-nyugati pályaudvarig május 
1.-tól szeptember 30.-ig naponta közeledett 
123. sz. személyvonat csak Parkány-Nanátol 
és csak vasar- es ünnepnapokon log közle-
kedni. A Budapest nyugati pályaudvarra d. u. 
8 óra 45 perckor érkezó 159. sz., valamint az 
onnan jelenleg este 7 óra 55 perckor és az uj 
meneirend szerint, este 8 óra 10 petekor in-
duló 132. sz. vonatok, melyek a korábbi evek-
ben május 1.-től szeptember hó 30 -ig Budapest 
es Párkány Nana, oktober l.-tol április 30.-ig 
pedig Budapest es Nagymaros között közle-
kedtek, ezentúl az egesz even át csak Buda-
pest és Nagymaros között fognak  közlekedni. 
A Bud ipest nyugati pály udvarra reggel 6 óra 
35 perckor érkező 135. sz. az oda éjjel 10 óra 
25 perckor 145. sz., valamint az onuau ejjel 
11 ora 35 perckor induló 146. sz. vonatok a 
nyári idenyben Yacz helyett Nagymarostól ill. 
Nagymarosig fognak  közlekedni. A Budapest-
nyugati pályaudvarról d. u. 3 óra 55 perckor 
índu ó 140. sz. és a d. u 5 óra 20 perckor 
induló 142. számú vonatok május l.-tol szep-
tember 30.-ig Nagymaros helyett isinet Szobig 
közlekednek. A Budapest ny ugati pályaudvarról 
d. e. 11 óra 35 perckoi loduió 136. sz. és az 
oda estj 8 óra 10 perckor az uj menetreud 

A „SZÉKELYSÉŐ" TÁRCÁJA. 
-A. l r i e K a t i . 

A kis Kató vadászlakos 
Krdószélen bolyongott, 
És megtudta, bogy — tavasz, 
Ami lelkébe zsongott. . . 

A kis Katónak uj ruhát 
Vettek, kalappal együtt, 
Ka hozzá bájos kis topánt, 
Selymes szövésű keztyüt. 

A kis Katót a jó mama 
Szeretve átölelte ; 
No, boldog most a kis bohó, 
Örvend a szive, lelke 1 

A kis Kató csak könnyezett. 
Mamája szólt: nBe boldog!" 
Holott csupán a szép vadász 
— Ha értené e dolgot. . . 

I o 1,1 em Zoltán. 

Vezeklé». 
A férfi  ott ült az asztal mellett és várt. 

Korán megvénült, sápadt arcán különös, merev, 
fájdalmas  feszültség  látszott. Nagyon jól tudta, 
hogy életének egyik legkínosabb, legnehezebb 
órája fog  elkövetkezni. Áin Bacsó Miklós nem 
tért ki soba a nehézségek, a küzdelmek, a 
szenvedések elöl. Volt idő, mikor még tüzes 
harcvágybél, ma már a biztos, pozitív tudásból 
hogy hiába minden; ami reánk \an mérve, el 

kell viselnünk s amivel tartozunk, ki kell lí-
zetuüuk. Fizessük hat sóhaj, panasz, késedelem 
nélkül, ha már úgyis meg meg kell lenni. 

Az ajtó lassan kinyilt és a szobalány be-
szólt : 

— A kisasszony már elment. 
— Jól van, ha az a hölgy jön, aki a múlt-

kor keresett, eressze be. 
Felóra sem telt el és a szobalány beeresz-

tette az idegen hölgyet Sápadt arcú, magas, 
még mindig szép asszony lépett be. Az arcán 
világosan látszott a bajdani szépség nyoma. 
De valami nagy szomorúság volt ebben az el-
hervadt szépségben. Mintha folyton  siratna va-
lakit vagy valamit. Talán egy bolond, dőre, 
tüzes, ifjúkori  álmot, talán önmagát, hogy ez 
álomban hinni tudott. 

Szemmel láthatólag remegett, mikor belé-
pett. A félti  szomorúan, de iiyugodlan nézte. 
Az arcán nem látszott sem harag, sem fölin-
dulás. Nem volt azon más kifejezés,  mint a 
mél' séges, fájdalmas  részvét. Aki most a Bacsó 
Miklós arcára néz, tán el sem hiszi, hogy busz 
esztendővel ezelőtt ez az asszony üdvössége, 
élete, niidene volt. 

Hogy mellette ismerte meg a legnagyobb 
boldogságot s miatta szenvedett pokoli linókat. 
Mindez elmúlt régen. S a férfi,  amint a sápadt 
remegő asszonyra nézett, immár biztosan tudta 
azt, amit a fájdalom  első és legszörnyűbb 

óráiban is sejtett, bogy kettőjük köz'ul nem ő 
a szerencsétlenebb, a boldogtalanabb. 

— üljön le kérem, ugy látom fáradt. 
Jóakaratú, barátságos hangjára az asszony 

fölvetette  a fejét. 
— Köszönöm, valóban nagyon fáradt  va-

gyok, testben és lélekben. 
— Látom. 
Egy percig hallgattak, aztán megint Bacsó 

beszélt: 
— Csak ina kaptam meg levelét, különben 

rögtön intézkedtem volna. Sajnálom, hogy a 
múltkor uem talált itthon s még egyszer kellett 
fáradnia.  Egyébként miben lehetek szolgálatára? 

Az asszonyt nem tévesztette meg az ud-
varias hang. Jól ismerte emberét, hiszen öt 
esztendeig volt a felesége.  Tudta, liogy sokkal 
mélyebb sebet ejtett ennek a férfíuek  szivén, 
lelkén, büszkeségén, mintsem feledni  tudott 
volna. Nem is apellált sem a köuyörületére, 
sem az irgalmára. Sejtette, hogy hiába tenné, 
aztán meg benne Is volt nagy adag góg. Bár-
mennyit szenvedi.'», gyötrődött is, bármilyen 
bűnösnek érezte magát, mégis felt  a inogalaz-
kodástól. Ám jól ludla, bogy volt férjében  nagy-
fokú,  szinte fanatikus  igazságérzet van. Ehhez 
akart folyamodni. 

— Azt hiszi, m, - kezdte halk, bágyadt 
hangon, — tisztában van azzal, bogy nem bo-
csánatát jöttein kérni. Olyan szenvedés után, 
amilyent én okoztam önnek, nincs bocsanat, 
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menetrend szerint pedig este H óra 25 perekor 
érkező 141. sz. vonatok Budapest—Nagymaros 
kőzött, a Budapest-nyugati pályaudvarról este 
7 óra 25 perekor induló 18(1. sz. és az oda 
éjjel lü óra 15 perekor érkező lirUS. sz. vonatok 
pedig Budapest—Vácz között május 15.-tól 
szeptember 15-ig vasár- és ünnepnapokon 
ismét forgalomba  helyeztetnek. A 14'J. sz. vonat 
Kákospalota-Ujpesltul Budapestig naponta a 
192. sz. vonat pedig Pozsonytól Marchcggíg 
vasár- és ünnepnapokon ismét fog  közlekedni. 
A jelenleg Budapest-nyugati pályaudvar Duna 
kesz között közlekedő ItiH és 10«. sz. vonatuk 
forgalma  Gödig, 184. és 185. sz. vonatok for-
galma pedig Váczig kiterjesztetik. Budapest-
nyugati pályaudvar Kákospalota-Ujpest közölt 
155/a, 150/a sz. alatt egy uj vonatpár helyez 
tetik forgalomba,  indul Budapestről reggel 7 
óra 35 perckor, érkezik Budapestre reggel 8 
óra 15 perckor. 

