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POLITIKAI, KÖZGAZDAS/ÍGI ÉS SZÉPIRODALMI HETILAP 

A terror ellen. 
Kemény kritikát mondott az ellen 

zékről Lukács László miniszterelnök. 
Viszonzás ez azokra az ádáz támadá-
sokra, melyet az ellenzék sajtéban és 
népgyűléseken folytat  a kormány és a 
munkapárt ellen. A kormányelnók li 
taluias beszédében kivédte ezeket a 
támadásokat s egyben olyan igazságo-
kat mondott az ellenzékről, melyeket 
meg nem cáfolhat,  de még csak le sem 
tagadhat. 

Avagy nem megdönthetetlen igaz-
mondás e az, hogy a választójog reform-
ját évek óta a Bzövei kezelt ellenzék 
mostani korifeuzai  sürgették leghango-
sabban, de mikor hatalom voltak és 
módjukban lett volna megcsinálni, hit 
nem csinálták meg, pt dig ók négy esz 
tendeig voltak kormányon, holott a muu 
kapái ti uralom csak harmadik eszten-
deje tart, s a korszakos reformja  vaslui 
máris ott van a törvényhozás asztalán 
és a plenumban való tárgyalását éppen 
most. kezdi előkészíteni az e célra ki-
küldött bizottság. Vájjon nem tiszta Siin 
igazság-e ez ? Tovább menve, nem az 
ellenzék volt-e az, mely a véderőjavas-
lat tárgyalása idején a legvadabb han-
gon követelte a választójogi törvény-
javaslat beterjesztését és életre-halálra 
fogadkozott,  hogy addig semmihez se 
enged szót, inig ez a javaslat a Ház 
asztalán nem fekszik,  mert ez a min-
dennél fontosabb  és sürgősebb ez a 
legelső, ez a prius I így beszélt akkor 
az ellenzék a követelódzés hangjának 
minden skáláján. Akkor amikor még a 
javaslat nem volt készen és technikai 
lehetetlenség volt, hogy még vagy fél 
esztendeig készen legyen. Am az ellen-
zék akkor követelte. Most pedig mikor 
már készen vau nem kell neki Még a 
tárgyalásán se akar részt venni. Tehát 
neiu bánná, ha nem is juthatnának jog-
hoz azok a néprétegek, amelyet az el-
lenzék annyiszor hangoztatott szólama 
szerint még nincsennek bevéve az al-
kotmány sáncaiba. Hát hol itt a logika ? 
Viszont, noha a maga helyén a törvény-
hozásban hozzá se akarnak szólani a 
most már nagy gonddal elkészíteti ja-
vaslathoz, külön kouveutikulumokban és 
sajtókirohanásokban erősen leszólják a 
javaslatot és bár évek óta és még ez-
előtt alig fél  esztendővel is hazaárulás-
nak bélyegeztek minden radikálisabb 
tervezetet, most a legszélsőbb radika-
lizmus jelszavait hangoztatják és Kris 
tóffyval,  nemzetiségi túlzókkal és nem-

zetközi szoC'alistálikd árulnak egy gyé 
kény n és ismét, mint a véderővita ide 
jén. „Mindent, vagy semmit" követel-
nek. Hát komoly emberek, az ilyen po-
litikusok ? 

Aztán a házszabályviziót is ők sür-
gettek és csináltak egyet hatalmon If 
tü'< idején és most, hogy a képviselő 
ház ugyanazt a revíziót lép'e'te él-ibe, 
most már nem kell nekik a saját főzt-
jOfe  sem Hasonlóképpen »z uj adótör-
vényt is ők maguk csinálták. A mai 
kormányra ennek a törvénynek csak a 
végrehajtása maradt kötelező örökségül 
s ez a törvény véletlenül jó is, mind-

azonáltal most már ez a m.iguk csinálta 
törvény sem kell nekik. 

Mindezek olyan igaiságok, amelye-
ket letagadni nem Mi, -t .t.s fl'/ielyeket 
éppen az a Lukács László hangoztat 
elleuük, akitKbuen H 'derváry kor.-u.tny-
sága idej-n maguk a3 ellenzéki képvi-
selők is méltán békés eltogu' itlan tár 
gyilagos gondolkodású allam férfiúnak 
tartottak, s akit ók maguk kívántait 
és jelöltek a miniszterelnöki székbe. 
Iga?a van teli .t Lukácsnak abban, hogy 
az ellenzék nem elvi harcot, hanem 
személyi harcot folytat,  pusztán hatalmi 
érdekből, amelynek mindent felforgatni 
kész, nem ellenzi, sőt helyesli a tömeg 
sztrájkot, hogy majd a terror lángjánál 
a maga kis pecsenyéjét megsüih-sse. 
A kormány és a többség erős és elszán 
tan megfogja  tudni védeni az országot 
a terror elvadult felforgató  szánd tkai 
ellen. 

GYALÓKAY  SÁNDOIi  főispán  ur 
táviratilag  üdvözölte  ;t nemzeti  munka-
párt  újonnan megválasztott  elnökét 
Gráf  Khuen  Iléderváry  Károlyt,  aki 
táviratilag  köszönte  e/.t  főispánunknak 
meg. A táviratot  közöljük: 

Méltóságos 
Gyalókay  Sándor  főispán  urnák 

Csíkszereda. 
Szívélyes  szerencse kivánataidat 

hálásan megköszönve, kétem  nem 
könnyű  leiadatom  megoldásához  szí-
ves támogatásodat. 

