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POLITIKAI, KÖZGAZDASÁGI ÉS SZÉPIRODALMI HETILAP 
ELŐFIZETÉSI ÁRAK: 

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

Egyes szám ára 16 fillér. 
Megjelenik minden vasárnap. 

::: FE1.EI.ŐS SZERKESZTŐ 

D r . G A A L 1 3 N D R K 

SZERKESZTŐSÉG : 
hr. tlaal Endre lakása, Csíkszereda (Mikó-utea) 

KIADÓHIVATAL: 
APAFFI MIHÁLY-ÜTCA 13. SZ. (Gy6n8s Gynla). 

Hirdetési dijak előre fizetendők. 
Kéziratok nem adatnak vissza. 

Az általános sztrájk. 
Hamarjában nem tudjuk, min esu 

dálkozzunk inkább azon a cinizmuson-e, 
melylyel az ellenzék a nugy garral ké-
szülő á'talános sztrájknak ürtll, vagy 
annak a rüvidlátásuak-e, inelyiycl a 
szociáldemokraták eszköz gyanánt fel 
használtatják magukat, nem látván ineg, 
hogy ebbe a terrorisztikus roanőverb'i 
a szövetkezett ellenzék nem a radikális 
választójog érdekében ugratja bele őket 
hanem inkább azért, hogy az ellenzék 
a maga hazard politikájához és lelki-
ismeretlen taktikázásához kellő utcai 
staffagerra  tegyen szert. 

Óriási btlnt követnek el azok, akik 
ezt az aljalános sztrájkot rendezik. És 
kell, hogy a kormány ha ugyan a 
sztrájkra sor kerül a legerélyesebb inó 
don igyekezzék megbirkózni a vésze 
delmes és őrületes mozgalommal. Ne 
feledjük,  hogy a súlyos közgazdasági vi 
szouyok miatt, melyek vagy igy év óla 
irtózatos teherként nehezednek Magyar 
országra, egy nagy tömeg iparos és 
kereskedő egzisztencia úgyis éppen csal> 
hogy hajszálon lóg, és hogy az általa 
nos sztrájk okából sokan, akik a küz-
delmet már ugy is alig alig bírják, tel-
jesen össze foguak  roskadni. És ne fe-
ledjük, hogy a drágaság már ugy is 
kolosszális mérveket öltött. Hát ini lesz 
éppen a legszegényebb néposztalyból, 
ha az általános sztrájk még inkább nö-
velni fogja  e drágasagot, mont, télvíz 
idején, amikor ezernyi munkás jár fog 
lalkozás nélkül? 

Számolnak az általános sztrájk ren-
d«zói ezekkel a konzekvenciákkal ? Tisz-
tában vannak veio, hogy micsoda mér 
hetetlen károkat okozna ez a zsarolási 
kísérlet amely végeredményben nem fog 
sikerrel járhatni és amely annál kevésbbé 
jogosult, mert a választójogi javaslat 
éppen az ipari munkások javára tartal-
maz oly kedvezéseket, hogy ezek az 
összes választóknak mintegy heted ré 
szét fogják  tenni? És nem tudják-e meg-
érteni, hogy az általános sztrájkkal in-
kább a polgári társadalomnak fognak 
ártani, mint az államnak ? 

Egészen bizonyos, hogy végső ered-
ményében ez az általános sztrájk mely-
nek során valószínűleg elkerülhetetle-
nek lesznek a magán vagyont károsító 
exceszszusok, el fogja  idegeniteui a 
munkásoktól a polgárságnak még azt a 
részét is, mely ma meg biz nyos rokon-
érzéssel viseltetik a szociáldemokrácia 
radikális törekvései iráut. A munkás-1 

osztály teljesen elszigetelődik, végkép 
elveszít minden barátot, közié és .1 pui 
gári társadalom közt egy hatalmas vá-
lasztófal  fog  emelkedni és a radikális 
választójogot, melynek az érdekében 
ilyen romboló rut fegyveth-z  nyúlnál:, 
még azok is megfogják  utálni, akik ez 
idősíerint még a polgárrá'; radikális 
felfogású  részét képezik. E:< a rész fog 
leghangosabban eréiyes iutézkedesoket 
követelni a kormánytól, ha az állapo-
tokban felfordulás  áll ba, arra p.'dig 
mérget lehet venni, hogyha a bllntetö-
törvenykön. v paragrafusainak  alkalma 
zíisa válik szükségessé, ami ilyeu moz-
galmaknál, amikor a tömeg könnyen 
megfeledkezik  magáról, tudjuk, riikán 
kordlhetó el, akkor a 'jzftvetkezett  elleu 
zeki urak lesznek az elsők, akik mos-
sak a kezeiket és sietve megtagadnak 
minden közösséget a szociáldemokra-
tákkal Mert- azt nem bánják ezek a jó 
urak, ha ő értük a vásárra viszi a 
bőrét más, de a maguk becses bőrét, 
azt nagy szeretettel féltik. 

Ismételten kísérleteztek már nálunk 
ilyen általános sztrájknak nevezett zsa-
rolási kísérletekkel. A dolog mindig 
balul ütött ki. És megjósoljuk, hogy 
ezu-tal is a munkások foguak  veszteni. 
Sót. seukise veszíthet jobban, mint ők. 

—• Vakar P. Artúrt , a „Csikvár 
megye" felelős  szerkesztőjét, folyó  hó 
17-én a csíkszeredai kir törvényszék 
dr. Uaal Endre, lapunk felelős  szer-
tője és Gaal Miklós ditrúi birtokon sé-
relmére a Csík vármegyében elkövetett, 
öt-öt rendbeli becsületsértés vétségeért 
két  hónapi fogház,  tízszer negy ven 
negyven korona pénzbüntetésben ítélte 
el és kötelezto 900 korona ügyvédi 
költség megfizetésére.  — Az egész vár-
megye közönsége előtt ismeretes ez az 
uffair,  a melynek szálai a bíróság elé 
ve..ottek, mindenki előtt ismeretesek 
azok a sértegetések, a melyeket Yákár 
P. Artúr anuak idején az Öt ért inci-
densből kifolyólag  eléggé meggondolat-
lanul a nyilvánosság előtt terjesztett. 
Ma tehát, ha a magyar bíróság példá-
san büntette meg azt a sajtót, a mely 
indokolatlanul rombolni törekszik, egyéni 
és családi becsületben, a közérdeknek 
tett szolgálatot azzal, mert a jövőre 
nézve ovatosabbá teszi a vidéken igen 
sokak kezében elfajult  újságírást, s 
ezáltal megvédelmez igen sok védtelen 
embert az oknélküli megtámadiatástól. 
Mert a legtöbb ember a sajtóval szem 

ben teheíetlen. Igen nagy energia, pénz 
es 60I; más tulajdonság kell ahoz, hogy 
a sajtó támadásával szemben erediué-
nyesen kialljon. Ez a bünletés a mely 
a Csikvármegye révén annak felelős-
szerkesztőjét erte, ig 11 alkalmas arra, 
hogy az elfajulásoknak  uiját vá. ja. 

Erdély és a választói jog. 
A magyarság erdeke. 

A választói jog kérdésében elfogla-
landó msga-artás szempontjából előttünk 
talán egyedlll az erdélyi magyarság ér-
dekeinek a megvedése bir döntő jellegű 
fontossággal  Ezért rendkívül fontosságú-
nak tartjuk azokat a statisztikai adato-
ké', amiket a belügyminisztérium éppen 
a választójogi javaslat érdekében gyűj-
tött össze. 

A statisztikai adatokból — miket 
különben részletesen kívánunk megis-
mertetni — kiviláglik, hogy a Székely-
föld  a maga túlnyomó magyarságával, 
bármily választójogi rendszer mellett, 
nenm tiségileg nem lehet veszélyeztetve. 
Annii kritikuiabb azoabau a helyzet a 
r-'gi, ugyuevezött magyar megyék te-
rületéu és a szászok lakta vidékeken. 

Alsófeh.  r,Hunyad,Kisküküllö,Kolozs, 
Szolnokdoboka és Tordaarauyos vár 
megyékben a magyar anyanyelvűek 
számaráuya 14.8 és 28 6°/., míg aro-
mán ajkuaké 48.1 és 81.6°/, közt vál-
takozik. Mind e hat vármegyét össze-
foglalva,  a 24 éven felüli  férfi  népes-
ségben a magyar ajkúak 20.6, a román 
ajkúak 73.9; a jelenlegi választók közt 
ellenben a magyarok 44.7, a románok 
48 8°í° ot képviselnek. Az írni olvasni 
tudók sorában a román ajkúak 50.9 
%-ot; a magyarok pedig 39-9 °/.-ot 
tesznek ki. 

Jövőre a mérleg még inkább a ro-
mánság javára billen. A 30 óveu felüli 
Írni-olvasni tudók között a magyarság 
számaránya még 41"'., a 24—29 éve-
sek között azonban 36.8^/i-ra száll le; 
mig a románoké megfordítva  48.7°/„-rói 
az ifjabb  nemzedékben 56.6"/,-ra 
emelkedik. 