A Rákospalota—Újpest  és veresegj'hnz— 
gödöllői  vonalon teljesen uj menetrend  lép 

életbe. 
A vácz—ipolysági  vonalon. 

A Váczról jelenleg d. e. 10 óra 42 perckor 
induló 404/4CJ9 számú vonat már d. e. 9 
óra 50 perckor fog  indulni, miáltal Drégely-
palánkon csatlakozást nyer a 0514. sz. vonat-
hoz Balassagyarmat fele.  Az Ipolyságról je-
lenleg d. u 3 óra 51 perckor induló 4012/4005. 
sz. vonat már 2 óra 38 perekor fog  indulni, 
mi által Váczott csatlakozást nyer a 115. sz. 
vonathoz Budapest felé.  A mult években május 
l.-töl szeptember 30. ig vasár- ós ünnepnapo-
kon közlekedett 4010/4013. és 4014/4015. sz. 
vouatok ugyanarra az időtartamra és ugyan 
azon napokon ismét forgalomba  helyeztetnek, 
a 4014/4015. sz. vonat egyúttal mintegy 3 
óraval későbbre fektetletlk. 

A diósjenő—romhânyi  vonalon. 
A reggeli 4101-4102. és az esti 4109/4110. 

sz. vonatok megszűnnek. 
Az aszód—losonczi  vonalon. 

Az Aszódról jelenleg d. e. 9 óra 48 perckor 
induló 0714. számú vegyesvonat — személy-
vonattá átminősítve — már d. e. 8 óra 31 
perckor fog  indulni és Balassagyarmatra d. u. 
12 óra 32 perc helyett már d. e. 10 óra 58 
perckor fog  érintkezni; Balassagyarmattol— 
Losonczig a jelenlegi meuetreud változatlanul 
megmarad. 

Az érsekujvál—németprönai  vonal >n. 
A 4401. sz. tehervonat Nagytapolcsány he-

lyett ismét Nagy béliéitől fog  személyszálli 
tással közlekedni nyitraig. Prívígye-Bajnócz 
fürdő  és Németpróna között a 4194., 4495 , 
4498. és 4499. sz. helyi vonatoknal az 1. oszt. 
kocsi járatása megszűnik. 

A nyitra—lipótvári  vonalon. 
A 4707. és 4708. sz. vonatok Lipótvár 

tíalgóez között megszűnnek 
A privigye— bajnioMftlrdő—nyitrabányai 

vonalon 
közlekedő vonatoknál ez ntul csak 11 és III. 
oszt. kocsik fognak  jáin 

A pöstyén—verbói  vonalon. 
A 0221. és 0222. sz. vasár- es ünnepnapi 

vonatok junius I -tői szeptember 30.-ig ismét 
forgalomba  helyeztetnek. 

HÍREK. 
— Gyalókay Sándor, vármegyénk főis-

pánja, f.  hó 22-én Gyergyőszentmiklósra uta-
zott s ott a gyergyói járás fószolgabiróságát, 
valamint a váioa közigazgatását vizsgálta meg. 

— Fejér Sándor, vármegyénk alispánja, 
aki családjával 10 napi tartózkodásra Buda-
pestre utazott, folyó  hó 29 fyl  hazaérkezett. 

— Dr. Pongrác^ Karoly kapos-
vári áll. főgimnázium  igazgatóját a kul-
tusz kormány a szolnoki áll. főgimná-
ziumhoz érettsegi bizottsági elnöknek 
küldötte ki. 

— Hymen Reguia Antal gyergyó-
szentmiklósi áll. főgimnáziumi  tanárikar 
tagja a húsvéti ünnepek alatt váltott je-
gye' Forgó Valéria url ányal Csongrádon. 

— Takó János tavozasa. Az erdélyi róni 
kath. status igazgató-tan ,.-sa folyó  evi április 
hő 15-én Kolozsvárt tartott Ülésében Takó 
János ditrói főesperes-plébánost,  a Ferencz 
József-rend  lovagját saját kérésére Kisbácsra 
kineveztek. Taku János távozásává! érzékeny 
veszteség éri Ditró községet és vármegyénket. 

— Szinházi-estely. Ugy mint a megelőző 
években, ez évben is a legnagyobb érdeklő-
déssel várja közüuségünk Parlagi és Pintér 
május hó 10. re hirdetett egyetlen estélyét, 
amelynek titka abban rejlik, hogy Pintér ad-
hatott ugyan egyszer-ma- szor gyengébb műsort 
az előbbinél, de a közönséget hangzatos frá-
zisokkal. üres Ígérgetésekkel, szellemtelen k t-
értelmüséggel sohasem csapta be, aminek leg-
fényesebb  bizonyítéka az, hogy immár ötöd-
ízben lesznek vend gei az aradi, kassai, mis-
kolczi színházaknak május folyamán.  Az első-
rangú valtozatos programul, melyen Zerkovitz 
hírneves szaloutangójat is ellejtik, nem egy 
kellemes meglepetést tartogat a közönség sza-
mára. Jegyek előre váliiialok a szinlapon 
jelzett helyen. 

— A városi mérnöki alias betölteae. 
Dr. Ujfalusi  Jenő polgármester az újonnan 
rendszeresített városi mérnöki allásra a pálya-
zatot kihirdette. 

Ön uem is az a férfi,  kinek kedve telnék egy 
asszony megalázkodásában. Különben, ami volt, 
már a múlté. Nincs miért beszélni róla. Ha 
vétkeztem, sokat szenvedtem érte. Ön nem 
volt olyan boldogtalan, mint én. 

— Nem. Magam is azt hiszem, hogy nem 
voltam. Nekem itt maradt a gyermekem. 

Az asszony megrázkódó», miutba erős, bru-
tális ütés érte volna. A szeme — a még mindig 
szép kék szem — megtelt könnyel és ezen a 
könnyfátyolon  keresztül nézett a férfi  arcába. 
Az mozdulatlan, nyugodt és sápadt volt, mint 
az imént. 

— Ugye bár tudja, miért jöttem, tudja mit 
akarok kérni? 

— Nem tudom, de rajta leszek, liogy kí-
vánságát teljesítsem, ha rajtam íll. 

— Önön . . . Csakik önön . . . 
tízenvedelmes, remegő hangon mondta ezt 

és hirtelen egy kis képet vett elő a táskájából. 
A kis képen látszott, hogy nemcsak az idő 
nárgitotta meg, hanem a sok titokban ráhullott 
köny éa csók. Egy kis ingecskeben álldogált 
hároméves gyermek képe volt ez. Az asszony 
keze remegett, mig a kis képet fólmutattr 

Egyebet nem vittem magammal, mikor a 
hálát elhagytam. Ilyen volt a kis Éva, mikor 

— Mikor az anyja hároméves koraban hüt-
lenül elhagy ta, — fejezte  be Bacsó az asz-
szony mondatat. 