Gróf  Khuen  Iléderváry  Károly, 
pártelnök. 

—• Szász József  főispáni  instal-
l»CÍÓja. Szász Józsefnek  a marostor 
damegyei  főispáni  beiktatása  e hó 15-én 
ment végbe  a leglelkesebb  ünnepség 
keretében.  Szász József  az alsófehér-

vármegyei  tisztikar  és  bizottsági  tagjai 
nagy részének  kíséretében  utazott. 
Küllő  Ignác  alispán  vezetésével nagy 
depátáció  várta Syárádtőn,  hol a főis-
pánt Küllő  alispán,  a marosvásárhelyi 
vasúti  állomásnál  pedig  Matskássy 
István  üdvözölte.  Az installáció  a vár-
megye házán lelkes  ovációk kereté-
ben folyt  le  a bizottsági  tagoknak 
majdnem  teljes  száma előtt.  Az instal-
láció  után a küldöttségek  fogadása, 
majd  lenyes bankett  volt,  melyen szá-
mos pohárköszöntő  ünnepelte  az uj 
főispánt. 

— Csíkszeredai nemzeti mun-
kapárt értekezlete. A csíkszeredai 
nemzeti munkapárt központi bizottsága 
népes értekezletet tartott, T. Nagy Imre 
elnöklete alatt, a melyen foglalkozott  a 
kormány által benyújtott választójogi 
tervezettel. Az értekezlet egyhangúlag 
foglalt  állást a mellett, .hogy külőuösen 
.tz erdélyi viszonyokra való tekintettel 
a választójognak további kiterjesztése 
közveszedelmet képez, sőt a tervezett 
kiterjesztés is aggodalommal tölti el az 
erdelyi magyarságot, éppen ezért rész-
letes felirat  szerkesztését határozták 
el, a melyet a magyar töryényhozás-
hoz, a nemzeti munkapárthoz és a kor-
mányhoz terjesztenek fel,  s a melyben 
felfejtik  mindazokat az okokat, a melyek 
a választói jognak további kiterjeszté-
sét helytelenítik. — Az értekezlet egy-
hangúlag határozta el, hogy Oróf  Tisza 
Istvánt üdvözöliii fogja. 

A nemzeti szempont. 
A választójog reformja  azt a nagy 

problémát adla föl  nekllnk, hogy mikép-
pen lehet a politikai jogokat kiterjesz-
teni, s az állam magyar nemzeti jelle-
gét mégis megóv i. Mert poliglott ország 
vagyunk, s ha csupán az 54.5 százalé-
kos számbeli túlsúlyra támaszkodunk, 
szerfölött  ingatag, bármelyik pillanatban 
megdönhető lesz a magyar hegemónia. 

A koaliczió tudvalevőleg a plurali-
tással akarta megoldani a csomót. A 
koalíció ugyanis amig kormányon volt 
és cselekednie kellett, súlyos felelős-
séggel : teljesen átérezte a magyar sup-
remáciáről való gondoskodás múlhatat-
lan szükségességét. Erről csak azóta 
feledkezett  meg, amióta nemzetközi szo-
cialisták és kozmopolita szitbadgongol-
kodok szövetségiben, látszólag felelőt-
lenül, vagy legalább a felelőssegre  vo-
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nás lehetősége nélkül űzi a jelszavak-
kal való politizálás ártalmas játékát. 

A többes szavazat rendszere azon 
ban annyira ellentétben áll a jogegyen-
lőség elvével, hogy nem válhatott nép-
szerűvé, s ezért hagyta hátra megoldat-
lanul a koalíciós kormány az egész prob 
lémát. 

Megoldja azonban Lukács törvény-
javaslata, még pedig a leghelyesebben, 
a legszerencsésebben, s a nélkül, hogy 
a magyarságnak való kedvezéssel rést 
ütne rajta a jogegyenlőség elvén. A 
megoldás abban áll, hogy a választójo-
got értelmi cenzushoz köti, magában 
véve is igazságos és az állam szempont 
jából nagyon indokolt követelés, hogy 
aki a Uözha'alomban részt akar venni, 
az a tanultságnak legalább az elemeivel 
rendelkezzék. De az értelmi cenzus egy-
úttal lehetővé teszi, a kiterjesztett sza 
vazati joggal, a választékuak csaknem 
megkétszereződőt számával szemben is, 
az állami élet, magyar jellegének a biz-
tosítását. 

Ennek az a magyarázata, hogy a 
magyarság nemcsak a nemzetiségeknél, 
hanem a saját országos arányszámánál 
is nagyobb számban jár az iskolákban. 
Műveltségénél fogva  még inkább vezére 
az országban élő különböző fajoknak, 
semmint számra nézve. Ebből köveiké 
zik, hogy az értelmi cenzust sokkal több 
magyar anyanyelvű választópolgár üti 
meg, mint idegen ajkú, s a magyarság 
az egész népességhez viszonyított arány-
számánál is nagyobb mértékben lesz a 
választók között képviselve. Mig ugya 
nis az 1911 évi népszámlálás szerint a 
magyarság az egész népességnek 54 5 
százalékát teszi ki, Lukács javaslata 
értelmében a választóknak 60.2 száza 
lékát fogja  tenni Ennél nagyobb érvé-
nyesítését a nemzeti szempontnak még 
Andrássy pluralitásos javaslata is alig 
tudta elérni, a mennyiben a kettős és 
hármas szavazatokkal is csak 61.S szá 
zalékra tudta volna emelni a magyar 
anyanyelvű választók számát. De, hogy 
a magyarságnak a Lukács javaslatában 
biztosított 60.2 százalékos részvétele 

elegendő az állain nemzeti jellegének 
a megóvására, azt az bizonyítja, hogy 
a jelenlegi választók közt csak 59.6 
százaléknyi a magyar anyanyelvű, a 
magvar vezetés pedig ez idő szerint 
még uiucs veszedelemben. 

