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P O L I T I K A I , K Ö Z G A Z D A S Á G I ES SZÉPIRODALMI HETILAP 

A közigazgatási reform. 
A vármegyék reformjáról  szóló belügy-

miniszteri javaslatatok, amikkel a köpvi-
selőház közigazgatási bizottsága e héten 
foglalkozik,  az első láncszemek ama nagy-
szabású törvényhozó munkában, ahogy 
a Tisza-kormány Magyarország közigaz-
gatási reformációját  megvalósítani kivánja. 

Hosszú sora a további kérdéseknek 
füg  e javaslatokkal szervesen össze. A 
megyék újjászervezését a városoké és köz-
ségeké fogja  szükségkép követni. Aztán 
a székesfővárosi  és gyámhatósági törvé-
nyek revíziójára kerül a sor. Végül a 
megyei és városi közoktatás, a helyható-
sági közszolgálat, a nyugdij és fegyelmi 
jog uj rendszabályaival lesz a nagy mű 
befejezendő. 

Mindez együtt teszi ki azt a korsza-
kos közigazgatási reformot,  amire a nem-
zet már évtizedek óta vár s amit ma ugy 
üdvözöl, mint a magyar állani rég óhaj-
tott modern kiépítő munkáját. 

Az ország szervi életének valóban 
elsőrendű fontossági!  kérdéséről van szó. 
Megoldás kívántatik arra nézve, hogy a 
felelős  parlamenti kormány s a felelőtlen 
helyi önkormányzatok hatásköre közt az 
ügymeneti rend, egyensúly és összhang-
zat biztosittassék az ország érdekében. 

Régi íüggő kérdés ez nálunk, melyet 
még az 1848-iki alkotmányreform  hagyott 
ránk. Akkor tért át Magyarország a nép-
képviseleti kormányrendszerre s az ősi 
municipáfis  rendszert kénytelen volt ahhoz 
alakítani. Mert a két rendszer együtt nem 
fért  össze: a központosított magyar állam-
kormányzat hatásköre a sok apró megyei 
(és városi) respublika ősi autonómiájába 
szükségkép beleütközött. 

Érezte már az 1848-iki törvényhozás 
is, hogy az alkotmányreform  következté-
ben helyhatósági szervezetünket szintén 
reformálnia  kell. Ue csak az első lépésig 
juthatott akkor: elvette a municipiumok-
tól legdíszesebb közjogi kiváltságukat: a 
követküldési s az országyiilésre szóló uta-
sítási jogot: a további reformoknak  útját 
állta a kitört alkotniányválság és az or-
szágra nehezedett hosszú kivételes állapot. 

A kiegyezés után a Deák-párti kor-
mányzat nem késett a második lépéssel: 
elvette a helyhatóságoktól a birói hatal-
mat, államosította a jogszolgáltatást, ki-
rályi bíróságokat szervezett a megyei és 
várvényszékek helyébe s a municipiumok-
nak a közigazgatásban jelölte meg igazi 
hivatásukat. 

Idők és viszonyok akkor sem enged-

ték meg, hogy a helyhatósági reformmal 
messzebb mehessünk. Külső nehézséget 
okoztak a 70-es évek pénzügyi bajai, 
melyek miatt az államnak sok igyényről 
és vágyról le kellett mondania. Benső 
akadályt einelt hosszú ideig a municipa-
lista hagyományok ereje, a centralista 
irás ellen való kezdetleges bizalmatlanság. 
Be kellett várni az eszmék kiforrási  folya-
matát, mig az élet, a tapasztalás s a ha-
ladó kor igényei által meg nem érlelő-
dik a probléma a köztudat számára s az 
állam képes nem lesz a megoldás költsé-
geit viselni. 
A Deák-éra alatt e kérdésben mindössze 
annyi történt, hogy a helyhalóságokat 
állami felügyelet  alá helyezték, kinevezett 
főispánokat  állítottak az élükre s az ön-
kormányzati testületekbe az értelmi túl-
súly biztosítására bevezették a virilizmus 
intézményét. A fúzió  után Tisza Kálmán 
belügyminiszter keresztülvitte még a me-
gyeterületek jogi uniformitását  s a köz-
igazgatás összes ágazatainak a közös 
bizottságba összefutó  érintkezését. Végre 
az 1886 iki szervezeti reformban  oda 
törekedett, hogy uj inegyeintézniény al-
kotása helyett a régi épület tataroztassék 
ki, a benső berendezésében kompromisz-
szum jöjjön létre egyfelől  az államosító 
modern irány, másfelől  a municipalizmus 
történeti szelleme közt. Ez a megoldás 
számolt az állani pénzügyi helyzetében 
nyitva maradt lehetőségekkel s asszerint 
tett eleget az akkori szükségleteknek. 

De nem telt bele tiz év s pénzügyeink 
jobbrafordultával  nyomban jelentkeztek a 
fejlődő  élet növekvő igényel az állam 
iránt, melynek feladata  megnövekedvén, 
megérlelte és közszükséggé telte a kor 
színvonalán álló közigazgatás reformesz-
méit. A közvélemény csakhamar ezekhez 
simult, az államosító irány felülkereke-
dett, a kinevezési rendszer vezéreszmévé 
lett, melyhez legjobbjaink tömör falank-
szokban csatlakoztak. 

Már a 90-es évek elején ez eszme 
érdekében alakult meg a Szápáry-kabinet. 
S azóta minden kormány kivétel nélkül 
fölvetette  az eszmét a maga programm-
jába, kezdve az első Wekerle-kabinetten 
s végezve gróf  Tisza István második 
kabinettjén. Igy vajúdott a kérdés ujabb 
25 esztendeig. 

Hogy benne közel negyedszázadon 
át mitse végezhettünk, annak főoka  az, 
hogy az ellenzék a parlamenti anarchia 
romboló eszközeivel minden nagystílű 
reformmnnkát  erőszakosan meghiúsított. 

Végre gróf  Tisza István erős keze 

legyűrte az obstrukciót. S most az ő kor-
mányzata van hivatva, hogy a közigaz-
gatási reform  korszakos kérdésével az or-
szág megnyugtatására sikerrel végezzen. 

A v á rmegye ösi intézményének 
egyik legjellemzőbb és egyúttal legér-
tékesebb sajátsága az, hogy szerveze-
teben mindig alkalmazkodni tudott az 
országos viszonyokhoz és szükségletek-
hez. Ennek a nagy fejlődő  és módosuló 
képességnek köszönheti, hogy Szent 
István óta számtalan átalakuláson ment 
ugyan keresztül, lényegében azonban 
fenmaradt  és tovább is fenmaradbat  be-
láthatatlan időkig. 

Erre az igazságra, a vármegyének 
erre a becses tulajdonságára alapítja a. 
kormány a közigazgatás megújításának 
nagy müvét. A vármegyének ugyanis a 
népképviseletin és miniszteri felelőssé-
gen alapuló kormányformában  legfőbb 
feladata  a közigazgatás, azonban évti-
zedek óta állandó a panasz, hogy köz-
igazgatásunk nieuete nem kielégítő. A 
baj pedig nem magában a vármegye 
intézményében, nem is a megyei tiszt-
viselők hivatottságábau rejlik, hanem a 
szervezetben s különösen a választási 
rendszerben. 

A Lorni.uiy reformjavaslatainak  abban 
áll az alapgondolata, hogy a választási 
rendszert a tisztviselők kinevezésével 
kell fölcserélni  egyébként azonban fenn 
kell tartani a vármegye intézményét, sót 
a lehetőségig föl  kell lendíteni az ön-
kormányzatot. 

A kinevezés állandó élethivatássá 
teszi a' megyei tisztviselő állását, füg-
getleníti a tisztviselőt mindennemű ille-
téktelen befolyással  szemben s képessé 
teszi arra, hogy erejét és muukásságit 
a közügy önzetlen szolgálatának szen-
telje. A kinevezési rendszer a megyei 
tisztviselők országos testületét alkotja 
uieg 8 oz lehetővé teszi, hogy mindeu 
tisztviselő arra a helyre kerüljön, amely-
nek a betöltésére leginkább hivatott. 
Végül az állami kinevezés a széttagolt 
közigazgatást országosan egyöntetűvé, 
egységessé alakítja át. 