Az asszony lehajtotta a fejét  és igy maradt 
szótlanul. Végre is Bacsó kezdte: 

— Tulajdonképpen mit akar? 
— A gyermekemet akarom látni. 
— Most, tizenöt óv után ? 
— Előbb is akartam, jól tudja nem rajtam 

mult. De most végre meg kell mondanom, ha 
vétkeztem, megbűnhődtem érte és jogom van 
ahhoz, amit kérek. 

Joga magának ? 
— Miért nem mondja: egy asszonynak, aki 

elszökött az urától a kedvesével . .. 
— Nem, ezt nem akartam mondani, hanem 

azt: egy anyának, aki elhagyta gyermekét. 
— Igen, elhagytam ; rettenetes vétek volt, 

tudom. 
— Jóvátehetetlen vétek. 
— Lehet. De ne neszéljünk most az én 

bűnömről. Gondoljou arra, hogyha valaha szen-
vedtem ezért a gyermekért a az én szörnyű 
szenvedéseim árán kapta az életet. Valaha az 
enyém volt, mint a ! <l<an, a kezem, a szemem 
és senkinek sincs joga teljesen és végképpen 
elszakítani tőlem 

A férfi  elgondolkozva nézett maga elé. 
— Valóban lehet, liogy igazat mondott. 

Maga szenvedett valaha miatta, vele. Senkinek 
sincs joga elszakítani az anyát gyermekétől, 
még ha az olyan vétkes is, de hiszen ön maga 
szakította el magát tóle. 

(Folyt, kiiv.) 

— A gyei'gyótölgyesi református  egy 
ház f.  hó 14 én társas összejövetelt rendezett 
az egyház részére beszerzendő harmónium ja-
vára. Ez alkalommal fi  lülfizettek  : Kóth Albert 
20 K, Löhl Gyula 10 K Kovács Eudre 9 K 
00 Ml., Görög György. Schönberger Jenő, Ko-
vács Kornél, Fekete Jenó és Takács Károly 
5—5 K, Küllő János, iij. Todor Antal, Dr. 
Nagy László, Dr. Ternaván Emil éa Gross 
Péter 3—3 K, liatzinger Dezső, Száva Nándor, 
Veress Lajos, Jeney László, Dobreán Demeter, 
Görög Gyula, Csató István, Imecs Tamás éa 
Tamás Ignác 2 -2 K, Erőss József,  Tamás 
Márton, Csató Sándor 1—1 K. Fogadják a 
felűlfizetók  a nemes cél érdekében a refor-
mátus egyháztanács hálás köszönetét. — Re-
formátus  cgyháztauócs. 

— Jubileum. A Brassói Lapok huszadik 
évfordulója  alkalmából nagy jubileumi számot 
adott ki húsvétkor. Ez a napilap, mely a 
brassói magyarság éltető eleme és a székely-
llgyekuek is lelkes harcosa ünnepi számában 
megszólaltatta Szterényi József,  v. b. t. t. or-
szagyülési képviselőt, Kákosi Jenó főrendiházi 
tagot, az .Otthon- eluökét s mellettük több 
neves írót. A száz oldalas jubileumi szám ké* 
p.-kkel van tarkítva és szerkesztősére büszke 
lehet Dr. Szele Bela főszerkesztő  és Gyóri 
Imre felelős  szerkesztő kartársunk, kiket az 
elért sjzép siker nyomán, őszintén érzett meleg 
szeretettel köszöntünk a magunk részéről is. 

Kettős sinpar Nagy varad es Buda 
pest között. Teljesen meghízható forrásból 
értesülünk. Nagyvárad városának sikerült ke-
resztül vinni, hogy Budapest és Nagy varad 
között meg egy sínpárt raknak le, illetőleg 
Bud ipesttul Szolnokig haladó kettős s npán 
meghosszabbítják Igy Nagyváradról Budapestre 
vagy vissza három es fél  ora alatt lehet eljutni. 

— Halálozás. Bau r̂ Vilmos kir. törvény-
széki írnok 50 éves korában Csíkszeredában 
váratlanul elhunyt. 

— „Protea", detektivdráma öt felvonás-
ban, vasárnap délután '/,6 és '/,9 órakor ke-
rül bemutatásra az EDISON mozgószinháiban 
Csíkszeredában. Ezen nagyszabású detektív 
drámát, mely az idény legnagyobb sikerű új-
donsága, ajánljuk a műértő közönség figyel 
mébe. 

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

brassói fióküzletünket 
augusztus hó 1-én megszüntettük. 
Ezután egyedül marosvásárhelyi 
gyárunk és 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 
mulatjuk be — egyik cégfónökünk  • 
által — gazdag mintagyüjtemó- H 
nyünkft  és mivel igy az üzlet fen-  | 
taitási költségét megtakarítjuk, a H 
vevőközönséget sokkal olcsóbban X 

szolgáljuk ki. 

• Székely és Réti! 
1 Marosvásárhely, Szecüenji-tér 47. sz. I 

— A asámlák nem valami kedves ir.tsok 
az adósoknak, kik fizetni  — ősi szokás szerint 
— nem szeretnek. Ezekkel a bélyeges papi-
rosokkal azonban annál inkább foglalkoznak  a 
kereskedők es iparosok, kiket a közigazgatási 
birósag közelebbi két döut<*se erdekei. Az 
egyik döntés szerint a mellékletként csatolt 
számlák a számlabélyegen kivül mellékleti bé-
lyeggel is ellátandók es ebbe a mellékleti bé-
lyegbe a lerótt számlabélyeg nem számítható 
be. (12974—1HU. sz.) A másik döntés igy szol: 
.Az a számla, melyet a számlatévő nem az 
üzletfél  vagy más személy részére állit ki. 
hanem a követelés igazolasara valamely perhez 
csatol, nem esik számlábéiig ala". (20,G5Ü/U12.) 

s 
í 
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— Edison mozgószinház. A csík-
szeredai állandó Mozgószinházban szen-
zációs ujdonságul május hó 3-án azinre 
kerül a «Sárga csikó" Csepreghy Fo 
renc népszínműve nyomán íilmre alka -
mazta Janovics Jenő dr. Előadják Berki 
Lili. a budapesti Népopera primadonna 
jának vendégjátékával a kolozsvári 
„Nemzeti-szinház" művészei. A film  fel 
vétele közben mint ismeretes, egy tra-
gikus eset történt, a kiválóan talentumos 
szinészuö, linre Erzsi a Szamosba fulladt. 
Háromszor lesz bemutatva, még pedig: 
délután 2, 5 és este fél  9 órakor. 