Nem is lesz, sőt megszilárdul a jö-
vőben. Ha van a magyarnak hivatása 
a földön,  akkor a magyar kullurának 
ezentúl még hatványozottabb mértékben 
kell fejlődnie,  s Lukacs igazságos és 
zseniális reformja  folytán  a választók 
tömege mind magyarabbá váük. És bár-
mily melegen barátkoznak is Appouyiék 
Kunffiékkal  és bármily öblös torkok 
rágalmazzák is Lukács javaslatát : eu 
nek a javaslatnak törvéuynyé válását 
kell akarnia minden önzetlen hazafinak, 
mert ez a javaslat szabadelvűén, da-
lnokra ikusan, egyenlően, becsületesen 
kiterjeszti a választójogot még egy mil-
lió polgárra, s emellett arról is gondos-
kodik, hogy a messze jövőben h nem 
ze is -gek és nemzetköziek vállvetett 
ostromával sseinben is — magyar ma 
radjon Magyarország. 

Glasner Jakab beiktatása. 
A csíkszeredai izr. ort. auyahitküzség ujon 

nan megválasztott rabbiját folyó  hó 19-én 
kelló ünnepségek keretében iktatta be az egy-
házközség. Glasner J.ikab folyó  hó 19-én déli 
vonattal érkezett Kolozsvár felől,  a honnan 
családja, atyja és igen sok barátja kisérte el. 

A csíkszeredai állomáson Acél Ödön fo-
gadta ót és kíséretét, s meleg szavakban üd-
vözölte. Feleségének Fekete Hermiu egy gjö 
nyörü virágcsokrral kedveskedett. A fogadta-
tásra elébe jöttek hosszú kocsisoron, nemzeti 
zászlók alatt vonultak végig a városon a 
templomig, ahol dr. Harmati) Leo következő 
szavakkal lílt\özölte hz uj rabbit. 

Nngytiszti-lutü  Förubbi  Úr! 
Mélyen  tis/tolt  ünneplő  közönség! 

Küzdelmes életünknek legkellemesebb peree 
a jelen pillanat, amidőn látom, hogy nemes 
Csikvármegye és liberális vezéremberei, lelki 
pásztorai a lakosságnak eliteje Glasner Jakab 
kerületi főrabbink  beiktatási ünnepélyén meg-
jelenni kegyesek voltak. 

E tünemény, — melyet két évtized előtt 
még álmodni sem mertem volna = félreismer-
hetetlen bizonysága a felekezeti  türelmesség-
nek és kölcsönös tiszteletnek. r j l 

Szeretve tisztelt lelkipásztorunk I 
Hogy hitközségünknek nagyrabecsülése s 

azon kitüntető bizalom, mellyel becses sze-
mélyét körül rajongjuk továbbra Is fenn  áll-
hassou 3 nagy feladat  vár öure : 

1. Hitsorsosaíbaa az igazi vallásosságot 
fejleszteni  és ébreu taitani. 

2. A hitsorsosokat hűséges hazafiakká  és 
honleányokká képezni. 

3- Szívvel lélekkel azon fáradozni,  hogy izra-
elita hivei a társadalomnak közhasznú tájáivá 
válhassanak. 

Mélyen tisztelt ünneplő közönség I 
Miként minden külvilági tárgynak meg van 

a maga formája,  melyről azt fel  lehet ismerni 
s meg van a hivatása, a célja, mely azt ér-
tékessé teszi, ugy a vallásnak is megvan a 
sajátlagos formalitása,  mely symboluma a 
felekczetíségnek,  de meg vau a lényege is, 
mely közös kincse minden felekezetiségaek  s 
mi tulajdonkép p a vallás igazi lényege? .- emmi 
más mint a felebaráti  szeretet. Szentírásunk 
tanítása szerint a vallási formák  pontos be-
tartása mellett főként  a valiás lényegének 
gyakorlása Udvözit. 

Azon ember, ki élete elvéül tűzte ki a fele-
baráti szeretetet, s azt a szó korlátolt értel-
mében gyakorolja is, az nem jön ellentétbe a 
törvénnyel, s nem hasonlik meg embertársai-
val s megelégedésbeit s békességben élhet a 
föld  kereksegén létező felekezetek  közt. 

Szeretve tisztelt lelkipásztorunk I 
Kgyik nagy költőnk bölcs mondása szerint 

..Nyelvében él a nemzet". E sarkalatos igaz-
ságra való hivatkozással kérem főrabbi  urat, 
miszerint hitszónoklatai — s vallásoktatásai 
alkalmával a legnagyobb ügybuzgósággal tö-
rekedjék a magyar nyelvet auyahitközsége 
minden hívőjébe beleplántálni, mivel hűséges 
hazafi  és igaz bonleány esak az lehat, ki ma-
g',aiul beszél, magyarul gondolkozik és ma-
gyarul érez. 