A vármegye azonban megmarad, sót 
alkotmányos hivatásának igen fontos  és 
biztató uj korszakát kezdi meg szaba-
dabb éa tágasabb körű önkormányzattal. 
A megyebizottság, melynek tagjait a 
kiterjesztett választójog alapján a népes-
ség rétegei fogják  választuni, korlátlan 
ellenőrzést fog  gyakorolni a megyébon 
végbemenő egész közigazgatás fölött,  a 
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kinevezett tisztviselők fölött  is. Nagyobb 
önAllóságot nyer a mainál a közgyűlés 
a kormánnyal szemben is, mert jóval 
kevesebb határozatát kell majd minisz-
teri jóváhagyás elé terjeszteni. Emellett 
megmarad a megye alkotmány védő sze-
repe, fölirati,  átirati és panaszjoga, mind 
ezt egy teljesen független,  választott 
bizalmi omber, a vármegyei táblabíró 
utján fogja  gyakorolni. Közegészség! 
kulturális, jótékonysági és gazdasági in-
tézményeket és vállalatokat szabályren-
rondelot utján a legnagyobb szabadság 
gal létesíthet a vármegye s azokat egé 
azon autonom szervekkel igazgatja. 

A járási bizottság ina az önkormány-
zatnak kiválóan életképes uj szerve lesz, 
a községi ügyeknek a helyi viszonyok-
kal ismerős egyének által való iutozó-
sére. Ugy a járási, mint a közigazgatási 
bizottságban ;ulnyomó számban lesznek 
a választolt tagok. A kinevezett tiszt-
viselők pedig esküt tesznek arra, hogy 
a vármegye törvényes önkormányzati 
jogát tiszteletben tartjak, meg uem sza 
vazott újoncok sorozásától pedig tpaga 
a törvény tiltja el őket. 

TANÜGY. 
Az erdélyreszi uj tankönyvek. 

Az Uulioos TauitógylUisen felolvasta  : Fvhl't  Zoliim. 

Mélyen tisztolt Közgyűlés 1 Nekem jutott a 
feladat,  ismertessem az Erdélyi Tauitóegyesü-
lutek Szövetségének megbízásából kibocsátott 
uj tankönyvüket. Én a legjobb lelkiismerettel 
áttanulmányoztam e kedves kiállítású köny-
vecskét, s belső mivoltukban még inkább gyö-
nyörködtem, mint külső, tetszetős külsejükben, 
mely Stief  Jenő könyvkiadóvállalatát dicséri. 
Belsü becsük a gondos és alkalmazkodó szö-
veg, a nagy pedagógiai és helyi körültekin-
téssel készült tartalom, — hathatós módon 
ajánlja ezeket a könyveket az erdélyrészi taní-
tók pártfogásába.  Amidóu azonban lesz szeren-
csém a könyvek 1 észletezó ismertetésénél azok 
előnyeit feltárni;  a hibák megjelölésével sem 
maradhatok adós. Aunyit mondhatok, bogy e 
hibák nem oly nagyjelentóségUek, hogy a köny-
vek kedvező összbenyomását megzavarják. 

rAz én könyvem" eimü ábécéskönyvet a 
nagy on elterjedtCukrász-féle  tankönyvvel össze-
hasonlítva, örömmel látjuk, hogy aniig ez (a 
Czukrászé) elül egy sereg magánhangzót egy 
csotnóba halmoz, addig ,Az én k." helyi 
didaktikai érzékkel külön-külön oldatokat szán 
a legegyszerűbb betűknek is. Heiyesuek lát' 
hám, hogy a második kiadásban a most hiáuyzó 
jelmutató-ábrákat (a fonomhezj  vegyék be az 
egyes betűk bekezdéséhez, mivel ez megkön-
nyíti a tanitó munkáját s a gyermekét is. A 
köuyv fokozatos,  számol a módszertani kívá-
nalmakkal. Melegen ajáuiom kartársaim figyel 
mébe. (Ára: 40 till.) 

Az Olvasókönyvek ÍH megfelelők.  Gondo-
san vannak egybeválogatva a kiszemelt ver-
sek és olvasmányok. Kn azonban — részem-
ről — jobban szeretném, ha a kat. Csikme* 
gyében olyan olvasókönyveket használnánk, 
amelyekben székely néprajzi dolgok és mul-
tunkból merített elbeszélések is belyotfoglal-
nának és amelyekben a kat. álláspont határo-
zottan kifejezésre  jutna. Olvasókönyveket, tör-
ténelmet és földrajzot  a mi egyesületünk kel-
lene, Ijoiíy Írasson, mert Erdély nagy s a mi 
tradícióink es helyzetünk alig egyezik meg pl. a 
kolozsvárvideki magyarság múltjával, jelenével. 

Mert, liogy áttérjek az erdélyrészi iskolák 
része ru irt magyar történet két könyvére és 
földrajzi  tankönyvekre, ezekben sem igen jut-
nak érv nyro a székely mult, a székely nép-
rajz s a .Székelyföld  nagyszabású nevezetes-
Bégéi. Szerettem volna, ha ilyen köny került 

volna a kezembe, mely említést tesz Benedek 
Keresztesről, a hős királybírókról, Nizetről, a 
vitéz szerzetesről, a székely amazonokról, a 
pünkösdi búcsúról, a madéfalvi  veszedelemről. 
Semmi >mlités ezekről. Hőt feltűnő,  hogy a 
IV. o. földrajz  a Székelyfölddel  csak ugy fut-
tában végez, s pl. Csíkszeredáról in esak auy-
nyit mond, hogy: .Csíkszereda az Olt mellett." 
Pont. .Csiksomlyó bucsujáróhely." Pont. — A 
történelmi tankönyvekben örömmel láttam a 
szabadságmozgalmak bő tárgyalását és a sok 
szép képet. Ki kell emelnem mindkét könyv-
ben dicsőült szentünkről, az önzetlen és önfel-
áldozó hazaszeretetet örök eszményképéről, II. 
Rákóczi Ferenciről irt gyönyörű fejezeteket. 
Most, aráikor a magyar tudósok a bécsi meg-
félemlítés  és presszió batása alatt sietve adják 
ki egy nyomorult udvari strébernek nemzeti 
széniünkét gyalázó, tudatosan gonosz és hazug 
pamfletjét,  jól esik, ha ama piszkos szennyirat-
nak hihetetlen körülmények között, a Széchenyi 
alkotta Akadémia buzgó közreműködésével meg-
jelent cs terjesztett gyalázkodásai után egy 
szürke kis köuyv jelenik meg a köny vpiacon, 
amely áhítatos hódolással tanítja az apró ina-
gyarsaguak: ki volt az a Rákóczi? 

A „ Polgári jogok ós kötelességek" c. alkot-
mánytan is igen ajánlható tankönyv, bár egy 
kissé túlságosan részletez. Néhány lendülete-
sebb mondatot leszámítva, a könyv stílusa si-
keresen alkalmazkodik a nagyobb gyermekek 
megértő- es felfogóképességéhez.  Nagyon ügyes 
dolog, bogy felöleli  az ujabb keletű népjóléti 
intézményeket, mint aminők a balesetbiztosi 
tás, tűzkár elleni és életbiztosítás, sto. 

A magyarnyelvi oktatásra vonatkozó .példa-
tár" .amelyeket már az olvasókönyvnél kellett 
volna említsek) szintén nagyon sikerült s a mai 
gyakorlati stilizálás elvi alapján került. Szakit 

hiábavaló, túlerőltetett gramaílzálással. 
A számolás tauitását segítő könyvek is igeu 

alkalmas, jó dolgok. A példák szövegezése nem 
körmönfont,  nem cikornyás, hanoin egyszerű 
és közvetetten. Ügyesen halad az anyag lépés-
ről-lépésre, az áthidalás a leggondosabb. Eze-
ket a száuitauküuyveket a legmelegebben ajau 
lom ; uagy hozzáértéssel, módszertani szaktu-
dással dolgoztak ki a tapasztalt szerzők. 