— Halalozások. Báró Szentkereszthy Pál 
földbirtokos,  báró Szeutkereszty Bela ̂  három-
székvármegyei főispán  testvéröcscse, Erzsébet-
városon 38 éves korában meghalt. Az elhunyt 
báró Szentkereszty Pált, Fejórváry miniszter 
elnöksége alatt Csikvármegye kormánybizto 
sává nevezték ki s már útban ia volt a megye 
székhelye felé,  Csíkszeredába, amidón azonban 
tudomására jutott, hogy a fogadtatna  egy csep-
pet sem lesz ..meleg es rokonszenves", a var-
megye határáról visszatért s a megbízást vissza 
adta a kormánynak. A hatalmas termetű fóurat 
előkelő rokonság gyászolja. 

— Szóké Pal folyó  evi április hó 18-án 
70 éves korában meghalt Csíkszeredában. 

— Cirkusz Colosseum Szászrégenben 
vendégjátékát meghosszabbított;!, oly -nagy si-
kerrel járt ottani működése. Városunkban 3 
napig fog  maradni ez a nagyszabású vilás-
vállalat. Az első előadás hétfőn,  április hó 27-
én lesz este fél  9 órakor a városházával 
szembeni téren. Kedden d. u. 4 órakor családi 
és gyermekelőadas lesz Jegyeket előre lehet 
váltani Vakár L. papirkereskedtrsében. Ezt a 
nagyszabású vállalatot, a mely hétfőu  d. e 11 
órakor érkezik külön vouaton. Bátran ajánljuk 
közönségünk figyelmébe. 

— A Szokelyfóld  es szekely nagyjaink. 
Péter János dr. kézdivásárhelyi főgimnáziumi 
igazgatónak szerkesztésében, több székelyföldi 
tanár közreműködésévé', egy vaskos kötet fog 
megjelenni május havában, „A Székelyföld  ts 
székely uagyjaink" cimeu. E vállalat fel  fogja 
ölelni a szekely vármegyék történetét és föld-
rajzát, valamint a Székelyföldnek  mindama 
kiváló jeleseit, akiknek élete alkalmas a ha-
zafiúi  érzés élesztésére, ápolására és ébresz-
tésére. A kötet Kézdivásárhelyen Turóczi István 
könyvnyomdájában fog  megjelenni. A könyvre 
az előjegyzéseket mar most meg lehet tenni. 

— Közigazgatasi bejáras. Folyó hó 
17-én volt a Déda—Gyergyószentmiklós vasúti 
vonalon a várhegy és Maroshóviz közötti iszap 
fogó  medcLeék es átereszek közigazgatási be 
járása, melyen dr. Fiuácy Béla miniszt. oszt. 
tanáesos a keresk. minisztérium r-.szóról es 
Zakariás Lukács főszolgabíró  az alispán kép-
viseleteben megjelent. Azonkívül jelen voltak 
Ditró és Remete községek kiküldöttei. 

— Erdöeladás. Folyó hó 15-én a remetei 
közbirtokosság kiküldött választmánya birto-
kossági gyűlést tartott, melyen a Kőpatak, 
Harsa és llóvizes nevü erdők faállománya 
került eladásra. 451000 koronáért a Szolnoki 
bank r.-t. vette meg. 

— A katonak elszállásolása Erdély 
ben. A honvédelmi miniszter a cs, és kir. kö-
zös hadsereg és a m. kir. honvéti legénységé-
nek átvonulás alkalmával a szállásadók részé 
ról kiszolgáltatott el kezé.-eel't a kátOll.iSag 
altal Illetendő térítési összegeket az 11114. 
évre április hó 10-ikl körrendeletében állapí-
tott» meg. Ez a terítési összeg a királyhágón 
tuli kerületben (Erdelyrészek 07 fillér,  Nagy-
szebenben 04 fillér. 

— Társasutazás Parisba. Halász Gyula 
brassói áll. fóreáliskulai  tanár, az EKE brassó-
megyei osztályának elnöke, kl egy teljes évet 
töltött a francia  fővárosban,  folyó  évi julius 
hó 3-án 17 napra terjedő társasutazást rendez 
Párisba, ahol a kirándulók tiz napot töltenek, 
köztük a julius 14-iki francia  nemzeti ünnep 
napját. Az odautazás Németországon át tör-
ténik, München megtekintésével, a visszauta-
zás Svájcon keresztül, Zürichben, esetleg Lu-
zernben való tartózkodással. A részvétéi dija 
(vasútjegyek, teljes ellátás, belépő dijak, borra-
valók stb i 580 kor., államvasút! féljegygyei 
rendelkezőknek 580 K. A társasutazásban nok 
is részt vehetnek. Jelentkezni május 10-eig 
kell, 50 kor. előleges beküldése mellett, inig 
a további összeg legkésőbb junius 15-ig tlze-
tendó be. Bővebb felvilágositasszl  készségesen 
szolgál HÍ  utazas rendezője. 

— Leütötte az apját. Vasárnap délután 
egy kissé ittas állapotban tért haza Hlága 
István esiktaplocai lakos. Otthon e miatt ösz-
szoszólalkozott vele a felesége,  melybe 18 
éves leányuk is beleelegyedett. Blága rátámadt 
feleségére,  mire az anyját védelmező leány 
fejszét  ragadva, apiát oly erővel sújtotta fejbe, 
hogy menten meghalt. A leányt a csendőrök 
letartóztatták és hétfőn  reggel átadták a csík-
szeredai kir. ügyészségnek. 

— Pályázati hirdetés munkas-juta 
lomra. A marosvásárhelyi ieresked-lmi- és 
iparkamara a kereskedelemügyi m. kir. mi-
nister urnák mult évi november 27 én 83220. 
sz. alatt kibocsátott remielete alapján, az 1914 
évben kiosztás alá kerülő négy (4) egyenként 
100 (egyszáz) koronás m u n k s-jutaloinra pá-
lyázatot hirdet. Pályázhatnak munkaadójuk 
ajánlása mellett (mely esetben a pályázatok a 
m. kir. Pénzügyminisztérium 17455 sz. ren-
delete és nz illetékí díjjegyzék 14. tétel Q i 
pontja órtelraebeu bélyegmentesek ia kamara 
kerületében illetékes, inagyarhonos ipari mun-
kások) kapus, kocsis, gyáriszolga és ehhez ha-
sonló szolgálatot teljesítő alkalmazottak kivé-
telével, (kik legalább 15 évig; tanoncévek be-
számithatók, évadhoz kötött iparmunkánál egy 
évad (teljes évnek vehető) ipari munkával 
foglalkoztak  s óvi keresetük összege 2000 
(kettőezer) koronát mog nem halad s akik 
ezen idő alatt okmányokkal igazolhatólag ki-
váló szorgalmat és hűséget tanúsítottak. A pá-
lyázatok munkakönyvvel és egyéb szolgálati 
hiteles bizonyítványokkal felszerelőivé  1914 
éti május 31 éig a Marosvásárhelyi kereske-
delmi- és iparkamarához adandók be, később 
érkéz ttek figyelembe  nem vétetnek. Maros-
vásárhely, 1914. április Ili. Bürger eluök, Sz. 
Szakáts titkár. 

