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P O L I T I K A I , KÖZGAZDASÁGI ÉS SZÉPIRODALMI H E T I L A P 
ELŐFIZETÉSI ÁRAK: 

Egész évre H korona. 
Félévre 4 korona. 
Negyedévre 2 korona. 

Egyes szám ára Itt ti l lér. 
Megjelenik minden v á s á r n a p reggel. 

::: FŐSZERKESZTŐ' 
U r . G A A L E N U K 1 Í 

SZERKESZTŐ 
J Ó Z S A Q 1 Í Z A . 

SZERKKSZTOSEO: 
Ilr. Uaal Emire lakása, Csíkszereda (Miké-utca) 

KIADÓHIVATAL: 
SzeiiUcatoInal Csel lityin fogalmai, Ciitatreila (Munkásbizt. hivatal.) 

Hirdetési dijak előre fizetendők. 
Kéziratok nem adatnak vissza. 

Sovinizmus. 
A magyarországi nemzetiségek mind-

untalan azzal vádolják a magyarságot, 
liogy soviniszta. Panaszaikat nemcsak 
idehaza hangoztatják, hanem felkeresik 
azokkal a külföldi  lapokat is. Különös 
előszeretettel látják el a németországi 
sajtót, amely készséggel leadja a be-
küldött jeremiádákat, sőt tőle telhetőleg 
még meg is toldja. A német sajtón kivül 
most már a román, szerb és orosz lapok 
is jajgatnak, hogy tniiyeu mostoha sor-
suk van Magyarországon a németeknek, 
a románoknak, szerbeknek, ruthének-
nek. Szemünkre vetik, hogy megfosztjuk 
őket nyelvüktől, elraboljuk tőlük nem-
zeti sajátságaikat és erőnek erejével 
beakarjuk olvasztani a magyarságba. 

Kitekintve attól, hogy e vádak min-
den alapot nélkülöznek, határozottan 
vissza kell utasítanunk minden külföldi 
beavatkozást, mely a mi belügyeinkbe 
ártja magát, amelyhez rajtunk kívül 
senkinek semmi köze sincs. Az illető 
országok lapjai helyesen teunék, ha 
saját nemzetiségi viszonyaikkal törőd-
nének. A németnk a legkegyetlenebb 
Bzivtelenséggel nyomjak el Németország 
területén lakó franciák  és leugyelek 
nemzeti aspirációit. Rómáuia és szerbia 
a határokon belül lakó magyarokat és 
más nemzetiségeket teljesen lenyűgözik 
és nyelvük, tradíciójuk és nemzeti kul-
turájuk ápolását szinte lehetetlenné te-
szik. Arról, hogy mit tesz a fehér  cár 
birodalma a lengyelekkel, nem is érde-
mes beszélni. 

Mindezekről azonban az illető or-
szágok sajtója bölcsen hallgat. A saját 
szemükben levő gerendát nem veszik 
észre. Saját portáljuk nyakig áll a piszok 
ban, ott nem söpörnek. Ellenben tgyn-
firtatják  az itteni nemzetiségek állító 
lagos elnyomását. N'em maradnak meg 
az eg>szerű jajgatásakual, luinem azon 
vaunak, hogy az ottani társadalom és 
hivatalos világ az itteni nemzetiségi 
propagandáját erkölcsileg és anyagilag 
támogassa. A Schuhlverein német pénz-
zel dolgozik, a szerb Matica, a horvát 

Sokol, a tót közművelődési egyesület 
cseh szerb és orosz segítségben re 
szesül. Oroszország — miként arra a 
miirainarosi per rávilágított — rulhén 
jeiukkel is törődik és azon van, hogy 
azokat szívben és lélekben egyaránt el-
idegenítse tőlünk. Magyarország jól tenné 
ha a külföldi  izgatás vezetőjének egy-
szersmíndenkorra odakiáltaná a köz-
mondást, hogy miudenki a maga háza 
előtt söpörjön. Meg kell taiáluuuk a 
módot, hogy minden külföldi  beavat-
kozást belügyeinkbe, a leghatározottab-
ban és végőrvéuyesen visszautasítsunk. 

Mi a nemzetiségek nyelvét nem 
akarjuk elrabolui. Tiszteljük mindenki-
nek azt a ragaszkodását, mellyel anya-
nynlve iránt viseltetik. Nem akarjuk a 
német, horvát, tót, szerb, román és rulhén 
iskolákat bezáratni, nom kívánjuk lap-
jaikat beszüütettemi, irodalmukat el-
koboztatni, művészetüket megsemmi-
síteni. Azonban tekintve, hogy Magyar-
országon vagyunk, hol a hivatalos uyelv 
magyar, joggal elvarhatjuk, sőt köve-
telhetjük is a magyar allam minden 
egyes polgárától, hogy — eltekintve 
attól, hogy oda haza családi körben 
milyen nyelvet beszél — az ország 
nyelvét megtanulja. Legyen vége annak 
a kacigüivaló állapotnak, hogy a magyar 
hivatalnok, kereskedő, iparos, munkás, 
ha más nemzetiségbelivel érintkezik, aki 
pedig rea van utalva a magyar nyelvre, 
kenytelen legyen azért, hogy vele érint 
kezhessék, a nemzetiségek nyelvét meg-
tanulni. Nem kívánjuk a német, horvát, 
román, tót, szerb és ruthén iskolák fel-
oszlatását, de követeljük, hogy azokban 
a magyar nyelvet is tauitsák. Azouban 
ne csak a forma  kedvéért tauitsák azért, 
mert azt a miniszteri rendelet esetleg 
előírja, hanem tanítsák ugy, hogy a 
gyermekek meg is értsék, meg is ta-
uulják a magyar nyelvet. 

Lássák be végre a nemzetiségek, 
hogy a magyar nyelv tuda.-a nem okoz 
nekik kárt, hogy azzal anyanyelvüket 
nem tagadják meg, nem árulják el, hogy 
nyelvünk megtanulása a békét jelenti 
a nemzetiségek és a magyarság között. 

Gyalókay Sándor főispán  ur 
közbenjárásának és erélyes fellépésének 
köszönhető az az eredmény, liogy a 
Csikszenlgyörgyhöz tartozó Kotormány 
tízes uj állami iskolát kapott. Hiába 
kértek eddig a kotormányaiak, kérésük 
eredménytelen maradt. Főispánunk feb-
ruár 12-én előterjesztést tett e tárgy-
bau a vallás és közoktatásügyi miniszter 
urnák és április 22-én mint értesülünk 
az iskola felállítása  már ki is mondatott. 

Gyimesközeplok községének 
képviselőtestülete grof  Tisza István mi-
niszterelnököt, Sándor Jáuos belügymi-
nisztert és Gyalókay Sándor várme-
gyénk lőispáuját a község díszpolgárává 
választatott meg. 

Úgyszintén Kászonaltíz, Kászonfeltíz, 
Kászoniper és Kászonjakabfalva  köz-
ségek képviselőtestületei gróf  Tisza 
István miniszterelnököt és Sándor János 
belügyminisztert a községek díszpolgá-
raivá választották meg. 

Vármegye. 
Csikvármegye törvényhatósági hizottsága 

folyó  1014. évi május hó 12-én tartja tava-
szi rendes közgyűlését az alábbi tárgysoro-
zattal. 

1. Alispáni jelentés. 
2. Törvénycikkek kihirdetése. 
3. Jelentés a számonkérószók eredményé-

ről. 4. Belügyminiszter ur rendelete a kép-
viselő választási szavazó körök megállapítása 
tárgyában. 

5. Kereskedelemügyi miniszter ur reude-
lete az Uzvölgyi ut kiépítése tárgyában. 

ti. Ugyanazon miniszter rendelete az áll. 
épít. hivatal személyi és dologi kiadásaihoz 
való hozzájárulása tárgyában. 

7. Jelentés az árvizek által megrongált 
vicinális utak helyreállítása tárgyában. 

8. A közigazgatási bizottság félévesjelentése. 
9. Alispán kérése a Ditrö-remetei ut kiépí-

tésére szükséges póthitel engedélyezése tár-
gyában. 