Végül, hogy ez izraelita anyakönyvi kerü-
letnek minden tagja nemes Csikvármegye tár-
sadalmának hasznos polgárává válhassék con-
ditio sine qua uonja, hogy kiváló lelkipásztora 
képességének teljes ügybuzgóságával leikébe 
vésse híveinek, miszerint ernyedetlen szorga-

A „SZÉKELYSÉG'^TÁRCÁJA. 
Zsófia  levele. 

Köszönöm kedves barátnőm, hogy gondolt 
reám. Köszönöm llnom és nobilis hangú üd-
Udvözletét és ha akarja tudni impressióiraat, 
hát ime : 

Oít álltam az emelvényen az elnök mellett. 
Hallgattam bemutató és üdvözlő szavait. Igye-
keztem figyelmesen  hallgatni, ám nem igen 
tudtam követni gondolatmenetét. De ugy tet-
szik nekem, az elnök igen erősen és felesle-
gesen sokat hangoztatta női mivoltomat. 

Minek az ? Igaz, hogy én vagyok az első 
asszony, akit a francia  akadémia hallhatatla-
nai közzé választ. De végre is, mi köze ehhez 
az én nóvoltomnak ? Ha voltak asszonyok, 
akik megérdemelték előttem is ezt a tisztes-
séget, ugy igazságtalanság történt velük, mert 
meg nem kapták. Az elnök helyesebben teszi, 
ha tőlük kér bocsánatot, minthogy engem di-
csóit. Ha pedig egyedül ón szolgáltam reá erre 
a kitüntetésre és díszre, akkor mi köz<* ennek 
az én asszony voltomhoz ? Sokkal jobban sze 
rettem volna, ha tudományos érdemeimről be-
szél, semhogy azt hangsúlyozza, mekkora disz 
ós dicsőséget hoztam az asszonyi névre. Dol-
gozószobámban, laboratoriumomban soha soha 
nem gondoltam arra, hogy nő vagyok-e vagy 
férfi.  Dolgoztam, kerestem, kutattam, mert ez 

volt a vágyam és szenvedelyem. Szomju/.tam 
az igazságot, éppen ugy tniut az iszákos a 
pálinkát, vagy a játékos a kártyát. 

Mig dolgoztam, kerestem, kutattam, egy 
pillanatig sem jutott eszembe, hogy diszt és 
dicsőséget hozok-e az asszonyi névre. Még a 
magam nevére sem gondoltam. Csak egy vágy 
égetett, kínozott, gyötört: szembenézni az is-
meretlen, a rejtelmes igazsággal!.. Íme, meg-
történt. 

Az elnök bevégezte beszédét és most jövök 
én. Elmondom székfoglalómat,  az az recitálok 
dolgokat, amiket márj mindenki tud. Mert ugye-
bár azzal n ra alázhattam meg sem sajátmaga 
mat, sem a tudós társaságot, hogy szuhjectiv 
vallomásokkal álljak elő. Hogy és mint jutot-
tam el odáig, mig célomat elértein, mindegv. 
A fő  az, hogy meg van amit kerestem. És 
mire megtaláltam már nem is az enyém, ha-
nem mind tikié, az egész világé. — Hziute 
szégyenkezve ^fejeztem  be előadásomat. Min-
den intelligens újság olvasó omber elmondhatta 
volna az én székfoglalómat.  Immár én sem 
többet, mint ók. A célnál vagyunk. Megérkez 
tünk. 

Szürke im presai ók ugye ? S hozzá még ma 
volt a 40-ik szülét»'senapora. Ezt is uuokabu-
gomtél, Maritól tudora, aki remegve, elfogódott 
hangon gratulált ós hívott meg esküvőjére. 
Hogy igy, meg ugy.. nem is reméli., az én 
nagy elfoglaltságom...  moudtam neki, hogy meg-

leltem aiuit kerestem és most már igazán 
semmi dolgom nincs. Menjünk esküvőre. 

A kisleány díszes, nagy esküvöt akart ós 
én igen helyeseltem. Mikor pedig ott álltam a 
templomban, akkor láttam, mennyire igazam 
volt. Maga ugyebár tudja, ho'y hogy véleke-
dők én a ceremóniákról, a szertartásokról, de 
mikor kis unokahugom ragyogó arcát láttam, 
amint magasra emeli szőke fejét,  éreztem, hogy 
igenis neki van igaza, ennek a 20 éves gyer-
meknek. Mert az ifjuaág  öröme és boldogsága 
nem arra való, hogy rejtegessék és ha az ő 
megdicsőülésének, asszonnyá válásának nupján 
maga körül óhajtja látni jó embereit, hát igaza 
van. Orgona bugás arany palástos püspök Ezava 
operaénekesek kara adja tudtul mindenkinek, 
hogy a kis Mari szeret és asszonnyá lesz. 