— A varmegyei tisztviselők nyugdij 
ügye. Végre valahára a napokban leérkezett 
belügyminiszteri jóváhagyással a vármegyei 
tisztviselők módosított nyugdij szabályrendelete, 
mely teljesen az áliamt nyugdíjtörvény alapján 
készült. A szabályrendelet jóváhagyása a tiszt-
viselők között érthető örömet keltett, mert 
helyzetüket és nyugdij illetményeiket a sza-
bályrendelet lényeges a javította. Alapja az 5 
évi nyuadijképesség, 85 év után teljes nyűg-
dij, lakbérnyugdij, nevelési és temetési járu-
lék stb. Értesülésünk szerint legközelebb több 
idősebb tisztviselő, főleg  a kezelőszemélyzet 
köréből, nyugdíjazását kérelmezi. Eddig Balázs 
Deties irodaigazgató és Péter l.tván várnagy 
adták be nyugdíjazás iránti kérésüket. 

Nepoktatasikózerdek. Kétségtelen, hogy 
népoktatásunk igazi közerdeke, hiánytalan es 
fennakadás  nélküli közigazgatásának biztosí-
tása. E lontob és nagy jelentőségű cél szolgá-
lására hivatott, Gyerkes Mihály székelyudvar-
helyi áll ig. tanitó. „Népoktatási Közérdek 
Kiadványtára*; melyuek megjelenés alatt álló 
es árjegyzékében részletesen ismertetett kötet 
könyvei: A tanítók Illetményei: A Népiskola 
Tanulmányi Kendje; A Népiskola Adminístrá-
ciója; Tanítói Államsegély Kérvény és Mellék-
letei ; ..vódjii Útmutató és Államsegély Kér-
vény ; Társadalmi Tevékenység; Emlékeztető 
Haladási Napló ; Népoktatási Közerdek, gondos 
utánjárással összeállított szakmunkák, mindenik 
világos és biztos utmutatást adó vezérfonal  a 
népoktatás egyes részleteiben, ellátva minta-
fogalmaiványokkal  és a szükséges összes mel-
lékleti nyomtatvány űrlapokkal. Igazgató-taní-
tók, iskolaszékek ,-s gondnokságok, óvodai 
felügyelő  bizottságok igén hasznos segédesz-
közöket, utmutatókat nyernek ez-n kiadványok 
szükségeltető példányainak megrendelésével 
l'..rtoló tigyelmebeu ajánljuk azokat az erde-
kelteknek. 

— II. Magyar emzeti Zaiandokiat 
Lourdcsba. Grof  Majlath, gróf  Zichy es Fi-
scher-Colbrie megyespüspökük védnökségével 
és egy nagyobb papi bizottság gondos rende-
zésehen f.  evi julius hó 24 en kényei kü-
lönvonaton indul Padua-Kóma-Lourdes-Paris és 
Einsiedeln él intésevei, amely 20 napra terjed 
es a II. osztályon 4X0, a 111. osztályon 295 
koronaba kerül. Tekintettel a már eddig is 
megnyilvánult nagy érdeklődésre, a jelei tke 
zesek junius hó elsejével lezáratnak. Magyar, 
nemet es tot nyelvű programmokat készseggel 
küld az érdeklődőknek Galbl Sándor pápai 
prelátus, apátkanonok, Pozsony, Kántalan-
utca 3. 

-- A vakgyermokek folvotolo.  A vakok 
kolozsvári all. s. ,.rsz. Intézetében a jövő 
191415 tanévre 13—1« hely üresedik meg 
Felvétetnek vallásra, nemzetiségre és nemre 
való tokintet nélkül oly 8-14 eves vak fitt-
es leánygyermekek, akik a vakságon kivül 

más testi vagy szellemi fogyatkozásban  nein 
szenvednek. Ingyenes vagy alapítványi helyet 
oly szegény szülők gyermekei nyerhetnek el, 
kik szegénységüket szegénységi bizonyítvány-
nyal igazolni tudják. A kérvények május hó 
végéig a „Vakok kolozsvári áll. s. orsz. inte-
zete Igazgatóságához" (Zápolya u. 17.) nyúj-
tandók be. Kéresro a szükséges nyomtatvány-
űrlapokat dijtalauul küldi s bővebb felvilágo-
sítással készségesen szolgál az iutézet igaz-
gatósága. 

— A döntő szó — a férjeké  lesz. A 
készülő uj polgári törvénynek is erdekes részei 
vannak. Különösen a házassági jogi részben. 
Külön intézkedés iesz a házasság, illetve a 
házasfelek  jogviszonyáról. A törvényt tárgyaló 
képviselő bizottságban elfogadták  a 25-ik sza-
kaszt, amely kimondja, hô y a házasélet ügyei-
ben a döntő szó a forjet  illeti meg, s hogy a 
háztartás vezetése kizárólag az asszony köte-
lessége. Több semuii. Jo is az előre va'ó gon-
doskodás, mert hát sokan vannak szegények, 
akik a papucs járma alatt nyögnek. Ezentúl, 
ha másra nem is, a polgári törvénykönyvre 
hivatkozhatnak. Szegény ferjek. 

— A szivessegi váltót is fizetni  kell. 
Egy váltóperben, amelyben az alperes egy ezer 
koronáról kiállított váltó jótállója volt, azzal 
védekezett, hogy csak szívességből irta alá a 
váltót. Erre való hivatkozással tagadta meg 
a váltó kifizetését,  a törvényszék azonban el-
marasztalta azzal a megokolással, hogv a for-
gatmányos nem rosszhiszemű, még akkor sem, 
ha tudott a szívességi viszonyról, mert a szí-
vességi . láirásnak éppen az a célja, hogy a 
váltó ertékesithetó legyen. 

— Elkobzott színdarab. A dákoromán 
álmok irodalmi agitátora Goga Oktávián irta 
azt a hírhedt színdarabot, amelylyel a magyai-
sag elen izgatnak s amelynek cime „A jegyző 
ur". A húsvéti napok alatt a vidéki rendőrsé-
gek szigorú utasítást kaptak, bogy az izgató 
színdarab nyomtatásban megjelent példányait 
a könyvkereskedésekben kobozza el. Nagyon 
helyes intézkedés ez és természetes, jogos 
válasz a bukaresti kulturliga kirohanásaira. 

— A szekelyudvarhely—csíkszeredai 
vasút. A két megye évtizedek óta sürgeti, 
hogy Csíkszereda es Szekelyudvarhely között 
építsék ki a vasutat, bogy a székelység lakta 
megyék Igy közelebb jussának egymáshoz és 
az ország szivéhez. Szekely udvarhely városa 
most ujabb memorandumban lóriiul e tárgyban 
a kereskedelemügyi miniszterhez. A memoran-
dum különöseu kiemeli azokat a nemzeti 
szempontokat, amelyek e tvasut sürgős meg-
építését indokoljak. 