A természetrajzot, latszik, nemcsak szak-
tudós ina, hanem aki egyszersmind kiváló di 
dakta. Ennek köszönuetjük az egyszerű, köny-
nyed stílust, amely tekintettel van az erdélyi 
nyelvjárásra. Viszont azonban a szerző másik-
fele,  a ludós, néhol igen elfogadtatja  magat 
es ugy belemelegedik a tárgyába, miutlia egy 
egész értekezést akarna írni a juhról vagy a 
tyúkról. Igy a könyv nagy lett. Túlságos ter-
jedelmesnek tartom mindkét részét, de kivált 
az V. osztályét, mely 144 oldal. De ez elvégre 
csak azért baj, mert a könyvet drágítja ti K 
211 fillér),  mart a máskép kitünö könyvet nagy 
kihagyásokkal az osztatlan és részben az isko-
lák is használhatják. 

A Daloskönyvek pompásan összeállított kol 
lekciók. Az ének- és zeneelmélet elemei is 
lielyetfoglalnak  a válogatott, takaros népdalok 
és hazafias  énekek között. Az országos felügyelő 
emlegette ritmikai gyakorlatok egyszerűbb 
alakjait megtaláljuk e csinos könyvecskékben. 
Sajnálom, hogy csak egy két vallásos vonat-
kozású dalt vett fel  föl  az ügyes szerző. De 
ezt könnyen pótolhatja a kartársak buzgalma. 
A gyermek hangterjedelmét gondosan figye-
lembevevő, helyes kis könyvecskéket szives-
örömest ajánlom mélyen tisztelt kartársaim 
szeretetébe. 

Az „egységes tankönyvek" sorozata minden 
tekintetben megállja a helyét, eltekintve az 
érintett hiányoktól vagy hibáktól. Nyugodt lé-
lekkel ajánlhatom tehát a csinos kivitelű, igen 
szép képekkel larkitott könyvecskéket. Bár 
ismételten ki kell fejeznem  azon nézetemet, 
hogy olvasókönyvet, földrajzot  és történelmet 
a székely iskolák részére külön kellene írat-

nunk. Bizonyos, azonban, hogy a Kolozsvárott 
kiadott és csupán kolozsvárvidéki szerzőktől 
írott tankönyvek is sokkalta megfelelőbbek  a 
mi céljainkra, mint a Budapesten megjelent s 
az erdélyi viszonyokkal nem számoló kiad-
ványok. 

A sorozat nemcsak megállja helyét, de 
némelyik könyvecske valóságos remeke a tan-
köuyvirodaloinnak, aminő a számtani példatár 
a Természetrajz, a Daloskönyv, és a Polgári 
jogok és kötelességek. Remélnünk kell, hogy 
a sorozatot az osztatlan és a két részben osz-
tott népiskolák részére Írandó tankönyvvel is 
ki fogják  egészíteni, amely tuagábaufoglalja 

a száint non kívül — az összes tárgyak 
elemeit és tekintetbe veszi a nép szegénységét. 
Tehát tömör és olcsó lesz. 

Felhi vom és feikérem  még egyszer iu lyen 
t. kartársaimat az Erdélyi Tanítóegyesületek 
Szövetségének megbízásából kibocsátott egy-
séges tankönzvek pártolására s azoknak isko-
láikba való bevezeiésére ! 

HÍREK. 
— Kijelölés. A csikszeredai kir. törvény-

széknél szervezett esküdtbíróság elnökévé az 
1914. év hátralevő részére Bigner József  kir. 
törvényszéki elnök jelöltetett ki. 

— Egy királyi herceg Brassóban fog 
katonáskodni. Brassóból jelentik: Befejezett 
dolog, hogy Károly István herceg Hát, Károly 
Albertet, gyalogsági csapatszolgálatra a brassói 

gyalogezredhez osztják be. A fiatal  herceg 
most a becsi 2. számú lovagló tüzérosztályban 
szolgál fóhaduagyként  és egyúttal a hadiskola 
első éves hallgatója. Midőn elhelyezése szóba 
került a herceg maga kérte Erdélybe való 
beosztását, hogy megismerje ezt az országrészt. 
A fiatal  herceg kifejezte  abbeli kívánságát, 
bogy a többi tisztekkel a tiszti étkezőben óhajt 
étkezni. A herceget agusztu;ra várják Brassóba. 

— Kirendeles. A főldmivelésügyi  miuisz-
ter a földvári  szász földmives  iskola évzáró 
vizsgájának idejét junius hó 26-ára tűzte ki 
és vizsgabiztosul Vitályos György csikszeredai 
földmives  iskolai igazgatót küldötte ki. 

— Kinevezes es beosztás. Gyalókay 
Sándor főispáa  Angi István gyergyószárhegyi, 
ifj.  Lázár Péter gyergyószentmiklósi végzett 
joghallgatókat az elmúlt hét folyamán  dijas 
közigazgatási gyakornokokká nevezte ki. A 
vármegye alispánja pedig a kinevezettek közül 
ifj.  Lázár Pétert a központi közigazgatáshoz, 
Angi Istvánt a felcsiki  járás főszolgabírójához 
osztotta be. 

— Az uj pónzügyigazgató. A in. kir. 
pénzügyminiszter a tegnapi napon hivatalosan 
értesítette a vármegye közígazgaiási bizottságát, 
hogy Csikvármegye területére Csikszereda 
széklielylyel sz -rvezetip/nzügy igazgatóság mű 
ködesét folyó  évi julius 1-én megkezdi. A 
pénzüg, igazgatóság ideiglenes vezetésével, 
a péi-zügyigazgatói állás betöltéséig Cserua 
Karoly pénzügyi tanácsost, pénzügyigazgaté-
halyettest bízta meg. Most tehát semmi kétség 
az iránt, hogy a pénzilgyigazgatóság julius l én 
valóban megkezdi működését, anná i.i inkább, 
mert az erre vonatkozó hirdetmény a tegnapi 
hivatalos lapban is megjelent, sót egyes ki-
nevezések is. A csikmegyei akták Slekelyud-
varhelyröl rengeteg sok ládába csomagolva 
megérkeztek, ugy szintén az igazgatóság uj 
buiorai és berendezési tárgyai is. 

— Kinevezes. Az erdél> i püspök Barabás 
Márton csikszeredai káplánt plébánossá kine-
vezte Kápolnásfaluba. 

— A földmivesiskola  költözködése. 
A csikszeredai fóldraivesiskola  már majdnem 
teljesen befejezte  költözködését és elfoglalta 
havasalji uj és modern helyiségeit. A váro-
sunkban fekvő  épületek ós Ingatlanok folyó 
hó 30- án hivatalosan visszaadatnak a vár-
megye magánjavainak. 

— Áthelyezés. A pénzügyminiszter Troknya 
Ferencz pénzügyi számtanácsost, a helybeli 
számvevőségi kirendeltség vezetőjét saját kéré-
sére Szentesre helyezte át és az ottani szám 
evóség vezetésével inegbizta. Helyébe Ainber-

boj János székely udvarhelyi pénzügy i szám-
tanácsos helyeztetett át a kirendeltség élére. 
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— A katonaság köroböl. A király pilisi 
Kornbaher Adolf  nyugállományú vezérőrnagy-
rnik az altábornagy! cimet éa jelleget díjmen-
tesen adományozta. 

— Kometei „cécó." A fényesen  sikerült 
remetei eécón felülfizettek  : Melik István, najy 
birtokos, nagykereskedő, a törvényhatósági 
bizottság tagja, stb. 20, azaz : Husz koronát, 
Puskás Samu id. 10 K, Kiss Dénes, PuBk:ia 
Antal, Puskás Samu ifj.  20—20 K, Puskás 
Jészef  (i K, Plonnik ilr. 2 K, Ambrus I). 2 K, 
dr. Elekes 4 K, Molnár K. 3 K, Páskás Imre 
2 K, Puskás Istváu â K, Málnásay Gerő 2 K, 
Nagy J. 1 K, Zakariás Annus 1 K, Gáspár B. 
2 K, Varga János 1 K, Szabó György esp. 2 
K, Puskás B. 1 K, Bocsánczy és Merza 2 K. 
(Egy iv elveszett, a az azon levő felüllizetök 
neveit, ba lehet, majd közöljük.) A nemos 
irodalompártoló barátok és jótevők, akik a szép 
célra felüllizettek,  fogadják  a rendezóaég hálaa 
köszönetét. 