Községek segélyezése az elhagyott gyer-
mekek segély alapjából. 

10. Kötbér elengedése a Vasláb—szár-
hegyi kavics vállalkozók részére. 

— M W M W 

PINTÉR és PARLAGI egyetlen estéiye május 12-én 
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11. A kászonjakabfalvi  fUrilőre  vezető út-
nak a törvényhatósági utak sorába való fel-
vétele iránti kérelem. 

12. Szabályrendelet tervezet a községi 
erdők rendtartásáról. 

13. Szabályrendelet tervezet a községi 
vadászati jog értékesítéséről. 

14. Szabályrendelet tervezet a kéjelgésról. 
15. Szabályrendelet tervezet a tűzrendé-

szetről. 
10. A vármegyei gazdasági egyesület javas-

lata a tűzbiztosítás egyesítése tárgyában. 
17. A gazdasági egyesület iroda elhe-

lyezése. 
18. A tiszti nyugdij választmány javaslatai. 
Adófelszólamlási  bizottsági tagok választása. 
19. Özvegy Puskás Adolfné  nyugdíjazása. 
20. A központi választmány újraalakítása. 
21. Az üresedésben lévő 2 aljegyzői állás 

és az ezek betöltésével megüresedő állások 
választás utján való betöltése. 

22. Szereda város kérése a mindszenti ut 
városi kezelésébe való átengedése tárgyában. 

23. Felcsiki főszolgabíró  kérése írógép be-
szerzése tárgyában. Gr. Somsits Tivadarné 
kérése utóörökösödési jog törlése iránt. — 
Szilveszter József  volt utkaparó segélyezése. 
Bába oklevelek kihirdetése. (3 drb.) 

Társhatóságokkal való levelezés. (15 drb.) 
Számadások  : 
a) A tisztviselői nyugdij alapról. 
b) Erdőörzési alapról. 
c) Beteg ápolási alapról. 
d) Álletegészségügyi alapról. 
e) Orvosok fizetési  alapjáról. 
f)  Központi szegény alapról. 
g) Árvaház alapról. 
h) Állategészségügyi ebadó alapról. 
i) Közegészségügyi ebadó alapról. 
j) Bába képző alapról. 
k) Jegyzői nyugdij alapról. 
1) Jegyzői fizetési  alapról. 
m) Székház kibővítési alapról. 
n) Telefon  pótadó alapról. 
o) Utkaparók nyugdij alapjáról. 
p) Gyergyói kórház alapról (8 drb). 
r) A libáni útalapról. 
Az állategészségügyi ebadó alap 1913. évi 

jövedelmének felhasználása. 

A „ SZÉKELYSÉG " TÁRCÁJA. 
Vezeklés. 

(Folytatás.) 
Kánézett az asszonyra és folytatta  : 
— Igen, ha arról volna szó, amit ellenem, 

a férj  ellen vétett, talán azt mondanám : Ítéljen 
az Úristen, inert esak ó tudja, milyen boldog-
talan az asszony, mielőtt bűnössé válnék. Én 
nem tudtam önt boldoggá tenni. Ki volt az 
oka? Talán ön, talán én, talán mindketten. 
Ön találkozott egy férfival,  kivel elindult, hogy 
megkeresse azt a boldogságot, amit a velem 
való élet nem adott meg. Iilin volt-e, amit 
cselekedett? Akkor ugy éreztem, hogy rette-
netes, gyalázat is, hitvány blln, ma már nem 
nem mernék erre a kérdésre felelni.  Végre is, 
azóta már lő esztendő telt el A haragcsillag, 
a szenvedelem lehlilt. a fájdalom  elaludt. Éu 
nem akarok birája lenni. Hallottam, bogy csa 
lódott abban az emberben, aki miatt engem 
elhagyott. Még azt se mondom, bogy meg-
érdemelte. Amivel nekem tartozik, arról ne 
beszéljünk. Egyet azonban tudok; azon a rette-
netes reggelen, mikor az ön leveléből meg-
tudtam, hogy elment, elhagyott, ott ültem 
Bzobámban és azon gondolkodtam, hogy csak 
az iroasztalom fiókják  kell kinyitnom, az a kis 
revolver egyszerre megszabadít minden fájda-
lomtól, minden szégyentől, minden gyalázattál. 
A kezem már a kulcs után nyúlt, mikor a 
folyósóról  a gyermek hangja hallatszott be 

Magánjavak  ügyei: 
Krdóőrzó személyzet szervezési szabály-

rendelet módosítása. 
Szabályrendelet tervezet az ösztöndíjak és 

segély pénzekről. 
A „Vigadó" átalakításának tervezete. 
Honvéd főreáliskola  ösztöndíj adomá-

nyozása-
Egyik süketnéma ösztöndíj adományozása. 
Póthitel engedélyezése bebútorozásra, épü-

let javításra és kerti bútorokra. 
Dr. Kovács Gyárfás  családi pótléka. 
Csíkszeredai dal- és zeneegylet segélyezése. 
A gyergyószentmiílósi polgári leányiskola 

ujabb segélyezése. 
A csíkszeredai leányiskolánál felállított 

emelvény és világítási költségek engedélyezése. 
A régi törvényszéki épület javítása. 
Az árvaházi tanítónő fizetésének  kiegé-

szítése. 
Havasi javak 1912 évi számadása. 
Idb. Gál József  kérése a volt főszolgabírói 

épület falának  lebontása iránt. 
Péterfy  Zoltán segélyezése. 
Balló Lajos jutalmazása. 
Az erdősítési jutalom bejelentése. 
A .Puma menti" és „Deákpataki" szél-

döntések értékesítése. 
T. Nagy Imre kérése visszatartott lakbéré-

nek és korpótlékának kiűzetése iránt. 
A Gyergyói legelők, kertek és kaszálók 

bérbeadása. 
A csíkszeredai gimnáziumnál rendszeresí-

tett tanerők betöltéséuek föltételei. 
Pbilipescku Gábor és neje alapítványa. 
Szabó Feíenc ós neje alapítványa. 
A csíkszeredai uj kórház részére telek 

adományozás. 
a honvéd tiszti étkező és iroda épületé-

nek átvétele tárgyában hozott közgyűlési hatá-
rozat magyarázata. 

Dr. Hirsch Hugó sebész főorvos  tisztelet-
dija. 

Kölló János felebbezései  utiszámlák érvé-
nyesítése tárgyában. 

Paeladási szerződes minta megállapítása. 
Idsb. Márton Lajos kérése haszonbér elen-

gedése iránt. 

hozzám. A kis Eva sírt, a leányunk. A gyermek 
egy ingecskében, ugy, a hogy az ágyból ki-
szökött, állt a jéghideg folyóson.  Sirt, zokogott 
és édesanyját hivta, mert megijedt valamitől. 
Egy pillanatig mozdulatlanul néztem a siró, di-
dergő gyermeket s e pillanat alatt két dolog 
futott  keresztül agyamon. Az egyik magamra 
vonatkozott, hogy nem szabad apjától is meg-
fosztanom  ezt az anyátlan gyermeket, a másik 
önre, hogy soha, semmiféle  vezeklés, könny, 
fájdalom,  de még a purgatórium tüze sem 
teheti többé bűntelenné az anyát, ki gyermekét 
elhagyta. Vannak bűnök, a melyekkel szemben 
magának a mindenható Úristennek jósága is 
tehetetlen. A kis gyermek kiabált: iiiuma . . . 
mama . . . kicsike arca eltorzult a fíljdalomtól, 
nagy kék szeméből hullott a könny. És én 
tudtam, hogy ezek a könnyek azok, melyek 
miatt kicsordul a bttn kelyhe, melyek miatt 
el kell jönni a bUnbódésnek. Akkor elégtételt 
éreztem a gondolatra, ma sajnálom önt miatta. 
De sem a harag, sem a részvét nem válloztat 
a dolgon semmit. Az ön bűnének kelj he akkor, 
az elhagyóit gyermek könnyeitol telt meg. 
Mit akar hát éu tőlem? 