Körülbelül hasonlót mondhatunk a 
négy szász jell»gü vármegyéről: Besz-
terczcnaszódról, Brassóról, Nagykükül-
lőról és Szebcnró!; noha ezekben a 
román ajkúak nem bírnak oly erős tul-
uyomúsággat. A jelenlegi állapotnak 
azonban ugy a német, mint az ottani 
magyar elemre jelentékeny megromlá-
sát jelenti már az irui olvasni tudásnak 
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alapul vétele. A jelenlegi választóknak 
a magyar ajkúak 19.3 V á t teszik; a 
24 éven felüli  irni olvasni tudóknak 
csak 15,9 "/.-át. Még jobban leszál a 
német ajkúak aránya: 50°/o-ról 42.9 "/«-ra; 
mig a románoké 23.4'/o-ról 40 .7Vra 
emelkedik. A német ajkuaknál ugy áll 
a dolog, hogy ők a 30 éven felüli  irni 
olvasni tudóknak még 45 .7Vát teszik, 
de a 24—29 évesnek márcsak 32.5%-át 
mig a románok arányamegforditva  38.3°/° 
ról 49.6o/°-ra emelkedik. 

Közigazgatási bizottságból. 
Vármegyénk közigazgatási bizottsága 

ez évben első ülését folyó  hó 13-án 
tartotta meg. 

öyalókay Sándor főispán  elnök, 
meleg szavakban üdvözülte a bizottság 
újonnan megválasztott, de mind régi 
tagjait. Hosozasau méltatta T. Nagy-
Imre 30 éven keresztül volt vármegyei 
közgazdasági előadónak érdemeit, s most 
a mikor ezen állásától felmentetett,  az 
egész közigazgatási bizottság egyhangú 
elismerését és közgazdasági tevékeny-
ségéért a vármegye köszönetét tolmá-
csolta neki. 

Kis Ernő, gazdasági felügyelő,  aki 
a várm. közig, bizottságában a közgaz-
dasági előadói tisztét ezen ülésen el 
foglalta  kérte a bizottságot, hogy azt 
az ügyet, a melyet szolgál, s melyért 
időt és fáradtságot  nem kímélve muu-
kásságát felajánlja,  vegye a bizottság 
minden egyes tagja méltó pártfogásába. 
Kis Ernő a vármegye gazdasági életé 
nek eddig is ismerős, vezető tényezője 
volt. — Az ő agiii'ása és lelkesedése 
minden székely Ugy iránt mindannyiunk 
eiőtt ismeretes. Megvagyunk győződve, 
hogy a vármegye közgazdasági élete 
a Kis Ernő és helyettesének Móoií Kő-
nig Gyulának munkásságával csak fej 
lödui és haladni fog. 

A közigazgatási bizottság kebelében 

működő albizottságok alakíttattak meg 
ezután. 

A fegyelmi  választmányba Horaolay 
Lajos, Lengyel Róbert, dr. Fejér Antal 
és dr. Fodor Antal rendes, Végh Istváu 
és dr. Bocskor Bélát rendes és Kovács 
Gyárfást  póttagnak. 

A börtöüvizBgáió bizotUâ^bs főispán 
kinevezte dr. Csiky József,  dr. György 
pál Domokos, Pál Gábor, dr. Kovács 
Gyárfás  bizottsági tagokat. 

Az adóügyi albizottságba megválasz 
tattak T. Nagy Imre, dr. Fejér Antal, 
Pal Gábor és Fodor Antal rendos, Bálint 
Lajos és Csiky József  dr. póttagoknak. 

A megyei pótadó és megyei útadó 
kivetés elleni folszóllamlási  küldöttség 
tagjaiul megválasztattak Györgypál Do-
mokos, Bocskor Béla, Kovács Gyárfás. 

A tanítók és tanítónők nyugdíjba lé-
pésének szükségét és jogosultságát 
megállapító bizottságba kiküldettek Szász 
Lajos és Fajér Antal rendes, Bálint 
Lajos és Kovács Gyárfás  póttagoknak. 

A javító intézetbe küldendő és fel-
tételesen szabadságolandó fegyencek 
ügyének e bírálására hivatott bizott-
ságba kiküldettek Fejér Sándor és 
Biriha József. 

A mezőgazdasági munkások és munka-
adók közötti jogviszonyból származó 
íigyek II. fokú  elbírálására hivatott al-
bizottság tagjaiul megválasztattak Kiss 
Ernő, Fodor Antal, Bocskor Béla, Dara-
dics Félix rendes, Nagy Imre, Csiky 
József,  Pál Gábor és Kovács Gyárfás 
póttagoknak. 

A közegészségügyi bizottságba a bi-
zottság maga részéről kiküldötte mér-
nöknek Végh István Józsefet,  gyógy-
szerésznek Gözsy Árpádot és építész 
nek Autal Vidort. 

A közigazgatási erdészeii bizottság 
tagjai lettek névszerinti titkos szava 
zássál Fejér Sándor, mint elnök, T. Nagy 
Imre, mint elnökhelyettes és Pál Gábor, 
mint rendes tag. 

Kir. pénzilgyigazgató jelentette, hogy 
decemberben egyenes adóban befolyt 
122792 korona 95 fillér,  a mult év ha-
sonló havában 92955 korcns 19 fillér, 
hadmentességi díjban befolyt  4336 ko-
rona 28 fillór,  a tnult óv hasonló havá-
ban 4488 korona 12 fillér,  béiyegdij és 
illetékben befoiyt  26420 korona 16 fil-
lér, a mulS év hasonló havában 37892 
korona 45 fillér,  fogyasztási  és ital-
adóban befolyt  73369 korona 79 fillér, 
a rnult év hasonló havába 73831 ko-
rona 92 fillér,  ideiglenes házadó meu-
teeség augedélyeztetett 7 esotben. 

Ezután a tiszti főorvos  kir. ügyész, 
árvsz. elnök, kir. állainépitószeti hiva-
tal főnöke,  kir. taufelügyulő  és törvh. 
főállatorvos  szokásos havi jelentései tu-
domásul vétettek ; más fontosabb  tárgya 
nem is volt az ülésnek; közben még a 
fegyelmi  választmány letárgyalt több 
ügyet és az ülés 12 órakor véget ért 

NYÍLT TÉR*) 
Tudvalevő dolog, hogy az itteni izr. hit-

község kebelében a műit évi docembor hó 22-én 
megtartott rabbiválasztáaból éa ennek előz-
ményeiből kifolyólag  oly áldatlan belviszályok 
dúlnak, amelyek tényleges és való okait, a 
nagy közönség tudomására hozni ily uton 
aunal inkább is közérdekűnek és kívánatosnak 
tartok, mert ezen ügy gyei már a budapesti 
lapok egy némelyike, a Kolozsvári Ellenzék, 
sót ennek kapcsán az itteni lapok is kivonat-
ban foglalkozván,  hogy a nagy közönség a 
dolgok valódi tényállásét megismerve ez ügy-
ben igazságos és jogos ítéletet, az érdekeltek 
pedig a consequentiákat levonhassák. 

A tényállás röviden a következő: 
Hosszas vajúdás éa  küzdelmek után végre 

a mult esztendőben a Nagymélt. Vallás- és 
Közoktatásügyi Miniszter Urnák 56085. sz. 
alatt kelt határozatával megengedni méltóz-
tatott, hogy az addig csíkszeredai fiókhitköz-
ség kerületi anj ahitközségé alakulhasson át, 

*) E rovat alatt közlöttekért nora vállal fele-
lősseget a Szerk. 

A „SZÉKELYSÉG"' TÁRCÁJA. 
Emlékezés. 

Egy kép  van itt  az asztalom  fölött 
Diákkori  emlékem... 
Jelzője:  hajdan  amikor 
Az első  célhoz  értem. 

A többiek  haj! azóta régen 
Megházasodtak  vigan 
Vagy  ház nélkül  is boldogan  élnek 
Valahol  családosán. 

S ha elérjük  majd,  hogy találkozunk 
IIol  négy  folyó  megárad... 
Szőke  Dana. Rába, Rábca, Harcai 
Hol  most is áll  a várad 

Török  világból  csonka nagy torony... 
Lelkemben  újra vágy kél 
Bejárni  minden  kis zugot,  teret 
Szépséges  álmok  holyén. 

S tiz  esztendő  amit  kinek hozott 
Büszkén  majd  elbeszéli 
Vig  társaságban  árván, egyedül 
Csak  ón leszek  — a régi. 

Csak  ón! Oh én  fu'ottam  céltalan 
Erted  magas szivárvány... 
Kinőtte  mind  a hány: az ifjúságot 
De büszkén,  meg nem állván 

Ma  itt  vagj-ok a pálya kezdetin. 
Elnézve  termóstekot 
Megcsuklik  ajkam, mert pazar valók 
Hogy  ily  későn...  csak vetek... 

Menjünk,  bucsuzzunk, adjatok  kezet! 
Mulatni  úgyse vágyom... 
Kocintgató,  vig cimborák között 
Se tér  meg ifjúságom. 

Mátrai  Ferenc  Béla. 

Két mese. 
A poéta. 

Volt egyszer egy fiu.  Szőke hajú, nyúlánk 
magas fiu  volt és a szeme mindig messzire te-
kintett, múltba nézett, jövőbe látott. Nem csi-
nált Eoha semmit, csak a tóparton üidögélt 
naphosszat ós álmodott. Álmodott ébren, nyi-
tott szemmel és az álmai csodaszépek voltak 

Kinn ült a fiu  egyszer a parton, amint 
szokott, éjszaka volt, a hold fényében  ezüstös 
fodrok  támadtak a vízen ós elsimultak megint, 
a fák  bánatos, halk melódiát susogtak a fülébe, 
a túlsó partról nagy, vén hegyóriások fekete 
silhoueteje tekintett feléje  ós valahonnan messzi-
ről apró házak fehér  függönyös,  cserepes ab-
lakából pisláukolt, integetett a gyertyafény. 