— A távbeszolő hálózat kiépítése. A 
törvényhatósági távbeszelöhálózat folytatólagos 
kiépiteaenek munkálatai serenyen folynak  a 
kászonalcsíki és gyergy ótölgyesi járásokban, 
ahol tudvalevőleg még nem volt kiépitve a 
haiózat. A közigazgatasi bejárás a műit héten 
tartatott meg és a munkálatok ia már annyira 
haladtak, hogy két héten belül teljesen kéazen 
lesz és rendeltetésének átadatik. Kászonnal 
már most is lehet összeköttetést kapui. A ter-
vezetteken kivül önálló központot kap Kaszon-
ujfalu,hol  négy magán olőtizető isjeleutkezett. A 
hálózat régen érzett azükaéget elégít ki ea 
szoros összeköttetésbe hozza a központtal és 
vidéki gócpontokkal a vármegye legtávolabb 
vidéke.t is. A közigazgataa megfizethetlen 
segédeszközt kap a hálózatban, mely eddig is 
a megye három járásában rendkívül hasznos 
szolgalatokat tett. A vármegyei távbeszélő 
hálózat eszméje és teljes megvalósítása Fejér 
Sándor alispán érdeme, ki az ügyet elejétől 
végig szivén viselte, az előfordult  sok-sok 
akadalyt gondos kézzel elhárította é3 ezáltal 
vármegyénket egy olyan iutezmeauyel gazda-
gította, mely valóban a közönség erdekét 
szolgálja és tolat ilyen, a legelső a szekely var-
megyékben, mely összeköti a jegyző azékbeiy-
lyel biró községeket egytől-egyig egymással 
éa felettes  hatóságaival. 

— Értesitos. A csíkszeredai községi pol-
gári leányiskola mellett szervezett és 2U tanu-
lóra berendezett internátusba való felvételért 
folyamodók  Írásbeli kérésüket születési, iskolai 
bizonyítvánnyal felszerelve  legkésőbb augusz-
tus hó 15-ig a csíkszeredai köza. polg. leány-
iskola igazgatóságahoz — Csíkszereda — ny ujt-
aák be. Ellátási dij 360 koroua, mely havi elő 
legea részletekben tízotendó. Mosás havi â K 
Bővebb felvilágosítással  szívesen szolgál az 
igazgatóság. 

— A bírósági tisztviselők egyenru 
hája. A birák és igazságügyi hivatalnokok uni-
formisba  való öltöztetése — mint értesülünk — 
inunár elintézett kérdea. Az uj biroi talar bő, 
köpenyszerü fekete  dominó, magyar koronával 
s ebez járul a .--üveg. A kezelő személyzet 
fekete  sujtásos uniformist  fog  kapni, lilaszinU 
hajtókával. A hajtókán a XI. fizetési  osztály-
ban levő tisztviselő egy rózsát, a kezelő tiszt 
két rózsát éa az irodati.-zt három rózsát fog 
viselni. Az irodaigazgató ezüstgallérl kap az 
egyenruhájára. 

— Megtiltottak a román termenybe-
hozatalt Magyarorszagba. A román föld-
mlvelésUgyi miniszter olyan felhívást  intézett 
prefektusokhoz,  amely nem a legalalkalmasabb 
arra, hogy a Románia es Ausztria-Magyarország 
között úgyis eléggé elhidegült viszonyt melen-
gesse. A fóldmivelésügyi  miniszter rendelete 
szigorúan bizalmas természetű. A prefektusok 
utasítása az. hogy lehetőleg gátolják meg a 
romániai terményeknek Ausztria Magyaror-
szágba való behézatalat, mert ezek a termé-
nyek a közös hatlsereg részére szükségesek. 
A miniszter hivatkozik ugyan a rossz termés-
kiálátasokra is ukazabau, amelyben azonban 
bennfoglaltatik  az osztrák-magyar hadseregre 
vonatkozó kitétel is. Ugy latszik. Romániának 
nagyon a fejébe  szállt a eonstanzaí látogatás. 

— Áthehezos. A marosvásárhelyi ítélő-
tábla elnöke Zakariás Lajos dr. gyergyószent-
miklósi jarásbirósagi joggy akornokot a maros-
vásárhelyi törvényszékhez helyezte át. 

— Kinevező». A kereskedelemügyi mi-
niszter l'etres Domokos brassói posta- és távírda 
segéd-ellenőrt posta- és távirdaellenőrré ne-
veste ki. 

— Központi valasztmány. Az ország-
gyűlési képviselők választásáról szóló 1913. 
evi XIV. törvénycikk 55. § inak végrahajtása 
tárgyában a belügyminiszter valamennyi tör-
vényhatóság első tisztviselőjéhez rendeletet 
intézett, amelyben megemlítette, hogy a tör-
vénycikknek a szavazókörök megállapítására, 
a központi válassmányra és a névjegyzékek 
elkészítésére vonatkozó rendelkezései az ország-
gyűlési képvisolővalasztókerületek számának 
és székhelyének megállapításáról szóló 1914. 
évi XV. törvénycikk kihidetésének napján, 
azaz ez évi március 31 én életbe léptek. A 
belügyminiszter enélfogva  addig is, mig a 
választójogosultak összeírásának miként való 
foganatosítása  tárgyában a központi választ-
mányokhoz intézendő általános körrendeletét 
legközelebb kibocsátaná, felhívta  a törvény-
hatóságok első tisztviselőit, hogy mindamaz 
intézkedéseket, amelyek e törvény 55 § ában 
foglalt  rendelkezéseknek saját liaráakörébeu 
foganatosítható  végrehajtására szükségesek, 
haladéktalanul tegyék meg. 

— Kinevozes. A pénzügyminiszter dr. 
Szörtsey László berecki lakost ideiglenes minő-
ségű segély díjas pénzügyi fogalmazó-gyakor-
nokká a csíkszeredai kir. pénzügy igazgatóság-
hoz kinevezte. 

— A nagybenedeki kastély érdekes 
napjai. Az első magyar tárgyú raozifi'in,  a 
Sárga caikő", a nemzetre nézve kevés erkölcsi 

haazonual futotta  be világkiirUii ulját. Ez a 
tény azonban nem vonta magával a magyar 
tárgyú filmek  egyszer s mindenkorra való mel-
lőzését. Az elaő kísérlet tauulaágai épen az 
ellenkező eredményhez vezettek. Az első kísér-
let létrehozója dr. Janévia Jenő színigazgató 
ez évre már 5 ilyen film  megteremtéaérc vál-
lalkozott. A filmtervek  közül orazágoa fontos-
sággal csak egy bir a ez Katona Józaef  hal-
hatatlan tragédiájának, a „Bánk-Bán*-nak 
uiozgófényképen  való megörökítése. A .Bánk-
Bán" filmnek  a tragédia megörökítésén kivül 
egyeb eseményei is vannak. Az elsőről, hogy 
üertrudia királyné szerepét a filmen  Játszai 
Mari fogj  i játszani. A legutolsó diszpozíciók 
szerint Bánk alakját a filmen  Bakó László 
személyesíti, mig Melindát Paulay Erzsi játsza 
Legfriaebb  e.-ieményét a „Bánk-Bán' filmnek 
moat adják át a nyilvánosságnak. A tervek 
előkészítése alatt érthetően nagy gondot oko-
zott a vállalkozóknak, hogy n grandiózusnak 
ígérkező film  pleiiaír-felvételeit  hol eszközöl-
jék. Hol találnak nemcsak alkalinaa terepet, 
de egyúttal olyan tájékot, melynek szépaégéu 
kivül harmonikus hangulatai is vaunak a Xlll-ik 
századbeli Magyarország visszateremtésére. 
Hosszas kutatás után itt Erdélyben akadtak 
ilyen területre. Ez a terep gróf  Komis Károly 
Bzentbeuedeki kastély ának környéke. Századunk 
e magyar földterületének  a patináját azok a 
Xlll-ik századbeli klastrom- és épületromok 
adják, melyek a gróf  ujabbkori kastélyának 
közelében állanak es hirdetik még illa is az 
Árpád-ház egykori uralkodását. Bánk Bán kirá-
lyának, 11. Eudrénok uralkodásából maradtak 
fenn  nagyobb részben sértetlenül az épületek, 
melyeknek 700 éves műemlék voltát pár évvel 
ezelőtt jelentette ki a Műemlékük Országos 
Bizottsága. A terület magántulajdon volta nem 
sokáig volt akadály a a kivitelnek. A kolozsvári 
azinház igazgatósága levéüleg kereste fel  film-
felvételi  ^erveivel gróf  Komis Károlyt, akit 
arra kért, hogy engedué meg a plenair felvé-
teleknek a műemlék területén való eszközlé-
sét. A nemes gróf  készséggel állott a .Bank-
Bán" film  elősegltőiuek sorába. 