Halk, kinos, kesorves zokogás volt a válasz. 
A férfi  várt egy percig. 

— De ha szenvedésre hivatkozik, talán azt 
mondanám, lehet, liogy igaza van. Talán csak-
ugyan nincs jogom eltiltani gyermekétől, csak-
hogy ez a gyermek, ez a fiatal  leány nem tudja, 
hogy ön él. 

— Hogy én élek ? . . . 

„Gyergyó" név eredete.*) 
Tekintetes 

Ttr.  Gaal  Kintre  untak 
mint a „Székelységu  főszerkesztője 

'  Csikszereda.'! 
A „Csikvármegye" clmü lap helyet adott 

az én cikkemet támadó közleménynek, s enge-
met kereken elutasított a válaszadástól, a 
.Gyergyó" szintén a gondolat és sajtószabad-
ság korában Ez az igazság agyonütése. — 
Tudom, bogy a „Székelység" olvasó közönsé-
gét a gyergyói polémia kevésbé érdekli, de 
ez a válasz adás az én igen fontos  ügyein 
lévén, kérem beküldött cikkemet a vasárnapi 
számban kiadni szíveskedjék. 

Kérésemet megújítva maradtam kész híve 
h'émenes Antal, 

f6gimn.  tandr. 
Bár válaszom nyakát törfe  a cikkező 

múltkori tudomnyos erőlködésének, nagy szél-
malomharcának ; a cikkező kívánságára rész-
letesebb felelettel  ís szolgálhatok. 

1. Igaz-e az, hogy nem perdöntő a vitá-
ban. hogy Szádeezky vagy más-e védője a 
folyó  elméletnek. Igaz-e az, hogy miután a 
vizes elméletnek tarthatatlanságát kimutattam 
— a felesleges  is, nincs szükségem véde-
lemre ? 

2. Igaz e az, liogy pataka lehessen György-
nek előbb birtoka kellett hogy legyen, mert 
esak igy lehetett pataka is? Különben rá kell 
fogjuk  szegény Györgyre, hogy vízben élt 
mint a halak s békák. 

3. Igaz-e az, hogy a cikkező felcsapott 
teremtőnek, a mikor a György patakból cso-
datétellel ímert nem bizonyít csak állit) ki 
akarja préselni a a ,jó" (folyó)  szót, hogy a 
Gyergjo, nevet végre megszülhesse. Igaz-e az, 
hogy miudaddig mig történeti alapou kézzel* 
loghatólag be nem bizonyítja a György név 
mellől a „jó" szó eltűnését a cikkező felte-
vése a levegőben lóg, s mint ilyen bánja meg-
születését, mert a székelyeket ilyenfajta  tudo-
mányos alapon nem lehet a folyó  elmélettel 
vizre vinni, s elhitetni vele, hogy a fehér  nem 
fehér,  hanem fekete.  (Ne tessék e kérdést a 
homalyba burkolni). 

L"grégibb írásokban a csak általam tanul-
mánjozott kb. 300 kisebb lolyó vizünk a XII. 

*) A vitát közbejött körülmények miatt a.Cslk-
virincgyé"-ből kénytelen voltam a Székelység ós 
Gyergyó c lapokba átterelni. 

'1 Valób.u ugy vau, hogy a „Gyergyó" név sredete 
a tudományos kutatás szempontjából taláu több 
ügyeimet megérdemel, de a mindennapi élet dolgai-
val foglalkozó  vidéki sajtóuak uincs helye arra, hogy 
egy ilyen kérdés hosszú időkön át állandóan tár-
gyaltassék. 

— Igen. Mikor azon a rettenetes reggelen 
ön iníatt sirt, karomra vettem és azt mondtam 
neki: kicsikém, a mama elment messzire, föl 
az égbe és onnan vigyáz reád, hogy jó kis-
leány vagy-e ? A gyermek vállamra hajtotta 
fejét  és sovány kis karjával átkarolta nyakamat. . 
Akkor, igen akkor jutott először eszembe, amit 
mondtam önnek, hogy kettőnk közül nem ér 
vagyok a boldogtalanabb. 

— ön azt mondta a gyermeknek ? . . . 
— Azt mondtam ne*i, hogy az anyja meg-

halt. Átláthatja, hogy ez volt a leghelyesebb, 
legkíméletesebb dolog, amit önnel szemben 
tehettem. Eleinte meséltem neki az égről, a 
fehér  angyalokról, kik közt legtisztább és leg-
fehérebb  angyal az ó anyja, később, mikor 
már nagy leány lett, moudtam neki, hogy ön 
meghalt, mikor neki az életet adta. Ugy be-
széltem önről, mint egy szentről, egy mártírról, 
kinek utolsó csókja kiB gyermeke homlokát 
ériutte. A leány imádja az ön emlékét. Egész 
éleiének legfőbb  vágya, hogy méltó lehessen 
ahhoz az asszonyhoz, aki anyja volt, kinek 
fehér,  tiszta lelke folyton  olt lebeg körülötte. 
Mindennap mondtam önről valami Bzépet és jót 
és leánya lelkében lassankint szentté vált az 
alakja. A leány lelkének az ön emléke a leg-
drágább kincse és mindig könnybe lábad szeme, 
ha önről tudakozódik. A múltkor azt állította, 
bogy még mos is, tuttnöt év után is, érzi 
homlokán utolsó buusucsókjának édességét. 
Es most mit akar? Odaállni a gyermek ele 
és azt mondani neki; az apád hazudott. Tizenöt 
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századtól kezdve patak éj nem folyó  nevet 
visol, ami a cikkezett 1 elleniéiben azt liizo 
nyitja, hogy a „jó" a regi idóben is folyót, 
nem pedig patakot jelenlet, jóllehet mindkét 
viz folyik. 

4. Igaz-e az tehát a szláv patak szó is 
megfogta  a cikkezöt és most, már nem engedi 
el. Tessék eaak figyelni  1 A cikkező felemlíti, 
hogy a patak szláv szó, melylyel csak késobi. 
nevezhetett el folyóvizet  a nyelv. — Helyes, 
mert az ellatinosodott kelta folyóneveink  után 
akadunk bőven szláv ezodésü folyó  nevekre 
is. (Pl. Krasznaj, Bisstra, Cseruavoda, stb. 

De mit bizonyít e tétel a folyóelmólet  mel-
lett ? Semmit, mert a cikkező a Sajó, Berety-
tyó példájára tudományos lármával ráfogja  a 
üy iirgypatakra, hogy benne van a jó (folyó) 
szó B igy a semmit tudományosnak látszó 
védelemben réBzesiti. (Egyúttal a fogplszkáló-
val is megtehetné ezt szükség esetén) 

Álljunk csak meg tehát egy szóra! Mert 
itt a kérdés fordulópontja. 

A cikkező keresztelt. Mit? Semmit Bizo-
nyított ellenem valamit V Semmit Mindaddig 
tehát, mig a „jó" (folyó)  szónak a Uyörgy 
névvel való egykori kapcsolatát okleveies, vagy 
más írásos bizonyító ervvel meg nem támo-
gatja, a levegőbe ásott folyóelmólet  védeltno 
nem egyéb, összeomlásra alkalmas kártya-
váruál, amilyennél nemcsak egy lófó,  hanem 
egy más fő  is alkothatua jobbat. 

Kérem tehát a .jó" (folyó'  szónak fenn-
forgó  kérdésünkben a keresztlevelét, mert e 
nélkül nem ismerjük törvényesnek a kereszt-
apát; a a keresztgyermektől meg nem tuti 
hatjuk, először, hogy jó-e, vagy rossz tiu. 