No gondolja, hogy gunyolodom és ne cso-
dálkozzék azou, ha többet foglalkozom  Mari 
esküvójévol, mint a magam székfoglalójával. 
40 éves multam, drága barátnőm és bátran 
beszámolhatok gondolataimról és érzelmeimről, 
a bolondokról és képtelenekről is. Azonfelül 
meg maga boldog usszony és auya és igy meg 
fogja  érteni amit mondok. Mig a kis Mari ott 
állt vőlegénye mellett és erős hangon mondta 
el az eskü szavait, arra gondoltam, hogy én.., 
hogy nekem sohasem fogta  igy a kezemet 
egy férfi  ember. Az én kezemet megszorították 
bajtársi szo'idaritás^al, igaz, benső becsüléssel, 
komoly barátsággal, de soha egy erő* kéz uem 
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lommal, becsületes uton gyűjtött anyagi és 
szellem kincseinek tegye részesévé polgár-
társait, közhasznú intézményeit, a fennhéjázás 
és felt'udési  vágy teljes kizárásával s legyenek 
e tekintetben hasonlók nagy mesterükhöz Mó-
zeshez, kit bár az egész világ a próféták  aty-
jának ismert legnagyobb cime e mondatocská-
ban foglalható  össze - .Mózes az emberek leg-
szerényebbike." 

Ha Isten segedelmével sikerülend főrabbi 
urnák e három nagy feladatot  szerencsésen 
megoldani, akkor hitközségének oly nagy osz-
lopul szolgáland, mely sötétségünkhöz fényt 
sugároz, derűs napjainkban éltető meleget 
áraszt. 

Most pedig amidón felkérem  tulszeróny 
szentélyünkbe való belépésére, kivánom, hogy 
a Mindenható áldja meg önt hosszú élettel, 
viiuló egészséggel és szive vágya szerinti bol-
dogsággal, hogy szent hivatását anyakönyvi 
kerületének felvirágoztatása  mellett, nemes 
Csikvármegye és kedves magyar hazánk üdvére 
tölthesse be. 

Dr. Harmaton kivül a csíkszeredai gimná-
zium izr. növendékei nevében Smuk Jenő 
üdvözölte, kérve, hogy az ifjúság  vallásneve-
lési oktatása egyik legfőbb  lelkipásztori teen-
dői közé tartozzék. 

Glasner Jakab rövid, emelkedett szavakbán 
válaszolt az üdvözletekre. 

Ezek után a templomban volt ünnepély, a 
hol a megválasztott uj rabbi Glasner J :kab 
magyar nyelven igen szép, tartalmas és fenn-
költ szellemű beszédet tartott a megjelent ven-
dégek és hitsorsosai előtt. Három gondolatot 
emelt ki beszédéből, a vallásosságot, a haza-
szeretetet esatársadaltui bekét. Mindenik fejtege-
tésénél a liberálisan gondolkodui tudó hallgató 
megértette azt, ho^y Glasner Jakabban az 
egyházközség egy intelligens, tanult, értelmes 
vezetőt nyert, a kinek munkássága hivatva 
van a még egy kissé igen sokak altal lenézett 
zsidóságot a társadalmi életbe is megfelelő 
helyre emelni, — Utánna a királyra mondott 
imádságot, s végül Csikvármegyére, s a vár-
megye vezetőire kérte Isten áldását. 

A templomi ünnepségre az egyház meghí-
vókat is bocsátott ki az egész vármegye más 
vallású vezető emberei között is, mintegy ez-
zel is dokumentálni akarván a hitközség azt, 
hogy kebelében e percben fontos  fordulat  állott 
be, mintegy megmutatni akarván azt, hogy 

ime a haladás, a művelődés az ők osztály-
részük is. A templomi ünnepségen megjelen-
tek Gyalókay Sándor főispán,  Takács Károly 
református  lelkész, dr. Vere98 Sándor, Hirta 
József,  Orbán János, valamint dr. Gaal Endre, 
lapunk felelősszerkesztőj<\  s még többen. 

Az esti órák bau a Vigadóban zártkörű 
bankett volt. 

Színház. 
Staggyone társulat Csíkszeredának. 

Tekintettel arra, hogy az idei színházi sai-
son Csíkszeredában a közel múltban már le-
zajlott, s tekintettel arra, hogy a legközelebbi 
saison a legjobb eshetőségek mellett is esik 
egy e.-ztendő múlva veszi kezdetét, a szinügy 
vezető emberei között felvettetett  az az eszme, 
hogy Csíkszeredára március első felére,  avagy 
február  végére egy lizennéiíy előadásos sai-
sonra Szabados staggyone társulata hivassék 
meg. Azok kedveért, a kik nem ismernék a 
staggyone társulatok lényegét, röviden el-
mondjuk, hogy a vallásminiszter, mint a szí-
nészet legfőbb  felügyelője  engedélyt adott 
Szabadosnak arra, hogy az ország bármelyik 
városában a hová beengedik legfólebb  14. na-
pos saisonnal kizárólag prózai darabokat ad-
hasson elő (színmű, vígjáték, dráma). Magából 
az elmondottakból következik az, hogy Sza-
bados igazgatónak nincsen tehát operett sze-
mészete, nincsen zenekara, társul a tehát csu-
pán alig fele  egy jó társulatnak, de éppeu ez 
okból az előadandó darabok szerepkörére annál 
erösebb. És minthogy egy évben csupán 14 
darabot ad, az a lehető legkifogástalanabbul 
vau betanulva, a mi prózánál, különösen víg-
játéknál a legfontosabb  kellék. A staggyone 
direktorának hivatása tehát a komolyabb mű-
fajok  terjesztése. Mi azt hisszük, hogy Csík-
szereda város közönségének egy ilyen 10—12 
előadásos saison kellemes szórakozást fog 
nyújtani és igen jó alkalom le»/, arra hogy 
végre-valahára összehasonlításokat tehessüul 
a mi sziutársuiatuuk és egy jó staggyone tár-
sulat között. 