— A csendőrseg körebői. Bende Lajos 
járásőrmester és Banyai Sámuel törzsőrmester 
a Brassó VII. számú csendőrkerület állomá-
nyában a megejtett felülvizsgálat  alapján, mint 
rokkanlak, népfölkelési  szolgálatra ia alkal-
matlanok, julius hó 1-ével az ideiglenes nyug-
állományba helyeztetnek. 

— Kinovezos. Az igazságügyininiszter 
Bákay Vilmos csikszentmártoni kir. járásbiró-
aági telekkönyvi átalakító dijnokot az erdődi 
járásbírósághoz írnokká nevezte ki. 

— A brassói honvodgyalogezred ösz-
pontositasa Brassóban. Mozgalmas napjai 
lösznek julius bó első felében  a brassói 24. 
honvéd gyalogezrednek. Az ezrednek Csíksze-
redában es Kézdizaaárhelyeu áloniásoző 2., 
illetve 3. zászlóaljai juiiua bó 4-én, szombaton 
Brassóba érkeznek, hogy az itt állomásozó 
elaő zászlóaljjal együtt ezredgyakorlatokat 
végezzenek Brassó környékén. A csíkszeredai 
zászlóalj vasúton, a kézdivásárhelyi pedig 
gyalog megy Brassóba. Az ezredöszpontositás 
alkalmából a kolozsvári V. hosvédkerületi 
zenekar ia ellátogat Brassóba. A honvéd zene-
kar juiiua hó 10-én érkezik és julius hó 17-ig 
marad Brassóban. Ugyancsak az ezredöazpon-
tositns alkalmából érkezik Braasóba Rohr 
Ferenc lovassági tábornok, a m. kir. honvéd-
ség főparancanoka,  a 4S. soproni gyalogezred 
tulajdonoaa, hogy a brassói 24. honvéd gya-
logezred felett  szemlét tartson. A csíkszeredai 
és kézdivásárhelyi zászlóaljak julius bó 17-én 
térnek visaza állomáshelyeikre. 

— Szokolyország. (.Székely-Udvarhely") 
Caik-, Háromszék-, Marostorda-, Tordaaranyos-
éa Udvarhely-vármegyék pártoktól független, 
azékely érdekű újsága a székelység előharcosa. 
Szerkeszti a kiadja Betegh Pal laptulajdonoa. 
Előfizetési  ára egész évre 10 K, félévre  5 K, 
negyedévre 2 K 50 fillér.  Célja a széklyaég 
önvédelmi öaszetömöritéae a szélrózsa minden 
bányából s a .Mindnyájan egyért éa egy mind-
nyájáért" testvéri törekvés alapján, a ueinzet-
föntartó  elem boldogulásának forrásait  feltárni, 
felszínen  tartani a mult, jelen és jövő tárgyi-
lagos — politikától mentes, szigorúan igaz-
ságos, szeretetteljes látogatásával. Aki székely, 
aki magyar részt kel vegyen e nemzetet védő 
nagy munkából! Mutatványszámot bárhova küld 
a „Székelyország" kiadóhivatala Székelyudvar-
hely, Kusuth utca 31. sz. Telefon  15. sz. 

M INT ASZOB AINK 
általanos föltűnést  keltenek. 

B BÚTORAINK 
elsőrendű és Ízlésesek. 

A! 
T 

R A I N K rend-
kívül jutányosak 

e l j e s h á l o s z o b a 
b e r e n d e z é s e k 
már 400 tormáért ló n in ta . 

Me n y a s s z o n y i 
k e l e n g y e k 

óriási választékban. 
Számos elismerő levél. 

SZÉKELY 
és 

I ) i l Ţ T butor-
J - H J -I- -»- gyárosoknál. 

MAROSVÁSÁRHELY 
FŐTÉR 47-IK SZÁM. 

— A gazdak es az Altruistabank... 
Mint ismeretes, a Magyar Földhitel Intézetek 
Országos Szövets ge a tavaly módosította 
alapszabályait, a melynek alapján a földbir-
tokokra való hitelnyújtás megkönyebbitettett. 
Sajnosán tapasztalták azonban a gazdák, hogy 
dacára a módosított alapszabályoknak B a 12 
millió koronának, a mit a kormány birtokpolitikai 
célokra a banknak átengedett — a hiteligénye-
ket a bank nem tudja kelöleg kielégíteni, sőt 
a legtöbb esetben nem a 75, de 50 százalékát 
sem nyújtja a bank a birtokok értékének. A 
módosított alapszabályok mielőbbi életbe lép-
tetése és alkalmazása céljából, a Tordaaranyoa-
vármogyei Gazdasági Egyesület átírt az Altu-
ruta-bank igazgatóságához a kívánatos volna, 
hogy ,1 módosított alapszabályok értelmében 
való kölcsön-nyújtás érdekébe, az összes erdélyi 
varmegyei gazdasági egyesültek forduljanak 
megkereséssel az Alturista bankhoz. 
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— Falyazat posta oa távírda gyakor-

nokjelölti állasra. A ra. kir. posta- távírda 
ós távbeszélőnél gyakoruokjelölti állásokra 
ezennel pályázat hirdettetik, Ezen állásokra 
csakis azok az ifjak  pályázhatnak, akik fő-
iskolát, középiskolát, vagy ezekkel egyenrangú 
más tanintézetet sikeresen elvégeztek, lS-ik 
életévüket már betöltötték, 25-ik életévüket 
azonban még meg nem haladták, továbbá ma-
gyar állampolgárok. A fölvételnél  előnyben 
részesülnek azok, akik jogvegzettséggel birnak. 
Ezen feltételeken  kivül a pályázók községi, 
erkölcsi bizonyítvánnyal fedhetetlen  életüket, 
közhatóságí orvosi bizonyítvánnyal pedig ép-
egészséges, a post a-távírda és távbeszélő szol-
galat minden ágának éjjeli mozgóposta stb. 
szolgálat elvégzésére testileg is alkalmas vol-
tukat igazolni tartoznak. A sajatkezüleg irt 
és születési, orvosi, erkölcsi és iskolai bizo-
nyítványokkal felszerelt  folyamodványokat  a 
már közszolgálatban állók elöjáró hatoságuk, 
a közszolgálatban nem állók pedig az illet >kes 
főszolgabíró,  vagy polgármester utján folyó 
évi julius hó ló ig ahhoz képest, hogy a 
pályázók hol óhajtanak alkalmazást nyerni, 
a budapesti, kassai, kolozsvári, nagyváradi, 
pécsi, pozsonyi, soproni, temesvári vagy a 
zágrábi posta- és távírda igazgatósághoz uyujt-
sák be. 

— Felvétel a nagyszebeni hadapród-
iskolába. Az I. évfolyamba  az 1914 —15-iki 
tanév kezdetével (szept. hó közepe táján) körül-
belül 45 oly testileg alkalmas ifjú  vételik fel, 
akik f.  év szeptember elsejével a 14. életkort 
már elérték, de a 17-iket még nem lépték át, 
hajlammal birnak a katonai pálya iránt és 
valamely közép- vagy polgári iskola 4 alsó 
osztályát legalabb elégséges eredménnyel vé-
gezték. A folyamodvényokhoz  a három utolsó 
iskola-évről (2., 3. és 4-ik oszt.) szóló összes 
egész és félévi  bizonyítványok (értesítők) mel-
léklendők. Fizetéses hely iráuti felvételi  kér-
vények az ez évi iskolai végbizonyítvánnyal 
is ellátva, legkésőbben f.  évi julius hó 8 ig az 
iskolaparancsuokságnál nyújtandók be. Hiáuyo-
sau felszerelt  és elkésve beérkező kérvények 
nem vehetők figyelembe.  Magyar állami ala-
pítványi díjmentes helyre pályázóknak folya-
modványa közvetlenül a m. kir. honvédelmi 
minisztériumhoz terjesztendő be. A felvételi 
vizsgára és a k-i-vények szerkesztésére nézve 
bővebben nyilatkozó „felvételi  szabályok" 45 
fillér  beküldése ellenében a hadapródiskola 
parancsnokságánál szerezhetők be. 