A fiu  kinn ült a parton és nézett maga elé, 
mikor egyszerre neszt hallott. Feltekintett és 
tágranyitotta k«*k szemét. A holdfényben  sok-

tsok apró lenge kis alakot vett észre; tündér-
táncot jártak. A ruhájuk, a lenge, sziromszerü 
leplük pajkosan lebegett utánuk és a lábuk 
alig érte a földet.  Nem is vették volna észre 
a fiút,  ha az a két szetn ott nagyon-nagyon 
ki nem tünt volna a csillogásával a lombok 
közül. Az egyik tündérke meglátta ós abban-
hagyta a táncot, odament a fiúhoz.  Utánna 
ment aztáu a többi is. Tetszett nekik a fiu, 

becézték, simogatták és a fiúnak  ez olyan jól 
esett. Jól találta magát a tündérek között, ve-
lük maradt volna szívesen sokáig. De a tün-
dér kisasszonyoknak el kellett menniök, elbú-
csúzkodtak hát tőle. És búcsúzkodás közben a 
fiúnak  leperdüit egy könycsep a szeméből. 
Leperdült, végig a kezén és.... a fiu  megráz-
kódott. 

Álom volt. Felkelt a partról, A hold még 
mindig viiágitott de — lehet hogy csak a fiu 
látta igy — mintha a fénye  olyan nagyon hi-
deg lett volna. 

Megindul hazafaló.  Mikor belépett a házba, 
az apja, anyja dolgozott, a testvérei körben ül-
tek. A mátkája ott várt reá. Meséltek egymás-
nak. Meséltek igaz történeteket. A fiu  hallgatta 
a mesét, mikor vége volt, azt mondta ő is 
mesél valamit. És elmondta az álmát. Beszélt, 
beszélt színesen, csillogóan, tarkán, a sz<*me 
ragyogott, amikor visszaemlékezett reá.. Egy-
szerre hangos hahota szakította félbe.  Ostoba-
ság, dörmögte az apja, tündérekről bőszéi, 
mondta az anyja. A fiúnak  torkán akadt a szó 
ós megindultak szemeiből a könnyek. A leg-
szebb álmát, amit ugy szeretett, kikacagták. 
Felállt és kiment a szobából. Azok pedig ne-
vettek, beszéltek. Csak a mátkája jött ki utána. 
Megfogta  a kezét lecsókolta a könnyeit ós be-
szólt hozzá halkan, megértően. 

S a fiu  azontúl csak a mátkájának mondta 
el almait. Csak neki és senki másnak. A leány 
pedig megfogta  a közét ha mesélt és belené-
zett a szemébe. Aztán ott is hagyta a kezét a 
fiuóban  és attól fogva  együtt mentek, együtt 
éltek, egymás kezét fogva.  A fiu  mondtn az 
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oly feltétellel  azonban, ho y magának a tör-
vény által előirt minőaitésü anyakönyvvezető 
rabbit válasszon, még pedig legkésőbben :i 
múltév december hó 25-ig, mint záros határ-
időig. 

Erre Mátrai Ignáez akkori hitk. elnök 
összehívta a kerületi közgyűlést, ahol elhatá-
roztatott, hogy a rabbiválasztás megejthetése 
céljából a pályázatokat ki fogják  irni. Ugyan-
ezen alkalommal azonban sajnálatos félreér-
tések következtében a közgyűlés egyrésze 
Mátrai Ignáez akkori elnök iránti bizalmatlan-
ságának adott kifejezést,  mire nevezett — 
— lévén benne férfias  önérzés — még ugyan-
azon percben le is mondott tisztségéről, ha 
későbben pártjának unszolása és egynémely 
ellenpárti tag személyeskedése folytán  ezen 
lemondását vissza is vonta és felvetvén,  a 
bizalmi kérdést a közgyűlés őt titkos szavaz d 
alapján újra megbízta az elnöki teenduk további 
és ideiglenes vezetésével. 

Az ezt követő legközelebbi közgyűlésen 
azonban mindezek dacára megválasztotta az 
ellenpárt Rinswa'd Márkot elnöknek, s most 
már előállott az a képtelen helyzet, hogy a 
hitközségnek tulajdonképen két elnöke volt 
egyszerre, amennyiben Mátrai is, Ringw i!d is 
ragaszkodott az elnöki tiszthez ! Megjegyezni 
kívánom, hogy ezen ügy fellebbezések  tárgyát 
képezi, s még a mai Lapig sincs az illetékes 
fórumok  által eldöntve, hogy kit illet meg 
tulajdonképen az Elnöki tisztség l 

Hogy azonban ugy ezen, mint sok nú a 
hitközség létérdekeit mélyen érintő elieutétek 
elsimittassanak, s a belbéke helyreállittu • : 'k, 
egy öt tagu bizottság kezébe véve ezen iUyet 
azon fáradozott,  hogy a két párt között jr\k 
tumot, illetve békés egyezséget teremtsen. 

Ez látszólag sikerült is. amennyiben a két 
párt között oly megállapodás létesült, hogy 
Mátrai mindaddig elnök marad, amig a rabbi 
választást keresztül nem viszi, legkésőbben 
azonban a mult év végéig, amikor is önként 
lemondani tartozik elnöki tisztségéről. Meg 
kell itt jegyezni, hogy ezen békéltetési tár-
gy flhisokou  Mátrai is, Ringwald is részt vett, 
épen Rmgwald volt az, aki a tárgyalások fo-
lyamán látván, hogy Mátrai az ellene a leg-

utóbbi gyűlésen megnyilvánult bizalmatlanná::; 
dacára is annyira ragaszkodik az elnöki tiszt-
séghez, a következő kije'entóssel — ani.-íiyet 
lehetőleg a ssját szavai után idézek 
itt: .Igazán csodálom, hogy Ön akkor, .nn km 
Ön iránt a bizalmatlan*:-.-.-, ily foka  i i.\ár.ul' 
meg, Ön még mindig r-. -zkodik :.: eliv'.ki 
tiszthez, s bíztoáltom, hogy én hasonló esot-

közi "-y unszolásra, s legutolsóuak Glas-
ner Jakab kolozsvári alrahbi is. 

MindaiM , amig Glasner be nem mutat-
koZQtt, a :i patlua több jelölt között oszlott 
meg, ! .:..: r \ i)i) eséiyo azonban Ádler Jó-
zsefre'  volt. 

Al ' »n a pi'i matban azonban, amikor Glas-
ni-r pi'.l;. zónoklatait itt és a kerületben meg-

ben a consequentiákat levonnám, soki .-l ön r/  tartotta maris meghódítóba magának a nagy 
tesebben járnék el.' |es i:,t î ensobb többséget, közöttük Ringwal-

No de ha \juk ezen kijelent -sét, 1 é Mátráit is, akiket az elsó időben ezen 
még visszatérüuk ! i «gy uiyanazon személy iránti lelkesedés ugy-

üuyanezen bizottság békéltetési táiv\alá- ^ x i m megbékíteni látszott, 
sainak egyik fő  féltételek  ónt meg lat 'álla- USf  8 u«y átszőtt, 
pilva • ig M IS, begy Mátrai a . 1 • ^ ! - ü / Ü I ^lasner '»'«»den küz-
kt rülcti kőzgyttl tál ik első tül fogna  fényes  győzelmet aratni, 
jágl a ti.-z'ujiiást, fertőzik  felvenni,  azonbanI 8 l j u 0 á u ; i y l ü r l é Q t «WWW» mertidő-
Ringwald és ennek pártja, akik M itr..: k ,, • n Kinţw ld a rabbivála.-ztás megtartá-
blzalmatlunságot tul-.»jdonkép< n m _-zava ták, j f : i r a 

kötelezték magukat becsületszavuk •..•. ;»val 
MlUlt 

arra, hogy a közgyűlésen ezen kik-at -ti ei 
pont, vagyis a tisztujit. s lotár;-' ! tinin.! 
en-jük és b. folyásukkal  meg;' .riályozui b 
csű'abeli kötelezettségüknek fo_j.>.k  i,:n»r 
aun ik napirendről való levéteiet ők n. . 
fogják  indítva yozni. 

Felvirradt azonban a m .j •! j i- • > ú1 

napja, s megtörtént az, arair- az •..:-
után senki sem számithatott a.okon kivi 
akiknek keze ebben a nem valami ii r -s j 
ügyben be nem voit a-atva, va ;y: • :>z. h y 
Ringw ild és enn k pártja, il: ". e_-. j»r 
megbízhatóbb embere az egyezi- gtól . oheróleg 
nemhogy a tisztujitái kérdés .á-.r.i.-át in-
dítványozta volna, de épp n rag '.'u-doU 
ennek letárgyalna óhoz, s így Ringw aid n. g t 
ezen gyűlésen elnökké i.i i* ki,-.'; . . i . • . 
Mátrai jogos felháborodá  ában az t-g-.-z gyű-
lést berekesztvén a maga rész- ró', azt ott is 
hagyta. 