Tompa Kálmán színigazgatónak érdekeit 
flnancialiter  nem fogja  sérteni a staggyone, 
mert hisz ő alig egy pár napja meut el tőlünk, 
s akkorra a mikor itt lesz még egyszer, olyan 
hosszú idő telt el, a mely semmi esetre sem 
befolyásolja,  az ó érdekeit. 

Szükséges a staggyone játszásához a város 
polgármesterének engedélye természetesen, 
mert hisz e nélkül a városba be nem jöhetne. 

Az idei télre alig van valami szórakozá-
sunk, bálok nincsenek, még rendezni sem le-
hetne, mert azok a biztos sikertelenségnek 
néznének elébe. 

CSARNOK. 
Egy szó. 

Irta.- Kiss Menyhért. 
Arangszegélgii,  messze szálló  feUiők, 
Itátol:  bízom  az üzenetemet: 
Álljatok  meg a kéklő  messzeségben 
Egg  verőfénges,  szelid  völgg  felett. 
Egg  verőfénges,  szelid  völgg  ölében, 
Hol  Szamosvize  Uigg  szava csobog : 
A húz előtt,  melg néz, messze, fehéren, 
Ott meg kell  állnotok. 

Arangszegélgii,  messzeszálló  felhők, 
Ott ezer színben  pompáz a határ, 
Oda  repül e délibábos  szikről 
Lelkem:  a fáradt  sasmadár. 
Ezer vészéig les, de  mosolgod,  könged 
Átint  ezer halálon,  veszedelmen  : 
Menni  tajtékos  tengerelcen  köngebb, 
En bánatos szerelmem. 

Arangszegélgii,  messze szálló  felhők, 
Bár bolondság,  de  véletek  meggek, 
Mázzák  a lelkem  tündér  karjaikkal 
Ogönggkagglószinii  tavak,  kék  heggel:, 
8 a kékruhás,  kit  nyolc éve imádok, 
S kinek  azt mondom  : „(Jgönggöm,  aranyom, 
Azt a raggogó  sarkcsillagot  látod  ? 
Oda  meggiiuk,  csöndben,  hallgatagon''... 

Arangszegélgii,  messze szálló  felhők, 
Rátok  bizom az üzenetemet: 
Álljatok  meg a kéklő  messzeségben 
Egg  verőfénges,  szelid  völgg  felett. 
S hozzatok  egg szót: szivétől  szivemnek: 
Jövök"  a napnál fénglőbb,  melegebb — 

E szó felém  szivárvángzászlót  lenget, 
E szó a legszebb kikelet... 

remegett, mikor az én ujjaimhoz ért. Az én 
szemembe sohasem nézett így férfi,  ahogy a 
kis szőke Marira nézett szerelmes vőlegénye. 
Velem vagy vitatkoztak a férfiak,  vagy alá-
zatosan meghajtották a fejüket  előttem. Pedig, 
drága barátnőm, én tudom, én érzem, hogy 
soha semmiféle  asszony nem tudott volna ugy 
szeretni, mint ón, ha akad a világon férfi,  aki 
ezt a szerelmet kívánja, vágyva óh. jtja. 

Csakhogy ón reám soha sem nézett sze-
relmes, vágyakozó szemmel férfi  ember. Voltak 
barátaim, voltak ellenségeim, voltak bámulóim, 
voltak irigyeim, de szeretőm nem volt soha. 
Egyetlenegy férfi  arc elnem halványodott, ha 
ón rá néztem, soha férfi  szemben ki nem gyul-
ladt a vágy lángja, ha ón mellette álltam. Ed 
dig — milyen különös — nem is jutott eszembe 
ez. Nagyon elfoglalt  a munkám, meg fiatalabb 
is voltara. Mert elhiszi-e kedves barátnőm, 
hogy a szeretetre nekünk nagyobb szükségünk 
van, mint a 20 éves leányoknak ? Azoknak 
talán elég a maguk diadalmas, gőgös, szép 
ifjúsága.  De később? De most? nem nevet-
séges, hogy most kezdnek kínozni ezek a prob-
lémák, mikor már semmiféle  válászt nem kap-
hatok reájuk? Hogy van az, hogy soha mel-
lém férfi  etnber oda nem állt, hogy ón birtam 
egy férfi  lelkében minden helyet betölteni, miért 
nem tudtára fantaziájukat  és vérüket felgyúj-
tani ? Nem voltara szép ? De láttára nőket, 
kedvezőtlenebb külsővel, mint az enyém és 

hozzá még ostobák, kislelküek, alacsony gon-
dolkozásuak voltak, mégis magukkal ragadták 
a férfit,  kire tekintetük tévedt. 

Ne gondolja, hogy öntől várok ezekre a 
kínos kérdésekre feleletet.  Ezek olyan kérdé-
sek drágám, amelyekre nincs kérdés sehol. De 
maga impressióimat keri tőlem. Azt kérdezte, 
mit éreztem, mikor akadémiai székfoglalómat 
elmondtam ? Csupa banalitás. Nem érdemes 
beszélni róla. A Mari esküvője érdekesebb 
gondolatokat váltott ki belőlem. 