— Az ősmagyar irás. Debreczeuyi Mik-
lós ny. kúriai biró érdekes munkát irt az 
ősmagyar Írásról és annak néhány hazai és 
or.szországí emlékéről, a melyben bizonyítani 
iparkodik, hogy már az ősmagyaroknak, mi 
előtt keresztényekké lettek, megvolt a maguk 
írásmódja. A székelyek ismert rovásaira sze-
rinte nem kizárólag székely eredetű helye-
sebben nem székely tulajdon, hanem a szé-
kelység érdeme, horţy a rovásírás fönnmaradt 
az utókor számára, a mi maga is jelentős 
érdem. Azt azonban, hogy az ősmagyar irás 
hol és mikor keletkezett, csak sejteni lehet, 
de pontosan megállapítani nem. Bemutat a 
szerző olyan oroszországi ősmagyar iráscmlé-
keket, a melyekből kiviláglik, hogy a mi 
ősi írásunk már Attila halála idején, sőt trón-
loglalása előtti időkben is teljes kifejlődésé-
ben, összes magyar betűivel megvolt, holott 
a Cyrill-irás, melyet tudvalevően Cyrill szláv 
püspök állított össze — a kilencedik század 

derekán keletkezett. Majd alapos és világos 
elmélkedéssel kutatja es bizonyítja, hogy miért 
nem lehet, az ősmagyar irás emlékeire — a 
Székelyföldet  kivéve — sem pedig ázsiai 
régibb hazánkban ráakadni. — Azért irja, mert 
az eddigi kutatók az otthelyütt ma élő ide-
gen népek nyelvének ismeretével bírtak ugyan, 
csak éppen a legfontosabbat,  a székely rovás-
írást hagyták számításon kivül. Ezt a mulasz-
tást pótolja becses munkájában Debreezenyi 
Miklós, a mikor ismerteti és bemutatja az 
ősmagyar irás oroszországi emlékeit. Mint igen 
becses adatok, amelyek nagyban hozzájárul-
nak a szerző ama álláspontjának az igazolá-
sához, hogy az ősmagyar irás emlékeit Szibé-
riában kell keresni. A kötetben számos ősmagyar 
irásemlék hü mása látható, a végén pedig 
áttekinthetően föl  vannak tüntetve a székely 
ábécék betűi, azok hangértéke és az oroszor-
szági felírásokban  előforduló  ujabb botük. 

Szám : 50—1914. árvaliázi. 
Pályázati hirdetmény. 

Csikvármegye közönsége egész és 
félárva,  valamint más elhagyott, sze 
géiy gyermekek és a aok gyermekes 
vagyontalan családapák gyermekei ré-
szére Csiksomlyón (Vátdoifalva  község-
ben) árva- és szeretetházat létesített, 
melyben előkészíti, esetleg kiképezteti 
az arra való gyermekeket ipari mun-
kásoknak, a többit konyhakerteszkedők-
nok, gazdasági és házi cselédeknek, a 
kiváló tehetségtleket pedig taníttatja és 
tudományos pályára adja. 

Az intézet egyelőre 30 fiu  és 30 
leány gyermek részére létesült, hová 
csikmegyei községbeli illetőségű, (i évet 
betöltött, do 10 évesnél nem idősebb 
róm. kath. vallású gyermekek vétetnek 
fel;  azonban ha nemzeti vagy normális 
kötelesség paraueso ja, más gyermekek 
is felvétetnek. 

Csak oly gyermek vehető fel,  aki 
ragályos vagy gyógyíthatatlan betegség -
ben uem szenved, nera teljesen tompa-
eítnójü, nem tehetetlen nyomorék, végre 
nnm oly mogrögzött kóbor életfl  vagy 
oly bűnöző, akinek felvételét  nevelési 
tekintotek lehetetlenné teszik. 

A gyermekek rendszerint 1:2 éves 
koruk betöltéséig maradnak az intézet-
ben. 

A növendékek ingyenesen vagy fize-
téssel összekötve vétetnek fel,  mely 
utóbbi esetbon a fizetés  nagyságát az 
alattirt választmány állapítja meg. 

Az intézet a Pauli szent Vincéről 
nevezett magyarországi Irgalmas nővé-
rek vezelik. 

Jeleulcg 13 leánygyermek helye 
üres, e helyek betöltésére pályázatot 
hirdetünk. 

Pályázni lehet az alatlirt választ-
mányhoz intézendő kérés utján, vagy 
pétiig az illetékes helyhatóságnál tör-
ténő jelentkezés utján mely a jeh ntke-
zést bélyegtelen jegyzőkönyvbe foglalja 
és a jegyzőkönyvbe foglalja  és a jegy-
zőkönyvet felszerelten  hozzánk beküldi 

A felvételi  kellékek a kéréshez, 
vagy jegyzőkönyvhöz melléklendő kö-
vetkező okiratokkal igazolandók. 

1. A csikmegyei illetőség uz illető-
ségi község elöljáróságának bizonyítvá-
nyával. 

2. a szülök elhalálozása s az árva 
élotkora családi értesítővel, vugy hite-
les anyakönyvi kivonattal, vagy egyéb 
hiteles bizonyítékokkal. 

3. Vagyoutalanság a községi elöl-
járóság bizonyítványával; 

4. A gyermek egészségi állapota a 
kör, vagy községi orvos bizonyítvá-
nyával. 

5. Korábbi iskoláztatás esetén az 
elömenotel iskolai bizonyítvánnyal; 

6 a róm. kath. valláshoz tartozás 
keresztlevéllel. 

A pályázatok beadásának határidője 
1914. ovi julius hó 31-ik napja 
bezarolag, mely napon tul pályázatok 
nem fogadtatnak  cl. 

Csikvármegye árva és szeretelháza 
igazgató-választmányától. 

Csikszereda 1914. évi junius hó 
18-án. 

Csiszér Imre. Birtha József. 
irvas&zl előadó. igazgató-vil. elnök. 

OSZI TRÁGYÁZÁS I 

THOMASSALAK 
A legjobb ós ltgolcsóbb 

fos/.forsavas  műtrágya! 
Ovukodjunk tv hamisítások-
tól ! Csuk tikkor valódi, ha 
ilyen zsákban van és eredrti 
ólomzár van rajta. Minden 
zsák tartalomjegyzékkel van 

ellátva! 
KALMÁR VILMOS 
a Thomasphosphatfabrikcn 

Berlin, vezérképviselője 
Budapest, Vl„ AMrássy-M 49. 
ltQlt-oöspi-1 n joloialogi rrncl. 
kívüli olcsó árakra figyel-

meztetjük a vásárlókat. 

AUTOMOBILOK 

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

koronától feljebb  minden árban. 
Keveset ti.issnált guruik és felszerolósek. 
Budapest, VI., Liazt-Ferencz tér 3. sz. 

Telefon  149—ej. 
F IC E T E S Á N D O R . 

12—24 

J O H A N N M A R I A F A R I N A 
GKUENCLIHK UEM RUDOLFSPLATZ. 

M ^ f î f i î i  kölnivíz, kölnivíz-szappan és púder t t W W : 
Ügyeljünk a pontos címre: JOHANN MARIA FARINA Oegenüber dem Rudolf-platz. 

Minden haaonlónevll utánzatot utasítsunk vissza. 