Megkezdődött, tehát az ádér: harc a l.-'-t 
ellenfél  és párt között, ez azonban a I gnn-
gyobb csendben folyt  egész u a rabbiválaszta-t 
megelőző napokig! 

Ringwald kiírta a pályázatokat a r.-.bbi 
választásra. 

i\leg lettek hiva a kiszemelt pályázóit, h 

álmait a leáuynak és a leány lecsók uita ki'.uy-
nyei% ha fájdalmasat  álmodott. 

Vannak még ilyen emberek a világon. Vol-
tak és lesznek mindig a világon. Még vannak 
emberek, akik tündérekről álmodnak, akiknek 
még erős a hitük, akik elmondják másoknak 
is ha szépot álmodtak és csak akkor perdül 
ki a könnyük, ha kikacagják őket. Vannak 
még ilyen emberek — tna poéta a nevük — 
vannak még, akik szépet álmodnak, akiknek 
nagyon fáj,  ha kikacagják őket, de nincsen 
mindegyik mellett valaki, aki letörülné a köny-
nyeiket. 

II.  Kain. 
Az áldozat tüze alig hamvadt el még, a 

domboldalon még alig sújtott le a gyilkos kar 
és elsötétült az ég, dermesztő szel dühöngött 
a vidéken, hideg volt, félelmetes,  borzongó 
hideg. A fú,  mintha szürkébb lett volna és a 
fak  között bíborszínű fellegcsucson  ereszkedett 
le az ang\al. Lángostor volt a kezében és a 
szemét haragosan szegezte Kainra, aki daco-
san felemelt  fővel  nézett reá. 

Az angyal haragudott. Eljött hirdetni az ur 
parancsát és az ember, a bűnös ember fele-
melt fővel  állt előtte. Lángostorával végigsuj-
tott az emberen, a homlokát érte a csapás. 
És mély barázdát szántott a homlokán. Nagy, 
mélységes ráuc lett ott és az ember leborult 
a földre,  megtörte a fájdalom.  És az augyal 
hirdette az ur parancsát. 

— Ember I Te megsemmisítetted az én te-
remtményemet, aki hozzád volt hasonló. En 

megbőszülöm ót, rettenet'., s n fogom  m:gl: 
szu'.ui. Neui fogsz  m-g:-e::rni tilai nem, , 

vi december hó 22-ére a kerületi 
üssz hiván, feléledtek  ismét az 

J tlioup-:r;i jeiö.t- k, de küiöno>un Adier, aki 
i. n i.i resztül járta a kerületben sőt itt 
s : rodábau is a szavazó hivekot, s minden 
. j-'-v ; és t hőségével igyekezett magának 

' 4- r:oi /.erezni, ami n-.ki részben sikerült is. 
j ..yn y a-szouyi pletykák folyián 

.-.. ; ú-.i yahitközsegben is Li vá.t egy 
i- r i;,. i a G1 láuer pártból Ringwalddal ólÜ-

, kon, í ::i'j>t már c akugyan megkezdődött az 
i /. harc. aue-ynek hevében az Adier pártiak 

i a c.-:u.:ja fegyverekkel  igyekeztek taboru-
kat növelni, ezen fegyverek  azonban leg-
ii i i i í .1: «.-re ezeknek visszafelé 
.-üllek e! ; uiijet;u}ibcu látván egjuemely jó-
trzt .iü Adier p rti a szokatlan brutális fegy-
vert k használatát vagy tartózkodott a pártos-
kor .tói, vagy egyeuesen Glasuer párti lett. 

EZ'.-u >uzuen közelgett a december 22 iki 
naty nap, a választás napja! 

Ringwald, — időközben és nagyon helyesen 
— aogy a szavazásnál visszaélések ne tör-
. • i;iio•. ..ek kin jzriit maga mellé egy négy-

ii • az Ó3.--zes kerüiete-
í  bejárvan, összeírták a szavazok uév-

lajstromát 
«iv g.zvén nem bizva saját erélye és 

i ],;.;:< ; '-.-agaban Csík vármegye Alispánjá-
hoz a sajat, valamint még egy pár aláírással 
••!.alo*i kéjest nyújtott be, amelyben a rabbi-
vaia-ztusi közgyűlésre egy hatósági közeg ki-
üldesét kérte. 

Csikvarmegye tapintatos és nagyrabecsült 
: 

űzlek innen, ai.oi «-Hu  a/. á;kom ' A'i.-p.-.nja ti^t  . :n:nel kisérvén addig is ahit-
kistrni fog  mindig, mi? , k l\e . : jen ciuló pártszenvedélyekettel-

rődve éled le az éluted^t ós aie-jd nyé- n.gi 

pártszenvedélyeket tel-
j rit* . i e>. -a kerelmet, amennyiben a köz-

v homlokod veiyjt v-l .-.. rz.d m ;íiiiii , u , l.;0 ;. i r nappal arról értesítette ké-
glidét. Es dolgozni fo^sz  folyton,  bolyongv 
ki leszel űzve az emberek kör bál. Es adom 
neked és minden utódnak, adom ntktek aján-
dékul, átkom jegyţ-ül a müttk »t. K mi fo 
az átkom mindig, és a ránc, melyet az 
vés homlokodra. 

• . hogy a Közgyűlés vezetésére dr. 

A szó elhangzott és Kain ueh'-z léptekkel 
indult meg, le a dombról, ki a világba. És oda-
lenn a domb alján leborult a főidre  és o. a 
ránc még mélyebbre húzódott a homlok . . A> 
angyal sajnálkozva u-'-zte. Mi'-*r i.gy niög' r e 
látta, nem haragudott reá. Odalép- .i mdlé, 
lehajolt hozzá es szólott: 

— Szegény büuös ember! Az Ur akaratát 
nem lehet in 'grná .itani, te rád o*t kinn, a 

CH ű Bődre Várm. másod főjegyzőt  ra&dette ld. 
Igen v . de ekkor már nagyon közel le-

- a ko yűl-'S, ib ive rabbi választás napja, 
^^ azt tai-a ziaiia a Ringwald párt, hogy ez reá-

juk nézve c kudarccal végződhetik, éppen 
ezen oknál fogva  gondoltak nagyot es meré-
,-,rt, s 2 nappal a közgyűlés ideje előtt azt 
minden indokolás nélkül elnapolni Jatta jónak. 

l'i/1:u l inapolá.'i kis. rlet azonban nem sike-
rű. i. inert ugy az itteui, mint a vidéki hit-
ko.: i kérőietek í ürgős kéré.-ei folytán  annak 
ti; t̂artá-át az Alispán ur ohendelte aunál 
inkább is, mert hiszen — mint mar tudva vau 
- a N igymélt. Vall. s Közoktatásügyi Mi-

boly ongás, a gond, a munka vár. De l . d a 
Ur átkát én áldás á t szem. Te do .• >..n t s/. 
odakÜnu szemed könny vei, arcod v n-jf-k  v- . 

ui~.; r ur úgyszólván ettől tette függővé 
ii thitközségnek anyahitkőzséggé való alakul-
h isát, s a terminusig amúgy is már csak 3 

De ez nem lesz átok, áldássá te. z-iu a .t. Ál nap \ a ztotta i a szóban forgó  kerületi 

dássá lesz a munka es a ránc, melyet az 
ko ... aé-tl Csupán p.'dig pártérdekekből ki-
foi  \ ol •.' az anyahitkö/3 .g leterdekeit is koc-

, , , , kára tenni az Alispán ur — nagyon helyesen tó . Áldásul adom a inunkat, a gondot, aldas . O J J 
.. , • , . , nem enged; • meg. lesz a u ked es miuden nemzetség 'dnek cs 

utódaidnak ezen a földön. 
A domboldalou csend lett. Ej megindult u 

bűnös ember és aida -a vált az Isten atka. 

Végül elérkezett a december hó 22-iki vá-
lasztás napja is. 

A yüh ven ugy a kerületből, mint Szore-
daból is igen számosan — mintegy 220-au — 
jelentek meg a szavazók, közöttük azonban 
csak miuljgy 12 Ringwald, illetve Adlcr parti, 
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akik a gyűlés csendes lefolyását  eleinte meg-
akadályozni igyekeztek, azonban ez nekik hála 
dr. Gaal Endre erélyes és tapintatosságának 
nem sikerült. 

A teljes gyűlés lefolyását  leírni meg sem 
kísérlem — arról megvan a hiteles jegyző-
könyv, — s annak csak főbb  mozzanatait is-
mertetem. 

Minthogy Ringwald dacára annak, hogy 
értesülve lett a gyűlés megtartásáról, azon 
még sem jelent meg, a minthogy a közgyűlés 
tőle a gyűlés elnapolásának indokait, s egész 
eljárásának magyarázatát számon kérni kívánta, 
kiküldött egy három tagú bizottságot, hogy 
ót a gyűlésre való megjelenésre szólítsa fel. 

A küldöttséget lakásában be sem bocsájt-
ván, kijelentette ellenben minden indokolás 
nélkül, hogy azon meg nem jelenik. Erre dr. 
Harmat indítványt terjesztett elő, mely szerint 
Ringwaldnak bizalmatlanság szavaztassák, a 
mint a közgyűlés egyhangúan meg is csele-
kedett. 