Székely nép nyelnünk illetokes nyelvtudó-
sok elismerése szerint őseredetiségét nap-
jainkig megőrizte (s meg sincs benne a jó 
folyó  szó, melyet a cikkező csak ugy köanyü 
szerrel eltüntetett, mert eg 'rútra volt szük-
sége). Igy nagyon természetes, hogy se 'JO, se 
60, sem 100 év alatt nem lehet arról hallani 
ami niucs és ami nem is volt. A cikkező azt 
ia szembeszegzi, velem, hogy üyergyóban most 
is meg van a folyó  szo. Termeszetes, de 
nem a nép u y e I v b e u, melyből még tüze-
tesebb tauulmányozás utáu sem erőszakolható 
ki a folyó  szó. 

A Cucor Kogarasi szótárt 18G0-ban u M. 
Tud. Akadémia adta ki. S ha ezt itt-ott el-
avult felfogása  miatt elliautolja a cikkező, egy-
úttal miért uom jelenti ki, hogy az Akadémia 
ekorbeli több kiadványai is megégeteudók. — 
(Az ilyen tudományos kolázbodasi vágy után 
ezt is elvárluvtnók). 

A rém felületesség  vádjával terhelt Cucor-
Fugarasi szótárt e levegő a megkorbácsolása 

évvel ezelőtt, egy hide téli reggelen elhagy-
talak, téged, az egyetleiMiles gyermeket, egy 
idegen férfi  kedvéért. Elhagytalak egyedül, 
magadban a rideg, szeretetlen világban. Nem 
a te homlokodat csókoltam én meg utoljára, 
bucsutvevő, tiszta anyai szent csókkal, idegen 
férfi  ajkán égtek tüzes, bűnös csókjaim. És e 
csókok közt e feledtem,  hogy messze távolban 
egy szegény, kis, didergő gyermek sir utánam 
egyedül, magában elhagyatva... A leány 
most ott van látogatóban egy barátnőjénél, én 
küldtem el, hogy egyedül lehessek önnel, Egy 
óra múlva azonban itthon lesz. Ez alatt az 
óra alatt gondolkozzék ön. Akarja-e nehéz, 
súlyos keresztjét tovább hordozni egyedül, 
magában, némán, vagy bemegy leány a szobá 
jába és elmoud neki mindent ? Itt van a leánya 
szobája mellettem, én nem gátolom meg, ha 
be akar menni. Tizenöt évvel ezelőtt rabizott 
engem és gyermekét Borsunkra, én most rá-
bízom önt lelkiismeretére. Cselekedjék annak 
parancsa szerint. . . 

Az asszony fölt  melte arcát. Halalos kin és 
Bzenvedés látszott az összegyűrt vonásokon. 
Egy pillantást vetett az ajtóra, mely a leánya 
szobájába vezetett, aztán elfordult  tőle. Lassú, 
vontatott léptekkel indult kifelé,  miut aki egy 
láthatatlan, de rettenetes kereszt súlya alatt 
görnyedezik. Egy hang, egy szó sem jött elő 
meggyötört lelkéből, csak indult, liogy többé 
soha vissza ne térjen. 

tYége.) 

korában is a Magyar Nyelvőr munkatársai 
(kik között egyetemi tanárok is vannak), a 
magyar tanárság még mindig haszonnal for-
gatja, mert belátja, liogy an t 1800-ban tisz-
tázott igazságként állott beti'ie, mint igazság 
ma sem avulhatott el, ami |" dig helyreigazi 
fáara  szóiul, ezért megbocsátanak u hálás 
maradékok és a levogórezj tés helyett kij i 
vitjak a kijavitandót. 

Nem urrogálom magamnak azt, hogy el-
döntöm a kérdést. Alihoz nagyon régi Írásokra 
tolna szükségem s wajno- azoknak híjával 
vagyok. Tehát elismeri cikkező C-ik vármegye 
34. Márnában, hogy Írásos bizouyitékai nin-
csenek s mégis határozottan állítja, hogy a 
tiyörgy-jova=Uyergvova . eltol sem fordul 
elő..." S mégis miután ennek elleuéro „meg-
sejti", hogy „a jószágos elmélet* körül baj 
van", s miután megemlíti, ö.tgy a „jó" (jó-
szág) csupasz abban „nem î en" (igenis, nem 
is; vagy itt-ott előfordul  «-.nyit kihozhatunk a 
cikkező „nem-igenjéből. Ennyi is elég volna 
nekünk althoz, hogy a birtokos elmeletünket 
sertetlon aek jelentsük ki az eddigi fvgyverzaj 
után) fordul  elő" minden komo'y alap uulküi 
mégis magas tónusban nyelvészkedik tovább, 
mig végre úttalan utakon a Gyergyó 15. szá-
mabau sie volo sie jubeo elvénél fogva  meg-
akarja állapítani, hogyha magyarul beszélnek 
a székelyek, miért nem lehet azt állítani bi-
z o n y í t á s nélkül, hogy a György név 
mellett „szerepelhetett" a regi magyar „jó" 
(folyó)  szó. Itt tehát a folyó  elméletnek igaz-
ságuké deszkája az idézett „szerepelhetett" 
szu, ami egyetlen irásos bizouyiték nélkül a 
vizbeesett, szalmaszálhoz is kapkodó ember 
vergödésere emlékeztet. Ilyen ugródeszkára 
amint ezt id. Józsa Sándor is Gyergyó 15. 
számában bizonyítja, a jószágos elmeletnek 
nincsen szüksége. 

.Gyergyó folyóról  én nem beszéltem* — 
írja a cikkező. Természet- s. Magam is azt 
írtam éá írom most is, hô y errül ködre tá-
maszkodva nem is beszélh'.-t, pedig ha már a 
.jó" (folyó)  elinéh t védelmére vállalkozott, ha 
a György jó (folyó)  szók összetételéből szár-
maztatja a Gyerg}o nevet, ésszerüleg azt kel-
let volna bizony itaui a, liô y a mai Györgypa 
tak régebben György jó-=(íyergyó uevet viselt, 
mert csak igy lenn-' elhihető, hogy az egész 
vid k töle vette a Gyergjó nevet. Minaddig 
tehát mig „Gyergyó" folyó  létezését be nem 
bizonyítja a cikkező, azt mondom, hogy egy 
érdemleges szava sem volt az eddigi vitában. 

„Az pedig, hogy ma nincs ott a „jóM a 
Gyergyó szó mellett szintén nem bir qáfoló 
erővel, mert tudui kell, hogy a nyelv orga 
nizmus, olyan mint a fi,  nemcsak uj ágakat 
hajt, hanem régieket veszt is" — irja a 
cikkező. 

Először is én nem azt irtam, hogy hová 
lett a Gyergyó szó meliól a „jó*4 szo, hanem 
világosan ezt: „micsoda csodalatos ut̂ u mó-
don, avagy tudományos alapon tudna azt a 
cikkíró kimutatni, hogy hova lett a György-
név mellől a „jó (folyó)  szó" ? Erre választ 
nem kaptam, mert ha a nyelv organizmus is 
nem lesz lombhullató fává,  akkor amikor az 
ember szorult helyzete ezt megkívánná s nem 
h.ijt agakat akkor amikor ezt a szükség pa-
ranc-oln ». Különben is itt az ágvesztést a „jó" 
szónak György nev nu1 tői való eitünését csak 
állítja a cikkező, de igy szóval sem bizo 
nyitja. Mindaddig míg az állítás egyszersmind 
nem bizonyítás is, nevt tsége8 volna tőlem azt 
kívánni a cikkező jól felfogott  érdekében, — 
hogy egyszerűen higyjem el neki, mert ó 
mondja, hogy a György név mellől eltűnt a 
jó (folyó)  szo. Hogy aztan ott volt-e valamikor 
a György név melleit a „jótt szó, s ha igen 
mikor ? — a boldog Isten tudja s talán a 
komoly adatokkal operáló nyelvészet dönt-
hetne el. Miudaddig azonban, mig ez a jövő 
szazad regénye lesz, azt moudoiu hogy a csak 
kijelentésekre és elhitet'.sre épített nyelvész-
kedés nem tudományos kérdések tisztázásá-
hoz, hanem arra való, hogy ha már a szük-
ség pariincsolja ennek segítségével az ökör 
alatt borjut s a kákán csom>t keressünk, n 
hogy áimadozhassunk i ki uem vivott diadal-
ról, s hogy falábakra  állíthassuk az igazsá-
got. Amely a cikk» zó -zerint „ritka madár", 
melyről az imént azt aliitá, hogy az ó kert-
jében fészkel,  „ott enekel". 