Csíkszeredában kapható F E K E T E V I L M O S illatszertárában, 
Magyarországi képviselő: Holzer Emil Zoltán, Budapest, VIII. kerület. 
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felvétetik  egy ügyes fia, 
ki legalább a középiskola 
Il-ik vagy III-ik osztályát 
Jó eredménnyel végezte, 

YÁKÁR L., 

THIERRY A. GYÓGYSZERÉSZ BALZSAMA 
Utolérhetetlen hatású uda- ea mellbetegsogeknól, enyhíti a ka-
taruít, megszünteti u fajdalmát  okozo köhögést. TorokgyuladAst, 
rekeiltséget ós gégehajokat megszüntet, valamint lázt, különösen jó 
hatású gyomorgötcs és kulik» eílen. ílyógyhatásu aranyer ós altestt 
báutal inuknál, tisztítja a vosékot, étvágygerjesztő, elősegíti az emész-
tést. Kitűnően beválL fogfájásnál,  o.lvns fogak,  szttjbüznél, valamint 
uz összes száj. és fogbetegségek,  btlffögés  ellen, megszünteti a száj 
vagy gyomortól eredé bűzt. .ló hatású pánti ikagíliszláuál. .Meggyógyít 
minden sebet, sebhelyt, orbáucot, láztól erudó hólyagot, kelest, sze-
mölcsöt, égosi sebeket, megfagyott  teatróezoket, vart és kiütést. 
FUlbántaluiak ellen kitünó iiatásu. Mtuden háznál kulőuösen influenza, 

kolera vagy más járványoknál kéznél legyen. 
Írjunk: Thierry A. Órungyul-gyogytaranak Pregrada, 

Rohitsch mellett. 
r.tejffí^  j ^ kis vagy 6 dupla  vagy 1 nagy sepicialüveg  560 korona. 

Nagyobb rer.dcléseknel jeiontokeny arongedmony! 
Thierry A. gyogyszoresz egyedül valódi Centifolia-kenöcse. 

Megakadályoz s megszüntet vérmérgezési, fájdalmas  operációkai luggyak 
rabliau feleslegessé  Lesz. Htwzuáliu - gyen «ágyas nókuél íajó emlék, 
tejiuegtnditüs, lekedés, ümlőfccméuyedés  , 1 len Orbáné, feltört  lábak, sebek, 
dagadt végtagok, osontszu, fek'-lyek,  ui.'-s. szúrás, lóvén, vágás vagy zúzó-
dás által okozott sebeknél kituno gyógyhatású z r. Idegeu testek eltávo. 
litásáru mint: ilver szálka, |,or, serei, .,.-.;> ib. kiniiv.k, kai l.tiukulus, 
képződmények, valaniiut rák ell i], lel .:. re* i i. i-• -1. - ,_, , ' , li.'.í, 
égaal SebeK, hosszít betegségeknél eleteidül . t.i'l i , vecl. léseknél, 
fillfolyásnál,  viduin.nt kipálas esetén cseesei.n.kuél sle.-tb. kltfiuöbatásu. 

2 tégely Ára IC. 3Ö0 a peaz előzetes bekuldüsj vagy utáuvót mellett kapható, 
líu lapesteu kapható: Török József  , eábu:, valamint. t.z ország legtöbb gyógyszer-
tárái,un. Nagyban: Tnatmayer os bjuz, Koohmelster Utódai, Ra.iuiiovitfl  Testvérek 

droguei iákban Uudapesteu kapható. Attól uiucs lerakat reudelj.luk közvetlenül : 
Thiorry A Őrangyal gyógyszerttrábó., Pregrada, Rohitsch mellett. 

[ăiiaa^i^siaggifărăiBiiBiBiaia^ifăi 
Száin :_1030—1914. 2-ü 

ki. 
Pályázati hirdetmény. 

A gyergyólöigyesi járásban Uyergyo-
tüigyos székhelyei ujoiin.iu : zcrw/.ili 
járási végrehajtói állásra jjilyázatot hir-
detek. 

Az állás javadalmazása: llioti kor. 
fizetés  és 200 korona lakbér. 

Az állásra pályázhat minden 20 ik 
életévét betöltült, büntetlen elöuleiil 
magyar áilampolgar, ni. i a kii .t piskóta 
4 osztályát sikeresen elvégezte, vagy 
ennek hiányában kimutatja, liogy az 
adó éa végrehajtási törvényekben jur 
tassággal iiir. Aki jegyzői oklevele 
bir, előnyben réazesittetik. 

Felhívom mindazokat, kik ez< u á lási 
elnyerni óhajtják, liogy a fenti  képe-
sítésüket s esetleg eddigi szolgalatuk,!, 
igazolo okmányokkal felszereit  pályá-
zati kérvényeiket 1914. evi julius 
ho 5-ig hozzám adjak be. 

A később érkező pályázatok figye-
lembe nem vétetnek. A választást 1914. 
evi juiius hó t> án d. e. 9 órakor fogom 
Llyergyotöigyes község házaual meg-
tartani. 

A megválasztandó végrehajtó köte-
les állásai juiius 15-én elfoglalni. 

(Jyergyótölgyes, 1914. évi jun. 12 én. 
Veress Lajos, 

íószolgabiro. 

N Y O M D Á S Z T A N U L Ó N A K 

olesó árszámitás 
mellett közöltet-
nek s felvétetnek 

k i a d ó f ) i v f a t a l b a i ) . 

: V A K A R L., C S Í K S Z E R E D Á B A N 
; KÖNYVNYOMDA, KÖNYV-, PAPÍR- ÉS ÍRÓSZER KERESKEDÉS 

& 
Elvállal mindennemű könyvnyomdái munkákat u m.: báli meghívókat, 
falragaszokat,  eljegyzési kártyákat, eskfivffi  meghívókat, gyászlapokat, 
névjegyeket, röpiratokat, folyóiratokat.  Nagy raktár ogyháai, ügyvédi éa 
községi nyomtatványokból. Szép válaasrték finom  irodai fehér-,  fogalmi  és 
miniszter papírokban, úgyszintén levélpapírok éa borítékok, gyáwaz^élytt, 
és más színekben, díszdobozokban és Mappákban, valamint finom  irodai 
Anlliracyn, kék, piros és tóid téata. hwak, kitatá peceétviawok, iróook, 
tollak, tollszárak, törlőgumik. «kolfti  ftoefek,  rajwaaköíOk, hegedak és 
hegedttronók, hurok, raĵ a îrok, wfraiwHlt,  Unft  ctb. cikkekben. 

V 

£ 

i 
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Menetrend, érvényes 1914. évi május hó 1-
Oda 
Szv. 
8002 
I III. 

225 
135 

210 7501 
10Ş" I 

l>2" 

Szv. 
8016 
I -111. 

Gyv. Szv. 
5Ö4 8004 
1. II. I I III. 

105" 
930 I _ 

I 
__ 5-40 
2Si :§ 5-46 

Z 5-52 
2ŞJ ® 5'59 
241. jje-Oü 
2̂ 7 6-17 

745 
925 " — 

955 
224 _ I 

953 
448 

300 
3Ö5 
3Ü 
321 
329 
336 
342 
35« 
412 
431 
440 
453 
502 , 
510 
518 
5a 
535 
54" 
555 
605 
613 
627 
640 
655 
700 
723 
729 
744 
753 
829 
840 
853 
910 
924 
932 
956 

1002 
1013 
1030 
1055 
1103 
1112 
1121 
1120 

6-18 
6-23 
6-29 
6-39 
6-47 
6'54 
7 00 
7-16 
7-29 

Szv. 
8014 
1 111. 

"627 
633 
645 
710 
730 
739 
748 
757 
802 

954 

1011 
1018 

1027 
1041 
1053 

=. ö 

a s 
H 
u. p 
< tn 
f  s 

: Szv. Szv. 
8006 8008 
I III. I III. 

.120 r_ 
615 -

5Ü0|135 
830 

"1211 
1217 
1223 
1230 
1238 
1249 

647 

9311 
Vll 
335 
341 
340 
352 
359 
41U 

S1V- 8010 
Tni.806il 
I III. 