Erre elrendelte a közgyűlési elnök a rabbi 
választást, illetve a névszerinti szavazást, a 
három jelöltre. Természetes, hogy az Adler 
párti hivek látván az absolut többséget, a 
szavazás elől „éljen Kossuth, éljen Justh" ki-
áltással megszöktek ; s 192 leadott szavazat-
ból üdlerra mindössze 4 szavazat jutott, s 
Glasner dacára anuak, hogy még sok párthíve 
le sem szavazott, — mert a szavazás éppen 
a déli órára esvéu ebédelni voltak — 188 sza-
vazattal ugy szólván egyhangúan lett rabbinak 
megválasztva. 

Következett az indítványok sora. 
Benyujtátott egy indítvány írásban arra 

nézve, hogy tekintettel arra, miszerint Ring-
wald egész ténykedése és eljárása arról tett 
bizonyítékot, hogy az eluöki tisztség és teen-
dők ellátásába egyáltalán képtelen és alkal-
matlan, szavaztassak neki bizalmatlanság, s 
erről nevezett jegyzőkönyvi kivonatban értesi* 
tessék. — Ezen iuditványt a közgyűlés a maga 
teljességében elfogadta  és megszavazta, s er-
ről Ringwald már kivonatban értesítve is lett. 

8 mit tett erre az öuérzetes Ringwald? 
Lemondott ? ? 

Azt, hogy december hó 31-én egy 11 em-
berből, s kizárólag az ő párthiveiból álló dí-
szes társasággal bizalmat szavaztat magának, 
ellensúlyozásául a közgyűlés bizalmatlansági 
szavazatának, s ugyancsak ezen 11 emberbői 
álló társasággal kimondatja azt is, hogy az 
alispán ur által megtartatni elrendelt, s a 
nagy kerületi közgyűlés által hozott határoza-
tok, valamiut a rabbi választás is törvényte-
len és semmis! 

Hat hol az a férfias  önérzet Riugw ild ur, 
amelynek önben való léteiét Mátraival szem-
ben oly fennhauguan  hirdette? 

Hiszen az Ön esete sokkal súlyosabb, mint 
volt az övé, mert hiszen Önnek éppen azok 
az emberek szavazzák meg most a bizalmat 
lanságot, akik Önt annak idején eluökké kiál-
tották ki! ? Vagy nem igy van ? Vagy talán 
el felejtette  volna, hogy mit tesz az conzek-
ventiákat levonni ? 

Elvárjuk Öntől, hogy lesz Önben annyi fér-
fias  önérzet, hogy a méltatlanul elfoglalt  elnöki 
állásáról a legrövidebb idő alatt lemond, mit 
ha nem tenne, ugy sajuálattal bár, de nekünk 
kellene majd a couzekvoneiákat levonnunk, s 
az Ön önérzetéről é3 féríiasságáról  eddig Önbe 
vetett hitünket ehhez mirten reformálnunk. 

Folacsek József,  Matrai Ignátz, 
Böhmerwald Zsigmond. 

IRODALOM. 
Matrai Ferenc Bela vigjatóka. 

(A  honatya). 
Mátrai egyfelvonásos  színmüve, melyet a 

Kassai Nemzeti Színház méltónak talált arra, 
hogy műsorába iktasson, — megérdemli az 
irodalmat kedvelő közönség szerető figyelmét.' 

Annál is inkább, mert a jeles szerző várme-
gyénk lakosa. Idefüzi  ót nemcsak diszes állása, 
hanem szive-lelke, amely megértéssel rajong a 
székely sógórfc... 

A színmű tartalma érdekes ós igaz. Egy 
üresfejű,  hebegő zseutri-fiut  állit a történések 
deszkáira, ahol mulatságos módon fejlődik  ki 
előttünk egy korrupcióval koszorúzott követ-
választás. Á dadogó és léha gentry-ivadúknak 
mandátumot szerez a gazdag zsidó bérlő, aki 
kezei között tartja a .szabad választópolgá-
rokat". Teszi ezt abban az Ígéretben bizva, 
hogy az újdonsült képviselő liuga nem tagadja 
meg tőle szivét. 

Amint látjuk, a darab nem nagy lélekzetii, 
de ehhez képest nem is terjed tul az egyfel-
vonásos színművek kisded keretén. Rövid, 
csattanós és mulattató. A jellemzés kitűnő, a 
cselekmény biztosan fejlődik.  A kántorral való 
epizód oly ügyesen vau a szerkezethez iilesztve, 
hogy mintegy megszabja és formássá  teszi az 
egész történetet. segíti a darab intencióinak 
megértését. 

Szeretnők élvezni a színház kiváló művé-
szeinek interpretálását. A jeles alakítás még 
inkább kidomborítja a jól megirt műnek értei 
inét és célját. De igy — olvasva — is gyö-
nyörűséget találunk ebben a helyes kis vígjá-
tékban, amely az érvényesülés tirkairól rántja 
le a lepiet és jóízű kacagá-t vált ki az olvasó 
pszhiójéből, aki előtt föltárul  a társadalom ri j-
teimeinek mulattató igazsága. Kacagunk és 
aztán mégis felsóhajtunk:  «Ilyen az élet! 
Korrupt és hitvány. Vajha eljönne az igazság 
uralm i, a bee ü!et és kiválóság biztos érvé-
nyesülésének aranykorai" Es ez a sóhajtás a 
darabnak erkölcsi hatása és legigazibb sikerei.. 

Mátrai Ferenc Bela jót és igazat irt. Meg-
érdemli ez a kedves kis vígjáték az olvasást. 
Aki igaz lelki elv zetet, egy mulatságos 
félórát  akar magának biztosítani, vegye meg 
és olvassa el a színművet. Az árát nem ismerem. 
Ugy tudom kapható a szerzőn U Csíkszeredá-
ban. (M. F. B., kir. s. tanfelügyelő.) 

Szikul  us. 

H Í R E K . 
— Személyi hír. Dr. Ujfalusi  Jenő pol-

gármester dr. Bernády marosvásárhelyi főispán 
installációján Csíkszereda város képviseletében 
résztvett. 

— Önálló működési kör. Az igazság-
ü^vminiszter Zayzon Kálmán gyergyószontmik-
ló?i járásl-irósági jegyzőt öuá'Jó működési kör-
rel ruiiázta fel. 

— Kinevezés. A kolozsvári kerületi pos-
taigazgató a gyergyóbékási postamesteri állásra 
Miklós Lenke odavaló lakost nevezte ki. 

— Halásztársnsógi közgyűlés. A gyer-
gyói mu ros menti halászati társulat f.  évi feb-
ruár 4 én délelőtt í) órakor, Gyergyószentmik-
lóson, Zakariás Lukács elnöklete mellett köz-
gyűlést tart, melynek tárgya zárszámadások-
költségelőirányzat és bérleti szerződ êk lesz-
nek. A közgyűlésen az országos halászati fel-
ügyelőség kiküldöttje is résztvesz 

— A hazai román pénzintézetek ós 
a pénzügyvalság. A magyarországi rcmán 
pénzintézetek számára tanulságos tapasztala-
tokkal szolgált a lezajlott pénzügyi válság. A 
román pénzintézetek legnagyobb része ugyanis 
visszleszámitolás tekintetében a cseh bankok-
kal állott összeköttetésben, melyekhez még az 
esetben is inkább fordulnak,  ha a budapesti 
nagy bankénál kedvezőtlenebb feltételek  mel-
lett kapták is a hitelt. Mihelyt azonban a 
pénzügyi válság bekövetkezett, a cseh bankok 
voltak az elsők, akik megtagadták az eddigi 
konciliáns megtartást és oly feltételeket  szab-
tak a román pénzintézeteknek, amelyek azok 
feumaradá>at  majdnem veszélyeztették. A ve-
zető cseh pénzintézet a „Z îvnosztenszka Banca" 
a román pénz intézi toktól nem es k azt köve-
telte, hogy zálogleveleinek egy bizonyos részét 
kötelezőleg átvegy k, hanem a legridegebben 
megtagadták a visszleszámitolási hitelek meg-
bosszabbil iút. Ezzel szemben a román pénz-
intézetek n * alkalmuk volt tapasztalni, hogy 
a budapesü nagy pénzintézetek a válságos 
helyzet dacára is minden esetben a legnagyobb 
előzékenységet tanúsították a román pénzin-
tézetekkel szemben. Ezt maguk a vezető férfiak 
is elismerik es igy a válság egyik eredményé-
nek lehet tekinteni, hogy a magyarországi 
román pénzintézetek egyhamar nem igen fog 
nak a cseh tőkéhez fordulni. 

— Miniszteri rendelet a tojszallito 
edényekről. A főlmivelésttgyi  miniszter vala-
mennyi törvényhatóságnak rendeletet küldött, 

amelyben meghagyja, hogy a ragadós állatbe-
tegségek, főleg  pedig a ragadós száj- ós köröm-
fájás  széthurcolásának megakadályozsisa céljá-
ból, de egyéb közegészségi érdekeknél fogva 
is a tej szállításhoz hasznait edényeket, kan-
nákat, használatbavétel előtt a tejtermelők ki-
ürítés után, illetőleg visszaküldés előtt pedig 
a tejkereskedek és mindazok az egyének, akik 
üres tejes edényeket szállítanak, bő vizöblités-
sol belül és kívül gondosan megtisztítsák, 
azoknak állandó tisztítására kiváló gondot for-
ditsanak, ennek elmulasztása kihágást képez, 
amely 200 koronáig terjedhető pénzbüntetéssel, 
esetleg megfelelő  elzárással lesz büntetve. A 
miniszter felhívja  még a törvényhatóságokat, 
hogy ennek a rendeletnek pontos foganatosí-
tását miudenkor ébreu ellenőrzzék. 