— Meghivás. A Csikvármegyei K. Kath. 
Tanítóegyesület Alesiki Fiókköre évi rendes 
gyűlését f.  évi május 5 én d. e. fel  9 órakor 
C'satószegen a r. kath iskola helyiségében 
tartja, erre a köri tag urakat s tan- éi neve-
lésügy haratáitiisztelettel meghívja. A gyűlés sor-
rendje : 1. Fél 9 ól akor Veni Sancte és sz. mise a 
a csatószegi templomban. 2. 9-'/>10 óráig 
tanítást tart Illyés András csatószegi tanitó 
osztályában az órarendben ezen időre előirt 
tantárgyból. 3. Elnöki megnyitó. 4. A mult 
gyiilés jegyzőkönyvének felolvasása,  hitelesi-
tese. 5. A tanitas bírálata, ti. Szabad előadást 
tart András Péter csikszentleleki plébános. 7. 
Szaval Szabó Lijos, csikszentmártoni kántor-
tanító. 8. Szabadelőadást tart a számtau kö-
réből Tódor István csatószegi kántor-tanító. 
9. Szabadon Választott tételről felolvas  Székely-
András, nagykaszoni kántor tanító. 10. Elnöki 
jelentések. 11. A kor tagjai beszámolnak tár-
sadalmi és gazdasági működésükről. 12. A jövő 
gyűlés helyének és tárgysorozatának megalla-
pitasa. 13. Indítványok. 14. Igazolások. 15. 
Tisztújítás. Kozmás, 1914. április 14.-én. Ko-
méuy Gyula, fiókköri  eluök. 

— Az üzleti záróra a vidéken. A mult év 
augusztusában életbelépett a záróra-törvény, tudva-
levőleg csak a fővárosra  és néhány szomszédos 
községre nézve tartalmaz imperativ rendelkezéseket. 
A vidéket illetőleg a törvény felhatalmazza  a vá-
rosokat és megyéket, hogy az illetékei kereske-
tlebnikamara meghallgat*,» után az üzleti záróra 
tárgyában egységes szabályrendeletet készítsenek. 
Azóta több ilyen szabályrendelet terjesztetett lel 
a kereskedelmi miniszterhez, aki azonban eddig 
egyet sem hagyott jóvá, miután azokban Ionnal 
és meritorikoa hibák Isi,ihattak benne. Mint érte-
sülünk. az alkalmazottak szolgálati viszonyáról 
szőlő nemiokára közzé 
log tétetni, az üzleti záréra ugy a fővárosra,  mint 
a vidékre nézve újból lóg szabályoitatui. 
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— A Tanitók Fürdője Szövetkezet. A 

tauitók társadalmi gyógyfürdője,  üdülő óa gyer-
mek-nyaraló helyenek megteremtése érdekében 
szervezett Tanítók Fürdője R. T. létrejöttéről, 
a hazai hatóság es nagy közönség tudomást 
szerezve, tömegesen sietett részvényjegyzésé-
vel ezen közhasznú intézményt tamogatni. 
Részvényjegyzők azon határozott kívánságuk-
nak is kifejezést  adtak, hogy a részvényjegy-
zések további lehetősége tartaasék fenn,  mivel 
a jelenleg jegyzett részvények befizetése  után, 
meg ujabbi jegyzéseket is fognak  tenni és töb-
ben számítanak még a részvényesek sorába 
újonnan is belépni. Tekintettel azonban, hogy 
azon megnyilatkozott, örvendetes kivánsá< tol 
jesitése, a sok oldalról kötött részvénytársa-
sági szervezetnél szinte lehetetlen volta rész-
vényesek rendkivü'i közgyűlése, a részvény 
társasági alapítás megszüntetésével, a részvé-
nyek névértékének megfelelő  üzletrész jegy-
zéssé!, az üzletrészek egyszeres értékéig szóló 
felelősséggel,  a Tanitók Fürdője, iniut Szövet-
kezet megalakulasát mondotta ki. finnek  ke-
retében most már a továbai üzletrész jegyzések 
és uj tagok belépése, illetve felvétele  állan-
dóan eszközöltetik. A fürdőre  vonatkozóig 
prospektust, szervezetéről tájékoztató alap 
szabalyt bárkinek készséggel küld Gyerkes 
Mihály ig. tanitó, Székely udvarhely. 

— Kombinált jegyek. Az utazó közönség 
régi panaszát orvosolta a minap u máv. igazgató, 
sága. Gyors- és személyvonatra szóló kombinált 
jegyeket adott ki, a melyre az utazás megdrágu-
lása éta valóban szükség volt. Eddig ugyanis az 
volt a helyzet, hogy az utas, aki az útnak csak 
egyrészét tette ineg gyorsvonaton, a többit sze-
mélyvonaton, teljes gyorsvonati jegyet kellett li-
zetnie. A máv. ezután jogosulatlan djakat nem 
akar beszedni s ezért hozta torgalomba a kom-
binált jegyet, melyek két különböző \ouatuem ára-
iból vaunak összekalkulálva, ugy, hogy az utazó 
közönség egy fillérrel  sem fizet  többet, mint a 
mennyi a gyors- ón személyvonat használá-
sáért jár. 

— Elloptak Szeut Péter szobrát. Ró-
mából jelentik : A negyedik században épített 
klasszikus szépségű San Clemeute bazilikában 
szombaton éjjel vakmerő lopás történ*. A tet-
tesek földalatti  uton jutottak a székesegyház 
ba és ellopták Szent Peter világhírű szobrát, 
amit a XV. században alkotott a velencei 
iskola. Magukkal akartak vinni még egy igen 
értékes szobrot is, de azt távozás köztien el-
ejtették s az igeu sokra becsült rémekmü 
darabokra törött. A tolvajokat hétlön sikerült 
elfogni,  akik a Szent Péter szobor hollétéről 
minden felvilágosítást  megtagadtak. 

— Ne vásároljunk reszletiizetesre. A 
különböző gazdasági egyesületek szakközle-
ményei intik az egyesületek tagjait. Azt mondják 
hogy tnauapság már annyira elterjedt a rész-
letfizetéses  bevásárlások rossz szokása, eurek 
révén oly sok hiábavalóság kerül drága pénzért 
az tmber házaba és annyiszor tapasztaljuk e 
könnyelműen kötött üzletek káros hatását, hogy 
időszerűnek vélik a jóakaratú figyelmeztetést. 
Mindenek előtt biztos az — akármit beszél-
jenek is a hirdetések, vagy ügynökök — hogy 
s részletfizetés  drága módszer, mert a beszer-
zési árhoz hozzácsapja az eladó a magas ka-
matokat, sőt igeu fcok  esetben az eredeti árat 
is fölemeli  2U-3U százalékkal. De ki vau téve 
a vevő a legnagyobb kellemetlenségnek is, 
mert amint elmulasztja a részletfizetést,  azonnal 
meg keli neki a még hátralevő egész Összeget 
fizetni.  A látszólag könnyebb fizetési  mód 
ilyenkor valóságos csapássá válik és a köny-
nyelmüen megvett tárgy ára a költsegek hozzá-
számitásával sokszorosan meghaladja annak 
valódi értékét. Legyen elvünk: hogy ha már 
kell valamit kölcsön vennünk, ugy vegy'lnk 
pénzt — de poluise árut kölcsöu. 