I 7Ul|,j3" 
705 
44". 
8-551 

ig 9 01 
- 9 07 
z 911; 
:g=9-2i 

9-32 [ 

Szc'iclykocsárd -Madéfalva—Brassó 

ind. Budapest ny. p. u. (141, 165, 191) crk. 
ind. Budapest k. p. u. (N.-Váradon ál 141) érk. 
ind. Budapest k.p.u.(Aradonát 141,164) érk. 
ind. Kolozsvár (141) . . érk. 
ind. Székelykocsírd (14), 149i . 

Marosuagylak 2. sz. őrház . 
Vajdaszeg 4. sz. őrház . . 
Maroscsúcs 6. sz. őrház . . 
Maroskecze 

érk. Marosludas (I V 

Vissza 
Szv. 
8015 
I—III. 

, érk. 

. ind. 

550 
l l 3 

Szv. 
8808 
I—III 

1128 
1141 

1201 
1208 

123:» 
1240 
1250 
1258 
110 
121 
134 
144 
200 
207 
219 
227 
249 
31X1 
312 
320 
338 
346 
354 
400 
411 
432 
452 
500 
509 
518 
523 

1253 
1259 

105 
115 
124 
131 
137 
153 
206 
218 
224 
237 
245 
253 
300 
309 
315 
319 
331 
341 
350 
403 
416 
431 
442 
459 
505 
520 
529 
555 
606 
651 
637 
6ŞŢ 
659 
7Ej I 
725 
730 
757 
8Î5 
823 
832 
84Î 
84Ó 

413 
418 
424 
434 
443 
451 
457 
51« 
529 
6»1 
6l5 

628 
6Ş6 
644 
651 
7ÜÖ 
7Ö6 
7ÎU 
7I8 
7M 
737 
750 
804 
8|6 
828 
845 
851 
9ţ» 
914 
942 
953 

1007 
1024 
1037 
1045 

935 
940 
946 
956 

10O5 
1012 
1019 
1038 
1051 
1101 
UH 
1)44 

ll5â 

Í érk. Besztercze (152) ind. 

érk. Borgóbesztercze ind. 
ind. Borgóbesztercze érk. 
ind. Besztercze (152) érk. 

crk. ind. 

Szv. 
8012 
l-lll. 

1230 

ind. 

érk. 
ind. 

Szv. 
8806 
l-lll 

Marosludas (152) . . . 
Marosbogát 
Kutyfalva  16. sz. őrház . . . 
Radnót 
Maroscsapó 
Marosugra 24. sz. őrház . . . 
Kerelfiszentpál 
Nyárádtő 

crk. Marosvásárhely ind. 
Marosvásárhely érk. 
Marosvásárhely felsőváros  . . 
Nagyernye 43. sz. őrház . . . 
Sáromberke 
Gernycszeg 
Körtvclyíája 49. sz. őrház . . 
Petele 51. sz. őrház . . . . 
Radnótlája 52. sz. őrház . . . 
Szászrégen ind. 
Szászrégen érk. 
Idccsfürdő 
Marosvécs 
Magyaró 
Déda megálló . . . . . . . 
Déda 
Ratosnya 
Szalárd 82. sz. őrház . . . . 
Palotailva 
Bánffyháza 
Gödcinesterháza 
Maroshéviz (Borszéklürdö) . . 
Galóczás 
Várhegy 
Ditró 
Szárhegy 

crk. Gyergyószentmiklós  ind. 
ind. Gyergyószentmiklós  érk. 

Tekerőpatak 
Vasláb 
Marosíő 
Csikszentdomokos 
Karclalva 
Csikmadaras 
Csikrákos 

érk. Madéfalva  153) , . . . . . ind. 
130 
200 

Gyimes il53) 
Palanca (153) 
Madéfalva (Î53) . . . . 
Csíkszereda 
Csíkszereda 
Zsőgödíürdő 
Csikszcutkirály 
Csikszentimre 35. sz, őrház 
Csikszentsimon 
Csikverebes 
Tusnád 
Tusnádfürdő 
Sepsibükszád-Bálváuyosfürcd 
Málnásfürdő 
Málnás 
Scpsibodok 
Sepsiköröspatak-Gidólalva 
Sepsiszentgyörgy (154) . _ . 
Bereczk (154) . . . . . . . 
Sepsiszentgyörgy 11S 4 > . . 
Kilyén 
Uzon 
Kökös 
Prázsmár 
Szászhermány 
Brassó (141, ir.-t. 155, 157 . . 
Budapest ny. p. u. (141, 165,191) 
Bndiptsl k. p. 1. (tafttadoi  II141) . . 
Budapest k. j. d. (iraioi ü 141., 164). . 
Kolozsvár (141) . . . 
Predcál (141) 
Bukarest 

. ind. 

. ind. 
. crk. 
. ind. 
. érk., 

1206 615 1031 137 628 10-22 
1200 609 1025 131 — 1 o 10-15 
1154 602 1020 124 — 1 •Ü 10-07 
1145 553 1011 115 — 613 " 9 56 
1137 545 1002 106 — 605 ~ 9-4-1 
1)29 537 954 1258 — 1 ® 934 
1123 531 948 1252 — 556 9-28 
1106 514 932 1235 — 542 ® 910 
1052 500 9I8 1221 L 530 8-55 
1032 450 853 1154 450 W — 

1025 440 846 1147 443 01 
a 3 
E.' ® 

— 

1012 1 830 1128 
01 

a 3 
E.' ® — 

1005 412 822 1121 418 0 2 w 0 — 

•o 958 401 815 1113 412 0 a 
0 , 

— 

Q 950 1 806 1105 CD * 
— 0 

— 

941 757 1056 s R — 

935 750 1050 V  * 
0 1» 

— 

931 327 745 1040 345 m C — 

92ü — 735 1040 330 p- L — 

J 9 " — 726 1031 321 1 1 — 

H 909 — 719 1023 314 — 

857 — 707 1011 302 - 0 — 

844 — 654 958 251 ó l — 

838 — 648 952 244 a 2. — 

-w 828 — 635 942 230 » xt — 

810 — 616 924 214 

. u.-ra. 
pest 

— 

805 — 611 919 208 

. u.-ra. 
pest — 

750 — 555 904 152 

. u.-ra. 
pest 

— 

741 — 547 855 143 — 

724 — 530 838 128 , — 

7U4 510 818 102 — 

652 Szv. 
8011 
Í-HL 

458 805 1250 — 

638 Szv. 
8011 
Í-HL 

443 749 1236 — 

623 
Szv. 
8011 
Í-HL 428 733 1222 — 

614 

Szv. 
8011 
Í-HL 

420 724 1213 — 

549 910" 700 1151 — 

543 903 654 1145 — 

533 854 6--S 1136 — 

515 838 629 1121 — 

450 815 604 1057 — 

438 
428 

804 

755 
— 554 „1 L — — 438 

428 
804 

755 Szv. 545 1035 Szv. Szv. 
417 743 8807 535 8805 8013 
410 737 l-lll 5 » 1020 l-lll I—111. 

220 — U 7-08 — 830 ^ 1-30 — 
133 _ 

, ind. 

340 
326 
258 
251 
242 
235 
230 
217 
210 
155 
139 
122 
110 

1256 
1241 
1230 

|-S 7-40 
1 520 

507 

! 7", 

I 743 

ind. 720 
crk. 

ind. 

12-00 
11-52 
11-40 
11-28 
11-17 
10-58 
10-42 

ind.J — 
ind. 820 
ind. 750 210 
ind. 904 
ind. 634 
ind.! — 

12-35 
3-59 
3-51 
3-39 
3-28 
318 
300 
2-45_ 

805 935 
745 
135 
613 

1220 
750 

Laptulajdonoi Ür. tíAAI, ENDRE. 

523 
510 

1000 
947 
903 
856 
849 
842 
837 
827 
819 
809 
752 
737 
729 
718 
709 
701 

•5 2 00 
1139 
1126 

?\ ci 
3 

100: 
952 
941-
941 
93: 
921 
921 
91 
903 
852 
841 
82« 
8.11 
80» 
7 511 
7411 

I ~ I - I 4-39 
6-46 
6-38 
6-26 
615 
605 
5-46 
5-31 

820 
2io 
904 

7'30 
7-22 
710 
6'59 
6-48 
6-29 
613 

330 
935 

Nyomatott Vákár L, könyvnyomdájában, Caikliareda 