— Jótokonycelu szinelőadás. A csík-
szeredai polgári leányiskola növendékei folyó 
évi február  1 én, szombaton, délután 5 órakor 
a Vigadó hangverseny termében tánccal egybe-
kötött nagyszabású jótékonyeélu szí ne lő adást 
tartauak, mely az idei farsang  egyik vonzereje 
lesz aü estély tiszta jövedelmét a tanulmányi 
kirándulási-alap és a polgári iskolai tanárok 
ház* javára fordítják,  mely jótékonycélokra 
felUlfizetéseket  is elfogad  a rendezőség. Jegyek 
Merza Rezső divatüzletében válthatók, a zenét 
Raduly B. Árpád adja, a konyhát Jakab Ödön 
látja el. A leányiskola magas színvonalú, min-
dig szép és pazar kiállítású, gondosan rende-
zett ünnepélyeire és szinelőadásaira felesleges-
nek tartjuk külön is felhívni  közönségünk » r-
deklődését és támogatását, elegendő talán 
annyit kiemelnünk, hogy Császár Jolán igaz-
gató és Nádasdy Béla zenetanár kiváló ren-
dező képességei ós faradságot  nem ismerő 
buzgalmuk már magában véve a legteljesebb 
erkölcsi sikert biztosítják a jótékonyé jIu szin-
előadáB számára. Szinrekerül Rajna Fereue és 
Czolior Károly három felvonásos  dalműje, a 
nagysikerű „Kit» Mátyás", melynek fősz  -repei 
már eddig is előnyösen ismert műkedvelők 
kezeibe vannak letéve. A darab előadása rend-
kívül látványos és pazar kiállítású lesz A ,Rab 
Mátyás" szereplői a következők: Szilágyi Er-
zsébet, Lőrinez Irma. Mátyás, a fia;  fogoly 
Prágában, Kömény Brigitta. Pócsi Gerő, János, 
szolgagyerekek Mátyás mellett, Lengyel Frida, 
Dóczy Ilona. Eysik, a prágai hitközség elöljá-
rója, Winkler Róza. Gita, fogadott  leánya, 
Kovács Ilonka. Mindi, Eysik szakacsnóje, Far-
kas Margit Gabiről diák a prágai főiskolában, 
Farkas Jolán. Czódik, hitközségi szolga, Neufeld 
Elza. Futár-Drágffy,  a Huuyadihnz híve, Sándor 
Gizella Szurema, Dina, Lea, fiatal  leányok, 
liorbandi Ida, Autai Erẑ i, Helvig Ella. Mikhoel 
a „Ghettó" őre, Kovács Piroska. A főpap, 
Márton Juiiska. Diakok a prágai főiskolában  : 
Dávid Roza, Kliliő Margit, Nagy Stefi,  Nagy-
Erzsi, Török Irm i, Bauer Erzsi, Bartos íren. 
Vásáros asszonyok: Ambrus Mariska, Meskó 
Vica, Dávid Rózsi. Piaci elárusítók: Saudor 
Irén, Vajna Margit, Fülekig Ilona. Papp Irén, 
Orbán Irén, Helvig Nelli. Örök: Dávid Margit, 
Lihuer llouka, Deáky Erzsi, Schülier llermin, 
Z »t;ukál Piroska. Apródok: Maraschky Erna, 
Hajnód Irma, Dobos Piroska, Dávid Julika, 
Kánya Irén, Oláh Karolin, Merza Ibolya, Merza 
Frida, György Erzsi, Ainbtus Margit, Bíró Ju-
liska, Kovács Böske, Holló Róza, Farkas Sári, 
Jakab Mariska, Sándor Olga, Kinczler Íren, 
Rancz Irén. 

— üj vicinálisok a Székelyföldön. 
Marostordavármegye es Marosvásárhely város 
közönsége több vicinális vasút építésére kapott 
előmunkálati engedélyt Ezek közt egy évre 
szól a marostordai helyiérdekű vasút Mezö-
bánd állomásától Mezókapusig, illetve Kolozs-
n tgyida állomásától Besztereze állomásig és a 
Parajdtól a Székely udvarhely állomásig, végül 
pedig a Mezókapusíól Maroscsapó állomásáig 
tervezett keskeny vágány u vicinális vasutvona-
lak engedélye. Ezenkivül a Marosludas - besz-
tercei voual Mezőm nes állomásától a Máv. 
Apahida állomásig tervezett keskenyvágányu 
vasútvonalra is megadta a kereskedelemügyi 
miniszter az előmunkálati eugedelyt. 

— Erdöraernöki kinevezesek. Serényi 
Béla grof  földmivelésügyi  miniszter kinevezte 
az állami kezelesbe vett községi stb. erdők 
szolgálati ágazatánál Gegesi Kis Ernő erdöta-
nácsosi címmel és jelleggel felruházott  magyar 
királyi fóerdömérnököt  es Mathé Ambrus ma-
gyar királyi föerdoméruökóket  erdőtanácso-
sokká. Becher Adolf  magyar királyi segéder-
dőmérnököt erdőmérnökké, az összesített rang 
sorozati létszámba Vető Gyula, Sztankó Zoltán, 
Szabó Benedek es Papolezy József  magyar 
királyi erdómérnökgyakornokokat segederdő-
mernökökke. 



. szám. S Z É K E L Y S É G oldal. 
— Polgár-bál,  A csíkszeredai  ifjúság 

a létesítendő  sétatér  alap javara 1013. évi 
február  hó 1-én  at Európa-szálloda  összes 
termeiben  jótékony  célú  táncmulatságot  ren-
dez.  Belépti-díj:  Családjegy  3 kor. Személy-
jegy 2 kor. Kezdete  este 8 órakor. 

— Jutaimomdijak erdösitoaekórt. A 
főldmiveiósügyi  miniszter Gyergyóholló, üyer-
gyótoí^yes éa Bélbor községek határában, a 
vármegyei magyánjavak kopár területein, l'J07. 
évben teijebiteti erdősitéaek létesitésénél es 
gondozásánál kifejtett  tevékeny munkásságért 
Fejér Kálmán m. kir. erdőmérnök, a gyergyó-
tölgyesi eruögonduokság vezetőjének 4U0 ko-
rona, Csaió Lajos vármugyei bélbori erdőörnek, 
100 korona, Czilíra Vazul, Márton János es 
Caiby Lajos vármegyei erdőszolgáknak pedig 
egyenként GO korona jutalmat adományozott. 

— Öngyilkosság. Szász István Ferencé 
29 éves napszámos folyó  hó 10-én fel  1 órakor 
9 mm. átmérőjű pisztolyával szivén lőtte ma-
gát és azonnal meghalt. Nevezettet az öngyil-
kosság elkövetése után ág>bafekve,  jobblába az 
ágyon behajlítva, ballába a földet  éri, feje  a 
a fal  felé  fordulva,  a pisztoly az ágytól min-
tegy 40 cm. távolságban hevert, mikor testvér-
bátja ót megtalálta. Az eset bejelentése után 
az orvosrendöri rendőri vizsgálatot a kily óufalvi 
jegyző a gyergyóujfalvi  körorvossal ejtett" 
meg 8 az öngyilkosságot teljes vaiószinüs' ggel 
megállapították, azonban az öngyilkosság okai 
megállapítani nem lehetett. Az öngyilkos csak 
néhány hót előtt vesztette el feleséget  es nem 
lehetetlen, hogy e fölötti  bánata késztette a 
szörnyű lépésre. 

— Ki lesz az uj erdelyi püspök ? Ko-
molyan elterjedt az a hir, melyről mi hírt 
adtuuk hogy Majláth Gusztáv gróf  erdélyi püs-
pököt kalocsai érsekké fogják  kinevezni. Utód-
jának személyére több verzió kering, melyek 
közül többet mesterségesen is táplálnak. M îs 
legkomolyabbnak kell tartauunk azt, mely s/.e 
rint Majláth távozása esetén erdélyi püspök 
herceg Hoheulohe Egon nagyszebeni plébános 
lesz, ki tudvalevőleg Majláthtal rokonságban 
van. Azt a verziót, mely Majláth utödjáuak 
dr. Hirsehler József  kolozsvári prelatua-ple-
báuost emlegeti, — valószínűtlennek kell tar-
tanunk. 

— Be akarta osapni a biztositót. Gál 
István Felixé gyergyóalfalvi  lakos az aifalxi 
csendörségnél feljelentést  tett, hogy a Hosszú 
mező helyen levő, mintegy hat szekér azon aj a 
300 korona értékben elélte ismeretlen okból 
és idóben elégett. A széna a brassói „Gazdász*-
8zövetkezetnél 150 koronáig biztosítva vuit. ^ 
bevezetett nyomozás alkalmával kiderült, hogy 
Gál István szénája még a biztositás előtt le 
volt égve, amennyiben Gál a biztositás előtti 
napokon panaszkodott, hogy a szénája elég -tt. 
Azután biztosította a szénát két hónapra, hogy 
a biztosítási összeget magának megszerezze. 
A csendőrség az esetet a csíkszeredai kir. 
ügyészségnek feljelentette. 