Ni! Ni I lappén ino t veszem észre: a cik-
kező fészkéből  a madár elrepült. No nem baj! 
Nem kell legalább kendermag neki. 

Isten vele jobb fészekbe  1 
Felfedeztem  a perdöntő oklevelet! 
Véleményünk szerint Gyergyó jó szók ös-

szetételéből származott a Gyergyó név. A „jó* 
szó ez összetételben földet,  birtokot jelent. 

Guelminó ur szerint folyót  (vizet). 
Ezt a cikkező azonban csak állította, de 

Írásos adat hijján, adós maradt a bizonyí-
tással. 

Hogy az összetételben szereplő „jó" szó 
birtokot jelent, ennek napnál világosabb iga-
zol isara egy 1830. évben Gyergyóalfaluban 
ko|t s birtokomban lévő eredeti csereszerző-
dés következő soraiból tűnik ki : 

...„az mely Baritz Antaltól által adott 
cserefö ld  inellé (t. i. 50 frtot)  mivel még 
távolabb lévén, mint az említett Magyary 
Ferenctől általadott csereföld." 

„Magyary Ferenc a< irt 50 m. forintot 
Lóvális, ugy hogy soha többség sem magokra 
sem; semmi maradványok, az cserélt jog-
hoz számot no tartsanak, hanem örökre fiu-
rul fiúra  az meg irt j ó k b a n megmara-
gyanak.44 

En a vitát magam részéről ezennel befe-
jezem s egyben kijelentem, hogy cikkezónek 
esetleg jövendő levegöszántó cikkecskéjére nem 
reflektálok,  mert az az igazságon ugy sem 
változtat semmit. 

„Békeség a Földön a jóakaratú emberek -
nekM... Kémenes  Antal. 

Májusi menetrend. 
A magyar királyi államvasutak vonalain és 

az általuk kezelt magánvasutakon folyó  évi 
május hó 1-én a nyári menetrend lépett életbe, 
mely a jelenleg ervényben lévő téli menet-
renddel szemben a következő lényegesebb vál-
tozásokat tartalmazza: 
A bőlak—treucséntopliez—trencsónteplicz-

turdői  vonalon. 
A 7001., 7002., 7003., 7014., 7019., 7022., 

7023. es 7024. sz. idény vonatok ismét forga-
lomba helyeztetnek. 

A budapest—hatvan—ruttkai  vonalon. 
A budapest-keleti pályaudvarról este 7 ó. 

35 p. iuduio 332. sz. vonat Hatvan helyett 
csak Gödöllőig, a Budapest-keleti pályaudvarról 
d. u. 4 o. 35 p. iuduio 322. sz. vonat ellenben 
Gödöllő helyett egész Hatvanig fog  közlekedni. 
A Budapesttől Péczelig közlekedő 336. sz. 
vonat megszűnik. 

Az ujszász—vámosgyörki  vonalon. 
Az Ujszászről Yátnosgyörkre jolenleg d. e. 

8 ó. 55 p. érkező 4114. sz. vonat Vámos-
györkre már d. e. tí ó. 10 p. fog  érkezui, mi 
altal ott csatlakozást nyer a 40(J. sz. vonathoz 
Budapest fele  és az 1502. sz. vonathoz Kassa 
—Foprádfelka  felé.  A delutaui 4115. sz. vonat 
mintegy 20 perccel kesébben, a 4110. sz. vonat 
pedig ugyanannyival korabban fog  Jászapáti-
ról iuduíni, mialtal alkalmassá válik az iskolás-
gyermekek hazaszállítására. 

A kisterenye—kisújszállási  vonalon. 
A Kisterenyéról Kál-Kápolnára jelenleg d. 

e. 9 ó. 15 p. erkezó 2114. az. vonat már d. e. 
8 o. 44 p. fog  Kál-Kapolnára érkezui, a hol 
csatlakozást nyer az 1502. sz. vouathoz Füzes-
abonyra, ott pedig a 7208. szamu vouathoz 
Egerbe. 

A füzesabony—eger—putnoki  vonalon. 
A l'utuok felől  Egerbe jelenleg reggel ti ó. 

49 p. érkező 7221. sz. vonat az egri iskolakba 
járó gyermekek erdekeben, csak 7 ó. 35 p. 
fog  Egerbe erkezui. Az Egerbe jeleuleg d. e. 
8 ó. 30 perckor érkező 7200. sz. vonat már 
d. e. 8 D. 13 p fog  Egerbe érkezni, az Egerből 
jelenleg reggel 7 ó. 28 p. induió 7224. sz. vouat 
pedig a fentebb  említett 7200. sz. vonat foly-
tatasakéut Egerből csak d. e. 8 ó. 20 p. fog 
indulni. E menetrendniódositás által az eger — 
putnoki vonalrész meutéu lakók közvetlen 
vonalösszeköttetést nyernek a 428. sz. vouattol 
Budapest felöl  és a 409. sz. vonattól Miskotcz 
felől. 

A miskolcz—  fűleki  vonalon. 
A 7506. es 7571. sz. tehervonatok Feled — 

Balogfalva  között junius l.-tol szeptember 15.-ig 
ismét személyszállítással fognak  közlekedni. 

A füled—tiszolczi  vonalon. 
A Feledről este 7 ó 05 p. induló Rima-

szombatra este 7 ó. 31 p. erkezo 8144. sz. 
tehervonat egészen Tiszolczig fog  személy-
szállításnál közlekedni, a hova este 9 ó. 58 p. 
fog  érkezni, a Fülek felöl  Feledre a 7545. sz. 
vonattal este 0 ó. 40 p. érkezó, Tiszolcira 
gravitáló utasok tehát ezeutul nem lesznek 
kénytelenek a csatlakozásra 3 és fél  órát 
várakozni. 
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.4 zólyom— zólyombrézó—tiazolozi  vonalon. 
A 6004. sz. vonat Besztercebányától Zó-

lyombrózóig mindeu vasár- és ünnepnapot meg-
előző köznapon junius 1.-tól .uguszttH 31. ig 
ismét forgalomba  helyeztetik. A Zólyomtól 
Szliácsfürdőig  az előző évbeu junius 1.-tól 
augasztus 31.-ig csak vasár- és ünnepnapokon 
személyszállítással közlekedett 0770. sz. teher 
vonat ez idén a feuuebbi  időszakban naponta 
fog  személyszallitábsal közlekedni. 

A zólyombrézó—kisgarami  vonalon. 
Egy uj, esti személyszállító \ouatpár he-

lyeztetik forgalomba  9014—9065. sz. alatt. 
A budapesti-keleti  pályaudvar—lowocznei 

és a miskolcz—kassai  vonalon. 
Az 1507. és 1508. sz. idénygyorsvonatok 

Budapest—Miskolcz—Kassa (Pupradfelka)  kö-
zött ismét íorgalomba helyeztetnek. A Buda-
pestről reggel 7 ó. 25 p. induló 402. t-z. gyors-
vonat Aszódon és Kishidvegen, Budapestre 
éjjel 9 ó. 55 p. érkező 403 sz. gyorsvonat 
pedig Kishidvegen feltételesen  meg fog  állani. 
A 401. és 402. sz. teherv onatok Vak ez és 
Munkács között junius 15.-tól augusztus 31. ig 
ismét személyszállítással közlekednek A jelen-
leg Sátoraljaújhelytől Csapig sze mély száll i-
tas&al közlekedő 4-48. sz. tehervonatual a sze-
mélyszállítás Muukacsig kiterjesztetik, iudul 
Csapról d. u. 4 ó. 7 p., érkezik Munkacsra 
este 0 ó. 37 p. A Budapestről joleuh'g este 
pont 8 órakor induló, Kassára ejjel 4 ó. 13 p. 
érkező 1514. sz. vonat menetének gyorsításával 
mar ejjel 3 ó. 24 p. fog  Kassára erkezui, az 
indulás Budapestről a jelenlegi inara<!. 