Arra is gondoltam, hogy ezek a kiuos kér-
dések nem is fognak  nyugtot hagyni, míg az 
elméin elé ujabb probléma nem vetődik, aiue 
lyért harcolhat, viaskodhat, küzdhet. Addig 
mindig fog  gyötörni, hogy miért uem akadt 
kinek én volnék a nő, a legfontosabb,  a leg-
drágább ? Határozottan munkához kell látnom, 
mert ez a sok ostobaság megőrjíti az idegei-
met Eddig nem volt velük bajom, rendben 
tartottam magamat. De már 40 éves multam, 
vigyázni kell. Kár, hogy most nincs semmi 
dolgom, üres az agyam, üres a lelkem. 

De azért tie vigasztaljo , drágáin, mert ezt 
tuoht még nem birom elviselni. Talan később 
10 év múlva... lehet... akkor talán igen .. Es 
most bucsut mondok magának, hogy felkeres-
sem Mari fiatalasszonyi  lakását és míg az ifjú 
pár a násznéppel mulat, teleszórom piros ró 
zsakkal a szobát. Odaadom nekik azokat a 
piros, meleg, szerelmes rósaákat, melyek en-
gem illettek volua meg és atuolyek soha-soha 
sem jutottak el hozzám. Zsolia. 

H Í R E K . 
— Vén  fiuk  estélyc.  Ugy látszik hiába 

rossz az esztendő, hiába ijesztget a háború 
veszedelme, hiába nincs pénz, hiába volt rossz 
a termes, azért azok, akik jó esztendőkben jó 
szoka okhoz szoktak, csak nem akarják el-
hagyni azokat. Bár nincs mulatság, bár nincs 
hangulat, a csíkszeredai „vén fiuk"  meg akar-
ják mutatni a mostani fiatalságnak,  hogy a 
farsangon  egyszer legalabb mégis csak mu-
latni kell. Éppen ezeit mozgalom indult meg 
a 30. éven felüli  legények sorában, hogy egy 
elite mulatságot rendezzenek. Jó részének már 
úgyis a megtérés felé  all a szekere rúdja, 
miért ne reudezzenek egy legény bucsut — 
különben kitudja annyi „vén" legény közül 
egy éven belül kinek lesz ez a legény bú-
csúja. Szóval raégis csak lesz mulatság. Az 
estely elnökéül a „vén, legények a legkivá-
lóbb legényt fogják  elnökül felkérni,  s mi azt 
hisszük, hogy a mulatság — már ha a ter-
vezgetés valóra válik — igen kellemes mu-
latság lesz. És megvagyuuk győződve arról is, 
hogy a családok körében is megszűnik a huza-
vona, ott lesz azou m'udenki, a ki csak bá-
lozni szokott. 

— Uj ügyészségi megbizott. Az igaz-
ságügyminiszter dr. Fenesy Ferenc, a csíksze-
redai kir. ügyészséghez beosztott bírósági jegy-
zőt a csíkszeredai kir. ügyészség kerületébe 
ügyészségi megbízottnak rendelte ki. 

— Esküvő. Folyó hó 19-én tartotta eskü-
vőjét Gál J ó z s e f  csíkszeredai ecetgyáros 
Benedek Ödön kereskedő leányával Irmával, 
Csikmadarason. 

— Uj iparfolügyelö.  Dorner Kornél m. 
kir. kerületi iparfelügyeló  értesítette a vár-
megye alispánját, hogy a marosvásárhelyi ipar-
felügyelői  kerület vezetését átvette. 
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— Barcsay Domokos szellemes 
ségeiröl,  szüntelen  áradó  humoráról 
országszerte  ismert  főúr  folyó  hó 20 án 
Kolozsvárt  meghalt.  Halálhíre  futó 
tűzként  terjedt  el  s különösen  a mág-
nás körökben fogadták  nagy részvét-
tel.  Temetése  e hó 22-én  volt. 

— Kinevezés. A m. kir. pénzügyminisz-
ter n számvevőségi tisztviselők összesített lét-
számában. jelen állomáshelyén való meghagyás 
mellett Gazda Jenő gyergyótÖlgyesi pénzügyi 
számtiszt, járási számvevőt a X. lizetési osz-
tályba pénzügyi számellenőrré kinevezte. 

— Borzsovai közbirtokosság auto-
nómiáját a mult évben a vármegye er-
dészeti bizottsága felfüggesztette.  Annak 
idején igen sokaknak nem tetszett az in-
tézkedés, megpróbáltak ellene mindenféle 
eszközzel harcolni, azt hitték, hogy a ha-
tóság intézkedéseit lehetetlenné tehetik. 
Ezeknek a dolgoknak lelt a következ-
ménye az is, hogy a hatóságilag kiren-
delt elnökét dr. Gaal Endre vármegyei 
II. főjegyzőt  egy gyűlés alkalmával inzul-
tálták. Dr. Ganl Endre valamint az er-
dészeti bizottság e miatt feljelentést  tett 
Lakatos Pál, Kovács Balázs és Kovács 
Pál ellen, s a törvényszék hatóság elleni 
erőszak büntette miatt Lakatos Pált egy 
hónapi, Kovács Pál és Kovács Balázst 
14—14 napi fogház  büntetésre Ítélte. 
Nevezettek az Ítéletben megnyugodtak. 
Az Ítélet aránylag elég enyhének mond-
ható, a mi különösen annak tulajdonit-
ható, hogy maga feljelentő  dr. Gaal Endre 
is igyekezett vádlottakat menteni az által 
hogy a törvényszékhez becsatolta azon 
nyilatkozatot, a melyben elitélték hibáju 
kat belátva, tőle bocsánatot kértek. 