— Négyszemközt. Tulpeuítiel, aki a tél-
szemére vak volt, házasodni akar. A schadcheun 
tud is miudjárt egy neki valót, akinek szintén csak 
egy szeme vau. De Tulpenstieluek nem tetszik a 
leány. 

— Nu, miért nein akarja, Tulpeiistiel ? el a 
legjobb magának, legalább nem fogja  — mit res-

pokt — hányni a szemére, hogy csak egy szeme 
van. — 

— Ez igaz, hagyja rá Tul|tKusti»d, hanem ha 
feleségem  lesz s akarnék neki példának okáért va-
lamit négyszemközt mondani, be kellene liivni mindig 
a szobalányt is. 

A fogadó  főhadnagy.  Egyik lovasezrednél 
szolgált egy főhadnagy,  aki fogadásban  tiszttársai 
összes pénzét elnyerte. Sőt annyira vitte már, hogy 
tiszttársai az ezredhez mentek panaszra amiatt, 
hogy a főhadnagy  összes pénzüket elnyeri. Nagyon 
megharagudott erre a:: ezredes s gondolt egyet. 
Van neki egy barátja, sziutén ezredes, aki szigo-
rúságában már utolérhetetlen, ennek az ezredébe 
helyezte át a folyton  fogadó  s egyúttal nyerő tő-
hadnagyot. Előzőleg azonban levelet irt a kollegá-
jának, hogy itt küld egy tisztet, akit alaposan 
ráncba kell szedni. A löhaduagy el is utazott. S 
mái- másnap az uj ezredesnél jelentkezelt, aki a 
következő szavukkal fogadta: 

— Hallom, hogy ön szeret s szokott fogadui 
s hogy kollegái pénzét mindig elnyeri. 

— Ezredes ur, felelt  a főhadnagy,  — én nem-
csak nyerni, de vesziteni is szoktam s hogy bebi-
zonyítsam, 1000 koronás fogadást  ajánlok az ez-
redes urnák, hogy ezredes urou nadrágtartó — ma-
gyarul hozentráger — van. Az ezredes tartotta a 
fogadást  s örült, hogy mindjárt a bemutatkozásnál 
ő kopasztotta meg a hozzá — mint javító inté-
zetbe — küldött tisztet. Levetkőzött, bebizonyí-
totta, hogy nincs rajta nadrágtartó. Katonaember 
ugyanis soha nem viseli a polgári remihez tartozók 
e szükséges ruhadarabját). Így a fogadást  meg is 
nyerte, ltögtön leül s levelet irt bajtársának, hogy 
a bemutatkozásnál már 100" koronát vesztett a 
főhadnagy.  Nagy volt azonban az ámulata, mikor 
a levelére jött teleletet elolvasta. Azt irta ugyanis 
a főhadnagy  első ezredese : igaz, hogy főhadnagy 
vesztett 1000 koronát, de egyúttal nyert is 10000 
koronát, mert elutazása előtt fogadott  bajtársaival, 
hogy uz első bemutatkozásnál levetkőzteti ezredesét. 

— Tavaszi vasar. A marosvásárhelyi 
kereskedelmi é3 iparkamara az érdekeltek 
tudomásara hozza, hogy a budapesti kereske-
delmi és iparkamara a városligeti iparcsar-
uokbau 1914. ápril 30 túl május 0 ig tavaszi 
áruminta kiállítást rendez. Kiállitatnak: üveg, 
porcellán, majolika és agyagaruk; papír-, író 
és rajzszer iparáruk; diszmü és norinbergi áruk 
apró vas- és fémáruk;  illatszer és gyógyáruk, 
gyógyvizek és a fürdőipar  körébe vágó cikkek; 
élelmi szerek; csipö áruk és vegyes áruk. A 
kiállítás egyaránt érdekli a készítőket és a 
közvetítőket. Tanulságul szolgál arra nézve, 
mit hol és hogyan lehet előnyösen és jobb 
minóségbeu beszerezni. 

B B H E l i s m e r t l e g j o b b m o t o r u k ! 

Üzletszerző tisztviselők 
fix  javadalmazással elsőrangú biztosító 
társaságaid felvétetnek.  — Komoly, 
megfelelő  képességű pályázok küld-
jék bizonyitványmásolatokkal felsze-
relt ajánlatukat a fizetési  igény, kor 
és Erdély azon részeinek megjelölé-
sével, hol kellő helyi ismerettel és 
jó összeköttetésekkel birnak, 

„Nyugdí jas állás" jelige alatt 
a kiadóhivatalba. 3 3 

AUTOMOBILOK 

ütí " 
Eredeti KORTING 

illó- Í8 fttö-
renJszer DIESELMOTOROK 

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

M e g l o p ó ujdonH.igI M e g l e p ő ú j d o n s á g l 

Nyersolajmotorok 
g y ú j t ó f e j ,  T i z b e f e e s k o n d e z o s 

es 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, Koháry-utoa 4. 
Haja t ó r d e k o b e n k ó r j o n a j á n l a t o t I 

keveset hasznaltaK.-Udók.Magyarorszá-
gon legDHgyobb választékban 150 — 2Ü0 
darabig allandóan rendelkezésre áll, 
fuvarozásra,  városi és tura hasinalatra, 
nyitott és csukott autók, valamint 
autóbuszok es teher-automobilok min-
den enlra, mindenfele  gyártmányú leg-
utolsó typusukból ailando kiállítás 1000 

Koronatói feljebb  minden árban. 
K e v e s e t h isznál t g u m i k és f e l s z e r e l é s e k . 

Budapest, VI., Liszt-Ferencz ter 3. sz. 
T e l e f o n  149—63. 

F E K E T E S ^ O S T E O I S . 
3-24 

Stem^âVjrle 

Ttiomasschlacke 

ŐSZI TRÁGYÁZÁS! 
TNOfvtASSALAK 
A legjobb ós legolcsóbb 
, ios/.lorsuvus műtrágya! 

Óvakodjunk u hauiisitások-
i tói ! Csuk akkor valódi, ha 

ilyen zsákban vun ós eredeti 
ólomzár vau rajta. Minden 
zsák tartalomjegyzékkel vau 

ellátva! 
KALMAR VILMOS 
u Thomasphosphutíabrikcn 

Berlin, ve/.érkópvisulője 
Budapest, VL, Anilrássy-nt 49. 
KQlöuöseu u jelenlegi reud-
kivüli olcsó arakra figyel-

meztetjük a vásárlókat. 

I N G Y E N B O R -
t éppen nem adunk, de 53 fillérért 
literenként már adunk kitűnő ÉRMEL-
LÉKI ó-bort. Hordót  kölcsön  adunk, 
hat héten belül visszaküldésre. A hordó 
értékét utau vesszük, de ha az bér-
mentve visszaküldetik, ugy értékét 
megküldjük Szállítás  hordóban  20 
litertől  feljebb.  Ezen kedvező árt 
ne mulassza el senki, mert ez csak 
addig erveuyes, míg ezen minőségből 

a keszlet tart. 
Akác/, ugy KOT, mim egyeves olcson kap 
hato. — VozerképviselóK bor eladasra 
magas jutalék mellett kerestetnek. Cím: 

SZŰCS SÁNDOR FIA 
Bortermelő részvény társ. - Bihar dios/eg. 