A miskolcz  személy pályaudvar—tornai 
vonalon. 

A 8408. sz. vonat Miskolcz szem. pálya-
udvarról d. u. 4 ó. 10 p. helyett d. u. 5 ó. 
31 p. fog  indulni, miáltal felöleli  Miskolezon 
az 1504 sz. gyors- es 7420. sz. vegyesvonat 
csatlakozásat is. 

A püspókladány  — kőrösmezői  vonalon. 
Az 1703. sz. gyoravonat Nagymajténybau 

reggel 0 ó. 54 p. feltételesen  megáll. 
A debreczen—csap  siánki vonalon a4704. 

sz. vonat Nyíregyházáról d. 2 u. 20 p. helyett 
3 ó. 55 p. fog  indulni, Csapra pedig d. u. 4 ó 
48 p. helyett este 0 0. 06 p. log erkezui, a 
tartózkodas Csapon, mely jelenleg 102 percet 
tesz ki, ennélfogva  lenyegeseu megrövidül, a 
vonat ezenkívül Nyíregyházáról a megfelelőeu 
módosított 4714 (uj 4704) sz. vonat közvetlen 
folytatását  fogja  kepezni. A Debreczen —Ny ir-
eg> haza—Szerencs között közlekedő szemely-
Bzallitó vonatok menete lehetőleg gyorsittatik. 

A debreczen—nagy  váradi  vonalon a 
4501. és 4502. sz. tehervonatok Debreczen— 
l'ocsaj — E-z tar között uem junius 15.-tól szép 
teuiber 15. ig, hanem május 1.-tól szeptember 
30.-ig fognak  vasár- éa ünnepnapokon szemeiy-
szállítássá! közlekedni. 

A máramarossziget—akna-szlatinai  vona 
Ion  a 0513 0514. sz. \onatok május l.-tol 
szeptember 30.-ig, a 0509. és 0572 sz. vonalok 
pedig junius l.-tol augusztus 31.-ig ismét for-
galomba helyezietuek. 

A szatmurnémeti-kossutlikert  — bikszádi 
vonalon az 5113/5111. sz. vegyesvonat 5051. 
sz. alatt szeinely vonatta átminősítve, Szatmar-
Nemetiból reggel 7 ó. 30 perc helyett d. e. 8 
ó. 02 p. fog  indulni. Debrecenben azonban ugy 
mint most, d. u. 1 o. 11 p. fog  erkezui. Az 
5110. sz. vegyesvouat 5104. sz. alatt szemely-
vonatta átminősítve M.ituszalkarói d. u. 2 o. 
09 p. belyeu d. u. 4 ó. 40 p. log ind ului. 
Szatmár-Nemetiben pedig d. u. 5 ó. 10 p. 
helyett este 0 o. 47 p. log erkezui. Mátészalkán 
e vonat az ugyaucsak 5104. sz. alatt személy-
vonattá átminősített 5112. sz. vegyesvonat 
folytatasakeut  log közlekedni s igy közvetlen 
vonatot fog  képezni Nyíregyházától Szatmar 
Németiig. Az 5100. SÍ. vonat 5108. sz. alatt 
Nyíregyházáról este 7 ó. 28 p. helyett este 
8 ó. 45 p. fog  indulni, a kesobbre fektetés 
altal a vonat Nyíregyházán felöleli  az 5203, 
4703. és 5000. sz. \onatok csatlakozását Va-
sárosnamény, Csap, Debreczen felöl,  Nyirbá-
torbau pedig a 0. sz. vonat csatlakozasat Nyír-
adony tolul. 

A nyiregyhaza—nyiradonyi  vonalon a 
0302. sz. vonat Nyíregyházáról este 7 ó. 57 p. 
helyett este 7 ó. 12 p. iog indulni, Nyiradouyba 
pedig este 9 ó. 21 ]». helyett mar este 8 ó. 
30 p. fog  érkt ZDi, Nyiradouybau csatlakozast 
nyer a 0. sz. vonalhoz Nyírbátor felé. 

H Í R E K . 
— Elölóptetosek a brassói 24 gya-

logezrednél. A király május elsejével a 
brassói 24. gyalogezred zászlóaljainál Kolozs-
váry László főhadnagyod  századossá, Bides-
kutliy Róbert, Borbély üyör.y és Lelik Antal 
hadnagyokat főhadnagyukká  nevezte ki. 

— Kinevezes. Az igazságügyminiszter 
iiene Dénes szókelyudv»rhelyi törvényszéki jog-
gyakoruokot a csíkszeredai törvényszékhez 
jegyzővé nevezte ki. 

Halálozas. Csiszér Dénes birtokos, folyó 
évi április bő 2ü-an, 57 eves korában meghalt 
Csikszenlkirályon. 

— Május elsejével a 8001 számú vonat, 
mely Csíkszeredából délelőtt '.lóra 31ipetekor 
iudul ki, Karcfalván  is megáll. 

— Közigazgatási bizottsági üles. A 
vármegye közigazgatási bizottság máj ui havi 
ülését május 11 -én délelőtt 10 órakor tartja. 

— Az uj perrendtartás oletbeleptetése 
Bírói és jogászi körökben állandó vita tár-
gya, hogy mikor lép eletbe az uj perrendtartás? 
Az uj törvény életbeléptetése ugyanis a birói 
szervezet nagyarányú átalakítását vonja maga 
után, de az ügyvédi vizsgára készülőknek is 
foutos  tudni, hogy az uj perrendtartás érvényé 
szeptember elsejen kezdődik. Ez a terminus 
azonban neháuy hónappal ki fog  tolóuni. Auten-
tikus helyen ugy hiszik, bogy az uj perrend 
tartás c.-ak 11)15. január 1-en lep életbe s az 
igazságügy miniszter ily iráujbau legközelebb 
törvényjavaslatot njuit a képviselőház elé. 

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

i b r a s só i fióküzletünket 
; 1 augusztus Iiő 1-én megszüntettük. 
9 Ezután egyedül marosvásárhelyi 
^ gyárunk es üzletünk all fenn. 

t Berendezéseknél 
készséggel állunk a n. é. közön-

A ség rendelkezésére és meghívására 
i . minden vétel kötelezettség nélkül 

J mutatjuk be — egyik cégfőuökünk 
A által — gazdag miutagyüjtemc-
BL uyünket és mivel igy az üzlet fen-
ţ taitási költségét megtakarítjuk, a 
• vevóközönséget sokkal olcsóbban 

szolgáljuk ki. 

f  Székely és Réti 
; Szítoji-tér i l sz. 

— Komjáthy Szentgyörgyön. A .Szé-
kely L'jság" irja: .Sepsiszentgyörgyön meg-
jelenő Sz. Nép azzal a hírrel áltatja magát és 
közönséget, hogy Komj&Ihy brassó—kassal 
társulata néhány hétre oda megy. Erról azon-
bau hiába ábrándoznak, olyan nagy és drága 
fizetésű  tagokból álló kirculatot, mint a Kom 
játhyé, nem bir meg egy oly kis város, mint 
Sepsiszentgyörgy. Különben Komjátbyvul nem 
is tárgyalt e tekintetben senki és csak a Sz. 
Nép is ugy latszik hangulatkeltésre közölt ily 
liirt*. 