— Előleptetós. Dr. Veress Sándor vár 
megyei tiazti főorvos  a Vili. fizetési  osztályból 
a VII. fizetési  osztály 3-ik fokozatába  lépett elő. 

— Rabbi-választás. A gyergyótölgyesi 
orth. izr. anyahitközség a minap tartott kerü-
leti közgyűlésén, anyakönyv vezető-rabbivá 
Freund József  szászrógeni főrabbi  választatott 
meg. 

— Hamisított borok Csikban. Az utóbbi 
időben igen gyakoriakká valtak a panaszok 
azért, mert vendéglökben, korcsmákban s álta-
lában italmérésekben sok hamisított bort hoz-
nak forgalomba.  Ezen panaszok a borellenőrzó 
bizottságok működésére is vonatkoznak, mert 
azok volnának hivatva hogy azon területeken, 
a melyekre működésük kiterjed, állandóan éber 
figyelemmel  kisérjék a borforgalmat  s mind n 
olyan esetben, mikor alapos gyanujok van 
valamely bor rossz minőségére nezve, a felje-
lentést az illetékes rendőri büntető hatósághoz 
megtegyék. Habár az ellenőrző bizottságok 
szabályszerűen meg vannak alakítva a felada-
tukra is ki vannak oktatva, mégis azt tapasz-
taljuk, hogy tevékenységük igen hiányos, né-
mely körletben épon semmi. Célszerű volna a 
bizottságokat felfrissíteni  éberebb tagokkal. 

— A vardotfalvi  ós osobotfaivi  ön-
kéntes tűzoltó egylet 1913. január 25-én 
szombaton este műsorral egybekötött zártkörű 
tárcmulataágot rendez, a vardotfalvi  község-
háza nagytermébeu. Belépti-dlj: 1 hely 1 kor. 
60 fiii.,  II. hely 1 kor. 20 fill.,  III. hely 1 kor, 
állóhely 60 fill.  Kezdete este fel  8 órakor. A 
tiszta jövedelemet a tűzoltók felszerelésére 
fordítják. 

— Marosvásárhely pótadója az 1913-iki 
évre 68°/0-ban nyert megállapítást. Az „ameri-
kai'-nak nevezett gyorsasággal fejlődő  város 
pótadója 1903-ban (ekkor Marosvásárhely sze-
gényes, mai intézményei nélkül való mezővá-
ros volt) 83°/o magasságban állott. A város 
tiszta vagyonszaporulata ez évtized alatt — le-
számítva a 12,932 537 kor. adósságot — 2 mil-
lió 275.587 korona. 

— Kitüntetcs. A vallás éa közoktatás-
ügyi miniszter a Patronázs egyesület köl 
kifejtett  tevékenységéért Zsögün Zoltán esí'..-
somlyói tanítóképző intézeti tanárt é Péter 
Sándor vardotfalvi  róm. kath. elemi i kola ta-
nítót elismerő okmánynyal tüntette ki. 

— Egyházközségi közgyűlés. A hely-
beli róm. kuth. egyházközség f  hó 21-éu, ked-
den a városháza nagy termében, dr. Szek res 
József  plébános elnökletével közgyűlést tart, 
meiynek tárgya a kepekivetések iránti feleb-
bezéseii elbírálása. 

— Világos selyem tisztítása. A világos 
selyemblúz, sál, nyakkendő és egyéb bilyem-
nemü minden szétfejtés  n -lkül igen &zépeii 
megtisztítható, ha tisztított benzinben kimos.- .k, 
m g pedig minden dörzsölés n ! ül, c*uk jól 
meggyúrva, megnyomkodva. Mikor egés<en 
megtisztult, fehér  ruhával betakart ruhaak ;</.-
tóra aggatva a levegőn megszáiiiják és később 
a viszályán kivasaljak. C.-ak nappal szabad 
benzinnel mosni. 

— Rozsdafoltom  fehérnemű.  Egyenlő 
rész sót, citromsavat és eóskasavat kell össze-
keverni é3 ezzel meghiutve a foltot,  vízgőz 
fölé  tartani. 11a a rozsda vagy tinta p« e ét 
eltűnt, gyorsan ki ke i mosni a helyet meleg 
szappanos vízben és több.-zör kiöblíteni, hogy 
teljesen kiázzék a sav. 

— A városi főjegyzői  állas betöltése. 
Tegnap járt le a Csíkszereda városnál ni-güre-
sedett főjegvzői  állás páiyázati határidej •. — 
Amint annak idején előre jeleztük, pályazatai-
kat a varmegye alispánjához benyújtották 
Fereuczy Ernő kir. törvény zéki jegyző, Tompos 
Gábor ügyvédjelöit és Kölu) István ny. szám-
vizsgáló. A választást megejtő képvi.se'ótestü-
leti gyűlés minden valószínűség szerint f  bruar 
elején lesz megtartva. A választási mozgalom 
élénk hullámokat ver, mivel a pályázók között 
erős küzdeieiure van kilátás. 

— A székelyföldi  kepemegváltás. 
Végre valahára alapos a remény, hogy a ke-
peváltásért uz őszi erdélyi róm. kath. status-
gyüiés által indított ujabb mozgalom teljes si-
kerrel fog  járni. Zichy Janó-; kultuszminiszter 
kijelentette, hogy a sz;ely kepe megváltása 
céljából a pénzügymini-zterrel tárgyalásokat 
kezd és rövid idő múlva törvényjavaslatot fog 
a képviselőház elé terjesztéui. Biztos értesülé-
sünk szerint az erdélyi róm. kath. status, to 
vábbá a református  és uuitárius egyházak elő 
kelóaégei körében mozgalom indult meg az 
iránt, hogy a pénzügyminiszter előtt küldött-
ségileg jelenjenek meg, melynek egyedüli célja, 
hogy a kepemegváltás kérdésének megoldását 
a megvalósuias stádiumába játtassák. Csaku-
gyan ideje volna I 

— Uj postaboiyeg a forgalomban.  A 
forgalomban  levő postabélyegek szama egy-
gyel szaporodott. Az Újonnan kibocsátott lü 
ííiléres postabélyeget a csíkszeredai posiahiva-
talnal is forgalomba  hoztak. Az uj iG filléres 
bélyeg elsó sorban a helyi ajániott levelek bér-
mentesiteaére szollal. Az uj bélyeg zöld szinü. 

— Tintairon hasznalata a postakül-
demonyek címzésénél. A m. kir. posta e.s 
távírda vezerigazgatóaag közlése szerint a folyó 
évtől kezdve i belföldi,  valamint az Ausztriá-
val es a Boszuia Hercegovinával való forga-
lomba meg vau engedve, hogy a feladók  az 
ajánlott levélpostai küldem Miyeket, továbbá 
aiabbi kivétellel — a csomagokat es ezek. Lzai-
litoleveleit tiutaironnal is címezhessek. Ajánlott 
levélpostai küldomenyek címzésénél a tinta-
irout akár a címoldalnak előzetes uie. nedve-
sítésével, akár száraz alapon szabad használni. 
Csomagok éa ezek szállítóleveleinek tintairou-
nal való címzésénél azonban az alap elózetea 
megnedveaitése kötelező. Aranyat, ezüstöt, 
bankjegyet, értékpapírt vagy dragasá^ot tartal-
mazó, úgyszintén GOO koronánál nagyobb erték-
nyilváuitasaal ellátott csomagok es szállítóle-
veleik címezésénél a tintairon használata titô . 
Pénzealevelek es postautalváuyok címzés- nél a 
tintairon hasznalata ezután aiucs megengedve. 

— Iskolásfiuk  a temetéseken. A val 
• i minisztérium a tanfel-

ügyelők" újból utasított . hogy a gyermekek 
egész- -.'-'í"' való tekintett.-l a gyermekek ki-
vonulás it temetésekre ne engedélyezzék, ha 
kedvezőtlen időjárás foly  tán az egészségre ár-
talmas lehetne. 

I. • P: í lia.j'Jr. o -: «! •• Nagy Boni. 

ALKALMI BUTORVÉTELT AJÁNL 
SZÉKELY ÉS RÉTI 

B Ü T 0 R 6 Y Á R A 
MAROSVÁSÁRHELY - BRAS SÓ 

FŐTÉR 47. Kapu-u. 60. 
K c m p : e t t H â l i a z c T o a t e i s n -

d e z é s e k t o i l e t t a . 1 m á , r 
-ÍOO K o s o s s T - é - É K T . 

Hitelkcpes egyéneknek árfeleme-
ics nélkül r é s z l e t f i z e t é s r e  is. 

óriási választék amerikai 
i roda berendezésekben, 
vas- es rézbutorok, sző-
nyegek, fűa-gönyök  és 
t e l j e s m e n y a s s z o n y i 

K ELENGYÉKBEN 

lufórni  iei6k, iiikassók, kétes követe-
lések megváltása, tranzakciók, fixe-
i -k: p'iileii eé;;nk szanálása, egyez-

.. ! i;n uiciro.a, moratoriumok 
ki .vzkOzléso és megállapodtok léte-
Mi se, a hiteleződ moglátogatása 

kapcsán. 5—10 

[ P ^ Lloyd Hltelvéőő Egyesület, 
Xi.. íz* Budapest, Aoilrássy-ut 24 sz. 

Telein 177- 45., 42 - 43, 119—11. Sirgfl«cia:  LlwdM 
Közbenjárók dijaztatnak. 