_ _ 8 - 1 0 

N Y O M D Á S Z T A N U L Ó N A K 
felvétetik  egy ügyes flu, 
ki legalább a középiskola 
11-ik vagy 111-ik osztályát 
jó eredménnyel végezte, 

V Á K Á R L . , 
könyvnyomdájában, Csrtszercdában. 



-ik oldal. S Z É K L Y S É G 1 . szám. 

E T É S E B 
olcsó árszáraitás' 
mellett közöltet-
nek s felvétetnek 

kiadóhivatalba!?. 

Ragályok 
most igen alapom™ kell védekeznünk' mert 
vörheny, kanyaró, ty|)us himlS és egyeb 
ragAlvo"» betegségek t e l e l i I o k o z o 1-
t a l> b o r ii v n I lépnek tol, mint mas év-
szakokban. miért is szükségos, hogy minden 
háztartásban egy megbízható Íertfttleintíi-
szer kéznél legyen A jelenkor legmegliiz-
liatóbb íertőtlenltö-szere a 

Lysoform 
szagtalan, uem mérg- ző, olcsó és eredeti 
üvegekben 80 fillérért  oiindcn gyógyszer-
tárban és drogériában kapható. HaláMl gyors 
és biztos, miért is t./. összes orvosok be-
tegágyak fertőtlenítésére,  antiszeptikus kö-
tözésüknél (sebekre és daganatokra), kéz-
és arcmosásra és ragályok elhárítására, 
nőknek altesti irrigációra, stb. niidenkor 
ajánlják. 

Iiysoform-szappan  | T H I E R R Y A . GYÓGYSZERÉSZ BALZSAMA 
finom,  gyenge pipere szappan 1", lysofor-
mot tartalmaz és autiseptikus hatású. Al-
kalmazható a legkényesebb bőrro. meg cse-
csemőknél is : szépíti. megpuhítja és ílla-
tosá teszi a bórt. Egy kisérlet s Un a jö-
vőben kizárólag ezen szappant íogja hasz-
nálni. Darabja 1 korona. 

fodormenta  hysoíorm 
erősen antiseptikus hatású szájvíz Szájhűzt 
rögtön és nyomtalanul eltüntet ós a foga-
kat konzerválja. Használandó továbbá or-
vosi utasítás szerint toroklobnál, gégebáu-
talinaknál és nátha esetén gurgulázásra. 
Néhány csepp elegendő egy félpohár  vizre. 
E r e d e t i ü v e g j e 1 k o r o n a 0 0 fillér. 

Az összes lysoform  készítmények kaphatók 
minden gyógyszertárban,drogériában. Kívá-
natra bárkinek ingyen és bérmentve meg-
küldjük az „Egészség és fertőtlenítés 
cimü érdekes könyvet. 
Ahol Lysoform  nem volna kapható, oda 
közvetlen is küldünk 6 korona előfizetés 
beküldese esetén 3 üveg Lysoformot,  2 
drb. szappant és 1 üveg szájvizt. 

Dr. Keleti és Murányi 
vegyészeti gyára Újpesten. 

Utolérhetetlen hatású tüdő- ós mellbetegségeknel. enyhíti a ka-
tavust, megszünteti a fájdalmat  okozo köhögést Torokgyuladást, 
rokedtséget és gégebajokut megszűntei, valamint lá/.t, különösen jő 
hatású gyomorgörcs és kolika ellen. Gyógyhatású aranyér ós altesti 
bántalraaknál, tisztítja a veséket, étvágygerjesztő, elősegíti az emész-
tést. Kitűnően bevált fogfájásnál,  odvus fogak,  szájbüzuél, valamint 
az összes száj- és fogbetegségek,  büffögés  ellen, megszünteti a száj 
vagy gyomortól eredő bűzt. Jo hatású pánt likagilisztánál. Meggyógyít 
m iudeu sebet, sebhelyt, orbáncot, láztól eredő hólyagot, kelést, sze-
mölcsöt, égési seboket, megfagyott  testrészeket, vart és kiütést. 
Fül hántatniuk ellen kitűnő hatású. Minden háznál különösen influenza, 

kolera vagy más járványoknál kéznél legyen. 
írjunk : Thierry A. Őrangyal gyogytárának Pregrada, 

Rohitsch mellett. 
12 kis vagy 0 dupla  vagy 1 nagy sepicialüveg 5 00 korona. 
Nagyobb rendelóseknel jelentekeny árengedmény ! 

Thierry A. gyogyszereaz egyedül valódi Centifolia-kenöcso. 
Mcgnkadályőz s megszüntet vérmérgezést, fájdalmas  operációkat leggyak-
rabban feleslegessé  tesz. Használatos gyerekágyas nőknél fájó  emlők, 
tejmeglndltás, rekedés, einlőkeményedés ellen. Orbáné, leitört lábak, sebek, 
dagHdt végtag k, osontszu, fekélyek,  ütés, szúrás, lövés, vágás vagy zúzó-
dás által okoz-tt sebeknél kitűnő gyógyhatású szer. Idegen testek eltávo-
lítására mint: iveg, szálka, por, serét, tüske stb. kinövések, karbunkulus, 
képződmények, valamint rák ellen, féreg,  rothadás, körömgyülés. hólyag, 
ogotfi  sebek, hosszú betegségeknél előforduló  fül  fekvésnél,  vérkelósekneí, 
fulíolyásnál,  \<Jamint kipáiás esetén csecsemőknél stb. stb. kitűnő hatású. 

2 tégely ára K. 3 60 a pénz előzetes beküldése vagy utánvét mellett kapható. 
Budapesteu kapható: Török József  gyógytárában, valamint az ország legtöbb gyógyszer-
tárában. JS'ag\ nu: Thalmayer és Seitz, Kochmeister Utódai, Radanovits Testvérek 

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

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

Elvállal mindennemű könyvnyomdái munkákat, u. m.: báli meghívókat, 
falragaszokat,  eljegyzési kártyákat, esküvői meghívókat., gyászlapokat' 
névjegyeket, röpiratokat, folyóiratokat.  Nagy raktár egyházi, ügyvédi és 
községi nyomtatványokból. Szép választék finom  irodai' fehér-,  fogalmi  és 
miniszter papírokban, úgyszintén levélpapírok és borítékok, gyászszegélyü 
es más színekben, díszdobozokban és mappákban, valamint' ünom irodai 
Anthracyn, kék, piros és zöld lénia, tusok, kitűnő pecsét vitatok irónok 
tollak tollszárak, törlőgumik, iskolai füzetek,  rézeszközök, hetredak és 
hegediivonók, kurok, rnjíyafárok,  rajziöíöt«k, körzők stb. eikkekbea 

£ 
Liptulajdono» Dt. 0AAL EXDHE. Nyomatott Vákár L. könyvnyomdájában, Cilkutnda 