— Palyazati hirdetés munkas-juta 
lomra. A maros vásárhelyi kereskedelmi és 
iparkamara a kereskedelemügyi m. kir. min. 
urnák mult évi november 27. én 83220. sz a. 
kibocsátott rendelete idapjan, az 1014. évben 
kiosztás alá kerülő négy (4) egyenkeut 100 
(egyszáz) korona- munkas-jutalomra pályázatot 
hirdet. Pályázhatnak munkaadójuk ajánlása 
mellett 'mely esetben a pályazatok a m. kir. 
Pénzügyminisztérium 17*55. sz. rendelete es 
az illeteki díjjegyzék 14. tétel Ui pontja ér-
telmében bülyegmente.iek (a kamara kerüle-
tében illetékes, magyarhonoa ipari munkások) 
kapus, kocsis, gyariaxoiga es ebhez liasuulo 
szolgalatot teljesítő alkalmazottak kivételevei, 
.kik legalább 15 évig) tanoncevek beszámít-
hatók, évadhoz kötött iparmunkanál egy évad 

teljes évnek vehető, ipari munkával foglal-
koztak s évi keresetük összege 2000 (kettőezer 
kuronát meg bem halad s akik ezeu idó alatt 
okmányokkal igazolhatólag kiváló szorgalmat 
és hűséget tanúsítottak. A pályázatok munka-
könyvvel és egyéb szolgálati hiteles bizonyít-
ványokkal felszerelve  11114. évi május 31.-ig 
a Marosvásárhelyi kereskedelmi és iparkama-
rálioz adandók be, később érkezettek figye-
lembe nem vétetnek. Marosvásárhely, 1914. 
április 16. Bürger elnök, Sz. Szakáts titkár. 

— Székely tárgyú képek es szobrok 
jutalmazasa. A Székely Egyesület ötszáz 
koronát tűzött ki a Műcsarnokban vagy a 
Nemzeti Szalonban ez év folyamán  kiállított 
s a legjobbnak ítélt székelytárgj u festménynek 
vagy szobornak megjutalmazására. Az egyesület 
diját az év végén adja ki, s a következő évben 
ugyancsak székelytárgyu irodalmi müvet fog 
jutalmazni. 

— Agyagiparosok figyelmébe.  Agyag-
iparosok számara és szakmájukban való tájé-
koztatására „Az agyagiparos" cimen hasznos 
könyvet adott kl az Országos Ipari és Keres-
kedelmi Oktatási Tanács hivatalos birálata 
alapjáu I'etrik L íjos felső  ipariskolai igazgató 
szerkesztésében a keresk. m. kir. miniszter. A 
mü a nyersanyagok és azoknak gyártás közben 
végbemenő változásait és kémiai átalakulásait 
ismerteti köunyen érthető modorban, a tudo-
mányos ismeretek hi án dolgozó, de mégis se-
gítendő agyagiparosokuak. Az agyagmasszák 
és mázak összetételét számítási példák közlé-
sével ismerteti. A munka az ipariskolák és 
ipari továbbképző tanfolyamok  használatára 
segédkönyvül engedélyezve van. Ajánljuk az 
érdekeltek fígyelmebe. 

— Társasutazás Párisba. Halász Gyula 
brassói áll. lőreáliskolai tanár, az EKE brassó-
megyei osztályanak elnöke, ki egy teljes évet 
töltött a francia  fővárosban,  f.  evi 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 is. Az odautszás Németországon át 
történik, München megtekintésével, a vissza-
utazás Svájeou keresztül, Zürich, esetleg Luzern 
megtekintesével. A részvétel dija (vasutljegyek 
teljes ellátás, színházi és belépődíjak, borra-
valók stb.) 580 K.. államvasuti féljeggyel  ren-
delkezőknek 534 K. A társasutazásban nök is 
résztvehetnek. Jelentkezni május 10-eig keli, 
50 K előleges beküldése mellett, mig a további 
összeg legkésőbb junius 15-éig fizetendő  be. 
Bővebb felvilágosítással  készségesen szolgál 
az utazás rendezője. 

— A marosvásárhelyi kamara köz-
gyűlése. A marosvásárhelyi dcreskedelmi és 
iparkamara április hó 29-ikén közgyűlést tar-
tott, Bürger Albert ker. fan.  elnök vezetésével. 
A kamara működésére vouatkozó bejelentések 
után Sz. Szakáts Péter titkár ismertette az uj 
vasúti menetrendet; a közgyűlés részletesen 
megállapította a kerület menetrendi kívánal-
mait és azok teljesítését szorgalmazza. Dr. 
Itácy Lajos titkárhelyettes előadása alapján 
tárgyalta a közgyűlés jz ipari bíróságokról 
készült törvénytervezetet, ez intézményt szük-
ségesnek tartja, de több módosítást kiván. Az 
előadó ismertetése alapján a vasárnapi munka-
szüneti törvénytervezetet is helyesléssel fogadta 
a közgyűlés, ipari-kereskedelmi existenciális 
érdekekből azonban több enyhítést kiván. 
László Gyula m. titkár Ismertette a r.zékely-
tanoncakció eredményeit. Végül általános és 
helyi érdekű, ipari-kereskedelmi ügyben álla-
pított meg a közgyűlés véleményeket. 

— Tusnadfürdő  ldenye. Hírt adlunk 
arról, liogy Tusnádfürdót  az idén hivatalosan 
nem nyitják inog. Mint értesülünk, a villatu-
lajdonosok szervezkednek és gondoskodnak 
arról, liogy az idén a re. desuél is népesebb, 
olcsóbb és jobb tzezon legyen. Nem lesz kur-
taxa, mely súlyos terhe volt a közönséguek. 
Lakás és etkezés a legulcsóbb, penzióba napi 
7 koroua, nyitva lesznek a hideg és meleg 
fürdók,  zene, világítás, rend és tisztaságról 
pedig kellőleg gondoskodva lesz. Itt jegyezzük 
meg, hogy az alapítandó Tusnádfürdó  részvény-
társaság részvényjegyzéseinek batáridejét ok-
tóber 1.-ig meghosszabbították. 
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állandó  Mozgószinh&zban  lulvó  évi  má-
jus hó 10-én  színre  kerill  ODETTE, 
Rita  Sac he t tó híres  táncmuvésznö  fel-
lépésével. 

— Kérelem. A József  Kir. Herceg Sza-
natórium Egyesület javára engedélyezett tavaszi 
iskolai gyűjtés irgalom tillérei még a legtöbb 
iskolából nem érkezett be az egyesületbe* 
Minthogy a gyűjtésnek még ez iskolai év fo-
lyamán kell lebonyolítania, felkéretnek  a 
tanitó és igazgató urak, hogy szíveskedjenek 
a gyűjtési összegeket legkésőbb folyó  évi jun. 
15.-ig közvetlenül a József  Kir. Herceg Sza-
natórium Egyesület központi irodájába (Buda-
pest, IV. Sütő-utca 1.) beküldeni. 

Régi i levelezések r 1 8 7 l ! é v i 

SZEPLŐS 
A V 

fv ţ 
Ĵ ABGIT 

melyekon m£g 
:rajta vannak a 

levélbélypgek, megvételre kerestetnek. 
Ügynökük, kik engem ily tárgyra figyel 
messé tesznek, dijaztatnak. — Levelek 
intézenilők, lehetőleg raintaküldemény-
nyel (1—1 darab) .Régi levélbélyegek" 
jelige alatt Mosse Rudolf  hirdetési 

irodájába, Budapest. 

N ő k o s k 
a legszegényebb konyhában, mint a 
legfényesebb  palotában egyaránt vi-
gyázniok kell az egészségükre, mert 
a feleség,  az anya 

nélkülözhetetlen 
a család egyensúlyának fentartásárn. 
A nők altesti tisztasága szoros össze-
függésben  van egészségükkel és fel-
tétlenül fontos,  hogy 

mindennapi 
toilettjük kiegészítő részét képezze a 
lysoform  alkalmazása. A kényesebb 
testrészek mosásához és öblítéséhez 
— szóval az intim 

t o i l e t t e h e z 
használjanak a nők langyos vizet, 
melyhez kevés lysoformot  öntsenek, 
igy tisztító és fertőtlenítő  szert hasz-
nálnak egyszerre. A 

LySoforri) 
megóv számtalan fertfcó  vagy ragá-
lyos betegségtől, megszünteti az izzad-
ságot és a néha fellépő  kellemetlen 
illatot. Tegyen Lysoformmal  kisérle 
tet. Eredeti üveg 80 fillér  minden 
gyógyszertárban vagy drugériában 
Esetleg oly helyen, hol ily üzletek 
nincsenek, oda közvetlen is küldünk 
lysoformot  a pénz előleges bekül-
dése esetén. 