Elvem nagy forgalom  cs kevés haszon. 

C ' D T r C l T r C Felhívom a figyel-
Uf\  I C.OI I iL.O. mél u t. bútor- és 
varrógép vásárló közönségnek, hogy 
bárki iné lőtt bulort és varrógépet vá-
sárolna ne mulassza el raktáromul meg-
tekinteni, hol az összes rak-'.áron levő 

bútorokat, ugyniiut: 

ebédlő-, háló-, szalon- és 
irodai berendezések, bor-
garnitúrák, díványok és 
h^h madrácok 
minden kivitelbeu és rendkívüli nagy 

választékban, valairtut 

a legjobb gyártmányú 
varrógépek, kerékpárok, 
gramafonok  és lemezek 
melyek Igen jutányos árban és kedvező 
lizeté-i f.-ll  ételek melleit lesznek eláru-
sitvu. Míim ii'•il.-m vásárolt varrógépért 
6 08 10 óvi jótállást vállalok. Varogé-
peket 27 forinttól,  gramaíonokat 2U ío-
rinttól és kerékpárokat 5."» forinttól  fen-
nebb árusítom. Varrógépek, kerékpárok 
és gramafonok  hoz mindenféle  alkatrészek 
kaphatók. Javit sokat a legjutányosabb 
— »rórt eszközlök jótállás mellett. — 

T i s z t e l e t t e l : 

ACKERMANN I6NÂCZ 
— ltutor- Ú8 varrógép utî vruktúra, — 
Csíkszereda, Kossuth-utca 9 szám. 

(Lul 
Ha olcsón és 141 atir vásárolni teeyen prolii. 



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

I G R A N D HOTEL 

S A N R E M O 
NAGY SZÁLLODA 

B U D A P E S T , VII. Dohány-utca 4 0 . 
(Nyár-utoa «aiok.) 

Szolid családi szálloda. 
Teljes kényelemmel beren-
dezve. — Tiszta, világos 
szobák 3 - S O koronától. 

Lift.  légfűtés ,  é b r e s z t ő ora, hi-
deg m e l e g v i z m i n d e n szobában. 

Szám 1912. V. 831—2. 
ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. 

Alulírott Munkásbiztositó Pénztár járulékainak 
felhajtásával  megbízott végrehajtó az 1881. évi 
LX. tc. 102. §-a értelmében ezennel közhirré teszi, 
liogy a Csíkszeredai Kerületi Munkásbiztositó Pénz-
tár javára 454 korona 52 fillér  a járulékai erejéig 
1912. évi december hú 17-én foganatosított  végre-
hajtás alkalmával lefoglalt  és 1125 koronára becsült 
kereskedelmi faanyag  uyilvános árverésen eladatnak. 

Mely árverésnek (íyituesközéplok község házá 
nál leendő megtartására 1913. évi január hó 28-ik 
napjának délelőtti 9 órája határidőül kitüzetik és 
ahhoz a vonni szándékozók ezennel oly megjegy-
zéssel hivatnak tneg, hogy az érintett ingóságok 
az 1881. évi LX. tc. 107. és 108. |-ai értelmében 
készpénzfizetés  mellett a legtöbbet igérőuek szük 
ség esetén becsáron alul is el tognak adatni. 

Amennyiben az elárverezendő ingóságokat má-
sok le- és felülf"glaltBtták  és azokra kielégítési 
jogot nyertek volna, ezen árverés az 1881. évi LX. 
tc. 120. g-a értelmében ezek javára is elrendeltetik, 

Csíkszereda, 1913. évi január hó 10-én. 
VITOS FERENC, 

k. végrehajtó. 

S z á m 3 5 - 1913. ni. j . 

Bérbeadandó vadászterületek. 
C s i k v á r m e g y e magánjavának , Felsci-

t ö l g y e s I. harreszében fekvő  mintegy 
5 5 . 0 0 0 kat. hold k i ter jedésű erdóbirto-
kán gyakorolható vadászat i jognak 1913. 
év i április hó 1-tó l 1928. év i ápriiis hó 
3 0 ig terjedő 15 (tizenüt) egymásután kö-
v e t k e z ő é v r e l eendő bérbeadása céljá-
ból, Cs ikvármegyo magánjavai igazga-
tóságának irodájában (Csíkszereda vár-
megyeház) folyó  évi március ho 
16-én delelött 10 orakor zárt írás-
beli ajánlattal egybckötöLtuy i lváuos szó 
bel i árverés fog  tartatni. 

Vadá l lomány: Medve, farkas,  vad-
disznó, őz, ez időszerínt még k e v é s szar-
vas , sok siketfajd,  császármadár, é s 
e g y é b apróvad. 

Évi haszonbér, mint kikiáltási ár az 
e l s ó ö t é v b e n é v e n k i n t 5 0 0 korona, 
a második öt é v b e n 1 0 0 0 korona, a 
harmadik öt é v b e n é v e n k i n t 1 5 0 0 korona, 
mely az á t lagos 1 0 0 0 korona é v i bér-
ö s s z e g b e n is megajánlható . 

Bánatpénz 3 0 0 korona. 
B ő v e b b fe lv i lágosí tás ,  valamint 

bérbeadandó vadászterületről szó ló ál-
ta lános árverés i é s szerződés i fe l téte lek, 
Csik vármegye magán javai i gazga tóságá -
nál (Csíkszeredában, v á r m e g y e h á z ) s a 
O y e r g y ó t ö l g y e s i ni a j y . kir. erdögond 
nokságnál s zerezhe tők meg . 

Cs ikvármegye uiagáujavaiuak igaz-
g a t ó s á g a . 

Csíkszereda, 1918. é v i január 7-én . 
Dr. Csiky József, 

igazgató. 

Üzlet megnyitási jelentés. 
Van s z e r e n c s é n k a n. é . k ö z ö n s é g e t ez uton is ér tes í teni , h o g y 

Csíkszeredán, Apaffy Mihály-u. 4 sz. a. fióküzletet nyitottunk 
é s kérjük t. v e v ő i n k e t , h o g y eredet i S ingcr v a r r ó g é p e k b e n , varró-
g é p a l k a t r é s z r k b e n , (ükben é s varrógépolajban beál ló s z ü k s é g l e t ü k e t 
fenti  üz le tünkben fedezni  s z í v e s k e d j e n e k . — C é g ü n k e t a u. é . 
k ö z ö n s é g s z í v e s jó indulatába ajánlva , maradtunk t e l j e s t i s z t e l e t t e l : 

SIN6ER CO. VARRÓGÉP RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. 
Ezen cégről ismerhetők 
fel  azon üzletek, — 
amelyekben „SINGER" 
varrógépek árusittatnak 
Gépeink nem szorulnak 
ajánlatra, csak arra kell 
ügyelni, ho^y megfelelő 
helyen vásároltassanak. 

F i'gyo lm es t o t ó s : Az összes 
más üzletok által „SINGEK" 
név ahitt forgalomba  hozott 
varrógépek ogyik régebbi azer-
kezotüek után készültek, ame-
lyek ujabb családi gépeink mö-
gött szerkezetben, szolgáltatási 
képességben és tartósságban is 
mcszse elmaradnak. 21 -52 

Törréay esen: beíegnctt Téljesy. 

Óvakodjunk értéktelen 
utánzatoktól ! 

Kinek drága az egészsége 

Cstu, köszvény, renraa, szaggatás, nyilai ás, oldalszuráa, keresztcsont fáj  ás, derékoldal- vagy 
hátfájás,  izom , és inbántalniak, kar- és lábgyengeség, merev végtagok és ujjak, görcsök, 
továbbá hfllés,  megfázás,  vagy léghuzamból származó bajok azonnal enyhülnek az Oroszlán 
Menthol Sósborszesz használata által. Ha a fájó  testrész a dörzsölést nem türi, ugy borogatást 
alkalmazunk. Fogfájás,  fejfájás,  fejszaggatás,  hajhullás, idegesség, bágyadtság, kimerültség 
általános gyengeség eseteiben kincscsel ér fel  a valódi Oroszlán Menthol Sósborszesz 
Torokfájás,  rckedteég, gégehurut, influenza  nátha ha fellép,  ugz emlékezzék a? Oroszlán' 
Meri hol Sósborszeszre, moly a legkitűnőbb és legelterjedtebb háziszer. Ezer ós ezer más 

esetekben is kitűnő sikerrel lesz az Oroszlán Menthol Sósborszesz használva. 
Minden egyes üveghez hő használati utasítás van mellékelve. Sok ezer hálairat tanúsko-

dik róla, hogy az Oroszlán Menthol Sósborszesz az emberiség jótevője. 
25-52 

olesó árszámitás 
mellet t közöltet-
nek s felvétetnek 

a kiadóhivatalban, 

és pénzét nem akurja hiábavaló dolgokra kidobni, az saját érdeké- lg] 
ben cselekszik, ha legalább egyszer-kétszer kipróbálja a világhírű Hej 

Oroszlán Menthol S ó s b o r s z e s z t @ 
a háziszerek királyát. 

Kapható 44 f  111. 1.40 és 2.20 K eredeti üvegekben. p 
Főelárusitás: s 9 

KELLER ISTVÁN gyógyszertárában I 
az „ATTILÁHOZ". 

Csikszentmártoaban és Tusnádfúrdön.  Oja 

Ny om&tott Vákár h. könyvnyomdájában, Csíkszereda. 