250 grammos üveg 1 60 K. 
500 „ , 2 80 . 

100« , , 4 60 . 
Kérje tóllink az 
Egészség es Fertötlenites 
cimü érdekes könyvet, melyet ingyon 
és bérmentve küldünk. 

DR. KELETI ÉS MURÁNYI H 
vegyeszeti gyára Újpesten. £ 

csúnya lányok, májfoltos,  kiüté-
ses asszonyokon azonnal segit, 

stiiRÜ r ö i . D í S t ' e 

r A K U ţ \ -
• C S E - I * " á s 

S I Á P P A M 
créme rögtön szüntet szeplöt 

májfoltot,  bőrkiütéseket, atkát (ffliiesSBD 
s mindennemű börbajt. 
A Margit crératőí az arcbőr üde 
rózsás lesz, a ráncok, redők el-
tűnnek. A Margit eremet a vi-
lág legszebb aszonyai, herceg-
nők, grófnők,  bárónők, híres 
művésznők stb. használják s 
el vannak ragadtatva annak 
páratlan börkonzerváló és bór-
szépitő hatásától. — ü koronás 
rendeléseket bárhova bérment-
ve küld 3_5 

F Ö L D E S K E L E M E N í / S O T t a A R A D . 
Csíkszeredán k a p h a t ó . S S 

urak gyógyszertárában. 

I N G Y E N B O R -
t éppen nem adunk, de 53 fillérért 
literenként már adunk kitűnő KKMKL-
LKKl ó-bort. Hordót  kölcsön  adunk, 
hat héten belül visszaküldésre. A hordó 
értékét után vesszük, de ha az bér-
mentve viaszaküldetik, ugy értékét 
megküldjük Szállítás  hordóban  20 
litertől  feljebb,  lízen kedvező árt 
ue mulassza el senki, mert ez csak 
addig érvényes, mig ezen minőségből 

a készlet tart. 
Akacz, ugy kéi. mint egyevesolcson kap 
ható. Vezérkópviselöx bor eladasra 
magas jutalék mellett kerestetuek. Cím: 

SZŰCS SÁNDOR FIA 
Bortermelő részvénytárs. - Bihardioszeg. 

9 - 1 0 

Ster^^Marke 

ŐSZI TRÁGYÁZÁS! 
TNOMASSALAK 
A legjobb és legolcsóbb 

toszforsavas  műtrágya! 
Óvakodjunk u haini>itások-
tól ! Csak ükkor valódi, ha 
ilyen zsákban van és eredeti 
ólomzár v un rajta. Minden 
zsák tartalomjegyzékkel van 

ellátva! 
KALMAR VILMOS 
a Thoniasphosphatfahriken 

Berlin, vezérképviselöje 
Budapest, VI, Anírássy-ül 49. 
Különösen a jeleulegi rend-
kívüli oU-só árakra tigyel-

meztcl jiik a vásárlóéit. 

keveset használtait eladók. Magyarorszá-
gon legnagyobb választékban 150— 200 
darabig állandóan rendelkezésre áll, 
fuvarozásra,  városi és tura-használatra, 
nyitott és csukott autók, valamint 
autóbuszuk és teher-automobilok min-
den célra, mindenféle  gyártmányú leg-
utolsó typusokból állandó kiállítás 1000 

koronatói feljebb  miuden árban. 
Keveset használt gumik ós felszerelések. 
Bud 'pest, VI., Liszt-Ferencz tér 3. sz. 

Telefon  149—62. 

Helybeli látképes levelező lapok 
a legjutányosabb árban beszerezhetők 

Vákár L. könyvkereskedésében, Csíkszereda. 

JTHIERRY A. GYÓGYSZERÉSZ BALZSAMA 
Utolérhetetlen hatású tüdő- és raellbe^gsogeknél, enyhíti a ka-
tarust, megszünteti a fájdalmat  okozo köhögost. Torokgyuladást, 
rekedtséget és gégebajokai megszüntet. valamint lázt, különösen jó 
hatású gyomorgörcs és kolika ellen, (iyógy hatás ti aranyér és altesti 
I jutalmaknál, li-/.U'r.ta vesék.-?. étvágygerjesztő, elősegíti az emész-
tt-st. Kitűnően in-vált fogfájásnál,  odvas fogak,  szájbüznól, valamint 
,./. összes száj - es . ,.gbt •!« - - ' . . büífögés  ellen, megszünteti a száj 
vagy gyomortól eredó bü/.t. -ló hatású pántlikagilisztáuál. Meggyógyít 
minden sebet, sebhelyt, orbáncot, láztól eredő luilyagot, kelést, sze-
mölcsöt, égcsi sebeket, megfagyott  testrészeket, vart és kiütést. 
Külbáutalmak ellen kitünó Imtásu Minden háznál különösen influenza, 

kolera vagy más járványoknál kéznél legyen. 
írjunk : Thierry A. őrangyal-gyógy tarának Pregrada, 

Rohitsch mellett. 
12 kis vagy 6 dupla  vagy 1 nagy sepicialöveg  5 60 korona. 
Nagyobb rendelósoknel jelentokeny árengedmény ! 

Thierry A. gyógyszerész egyedül valódi Centit'olia-kenöcse. 
Megakadályoz s ni u /.Untét vérniérgczést, fájditluaas  operációkat leggyak-
rabban feleslegessé  sz. Használatos gyerekagyas nőknél íájó emlők, 
tejmeginditás, reke . emlőkeményedés ellen. Oi-i>áuc, feltört  lábuk, sebek, 
dagadt végtagok, csontssu, fekélyek,  üt,és. szúrás, lövés, vágás v.-itry zúzó-
dás által okozott sebeknél kitüuo gyógyhatású szer. Idegen testek eltávo-
lítására mint: üveg. - álka. por, serét, tüske stb. kinövések, karbunkulus, 
képződmények, val ut rák ellen, féreg,  rotb:i'!ás. körömgyülrs, bólyajr, 
Cgosi sebek, boss betegségeknél előforduló  tülfekvésnel,  v.rkele-eknol, 
túlfolyásnál,  valami kipálas esetén csecsemőknél stb. stb. !»itünőha<ásu. 

2 tégely ára K. 80 a pénz előzetes beküldése vagy utánvét mellett kapható. 
Budapesten kaphat Török József  gyógytárában, valamint n. ország leg'.óbb -yógys/et 
tárában. Nagyban Tualmayer és Soitz, Kochmeister Utódai, Radanovits Testvérek 

drogueriákban idapesten kapható. Ahol uiucs lerakat rendeljünk közvetlenül : 
Thierry A. Őrangyal gyógyszertárából, Pregrada, Rohitsch mellett. 
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JVIenetrend, érvényes 1914. évi május hó 1-tól. 
Oda 
Szv. 
8(102 
1—111. 

225 " 
135 

210 7» 
1050 
220 
226 
232 
233 
246 
257 

Szv. 
8016 
1—III. 

Oyv. 
M-l 
l  IL 
löSu 
930 

Szv. 
8004 

I —III-

745 | 

955 
224 

5-40 
1§ 5-46 
_ 5-52 
» 5-59 

•3  6 06 
617 

925 -

938 

T 448 

305 
3" 
321 
329 
336 
342 
359 
412 
431 
440 
453 
502 
510 
518 
528 
535 
54Ö 
555 
605 
613 
627 
640 
655 
706 
723 
729 
744 
753 
829 
840 
853 
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Marosbogát 
Kutyfalva  16. sz. őrház 
Radnót 
Maroscsapó 
Marosugra 24. sz. őrház 
Kcrclöszentpál 
Nyárádtő 
Marosvásárhely . . . 
Marosvásárhely . . . 
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Szászrégen 
Idecsfürdő 
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Déda 
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