— Kinevezes. A király Paraszkay Gyula 
körösbányai járásbirót a gyergyószentmiklósi 
kir. járásbírósághoz kinevezte a biró.-ág veze-
tésével is megbízta. 

— A honvéd tüzérség felallitása.  Meg-
alakult az uj honvéd tüzérség ebó két ágyúi 
ezrede Budapesten és Szegeden. Az uj tüzér-
rednek hivatalos elnevezése : „Magyar király-
honvéd tábori ágyuezred". A budapesti 1. számú 
honvéd ágyuezredet budapesti, poz.'-ouyi és 
kassai tüzérdandárból állították Össze csupa 
magyar fiúból,  akiknek élére magyar tiszteket 
állítottak. A tisztek a közös tüzérezredből, 
gyalogezredekből és tartalékosokból kerültek ki. 

— Az idei rövid farsang.  A táncos 
fiatalság  és mindazon iparágak iizöi, akik a 
Karnevállal valamelyes üzleti kapcsolatban 
vannak méltán haragudhatnak a kalendárium 
csinálókra, amiért, az idei farsangot  olyan rö-
vidre szabták. Uralkodása ugyanis mindössze 
huszonkilenc napra terjed. Nagyou rövid pün-
kösdi királyság, de ebben a zűrzavaros viiág-
ban, amely válsággal fenyeget,  ennyi is elég. 
Február hó 4-én lesz egyébként a farsang 
utolsó napja. 

— Borszék fürdő  fejlődése 
Borszék fürdővállalat  hatalma.-} épitke 
zésekhez kezdett. Még ez évben fel 
épiti ugyanis a szerződésileg kötelezett 
gyógyesarnok, szálloda, voudéglő helyi-
ségeit, mely — mint értesülünk — 
Palaee hotel elnevezés alatt h.Vahnas 
két szárnyú három emeletes palotában 
nyer elhelyezést. A szálló la maga 80 
pazarul berendezett lakosztályból, 40 
meleg-fürdő  kabinból, téli .sporttelep-
ből fog  állani. Ezenkívül hatalm.is ter-
raaz, fedett  sétány, gyógy- és han ver-
senytermek, kerekes korcsolyapálya, es 
más szórakozások fogják  a közönség 
igényeit kielégíteni. Alkalmunk volt a 
gyöuyörü tervet részleteiben is iámi. 
mely lm tényleg még ez év őszére fel 
épül, amiut tervezve van, Borszék fürdő 
ezzel az egy szórakozó helyévet a uio 
deru világfürdök  közé emelkedik. Az 
alapok már le vannak rakva és az épít-
kezés a legjobb utón Inlad. A költség-
vetés 500.000 koronát tesz ki. Az el 
helyezés a vármegye magánjavainak 

székházával szemben történt, mely igen 
szerencsés választásnak mondható. Jól 
esik megemlékeznünk valahára e^y 
Dlyan eseményről, mely Borszéknek, 
egyik legdrágább kincsünknek nagy-
arányú életképes fejlődéséről  számol 
be. Bárcsak a többi székely fürdők  is 
lépést tudnának tartani a fejlődés  kö-
vetelményeivel. 

— Uj orvos. A város és műnk ás biztosító 
pénztár altal hirdetett uj orvosi állást az ille-
tékes hatóságok betöltötték. — Ugy a város, 
mint a munkásbiztositó pénztár folyó  hó 25 
és illetve 26-ikán tartott ülésekben váró i 
tiszti és pénztárorvosi állásra a beérkezett 
pályázatok alapjan egyhangúlag dr. R tfalvi 
Gyula orvost választották inig. Az uj orvos 
állását a megválasztatásától számitolt négy 
héten beiül köteles elfoglalni. 

— Előléptetés. A csíkszeredai kerületi 
m unkát biztosító pénztár igazgatósága mai na-
pon tartott ülésében a pénztár mult évi tag-
létszámára való tekintettel a kerületi muu-
kásbiztositási pénztári tisztviselők illetmeny-
szabályzata értelmében Józsa Géza igazgatót 
a harra.alik fizetési  osztályból a második (ál-
lami tisztviselőknél hetedik) fizetési  osztály 
utolsó fokozatába  lép tei te elő. A csíkszeredai 
inunk usbiztoaitó pénztár hatalmas fejlődésének 
illusztrálására közöljük, hogy az ország 17 
pénztára között a kilencedik helyet foglalja  el. 

— Műsoros eslely. A Vardotfalvi  ifjú-
sági egyesület f.  évi februir  hó l-eu a köz-
ségház nagy termeben Szineióadassal egybe-
kötött jut'.konycélu táncmulaisagot rendez, 
melyre a közjót pártoló közöuséget ez utou is 
ti-zt-lettel meghívjuk. Kezdete escalei 8 ura-
kor. Hely ára a : 1. hely kor 00 li ! v; II. hely 
1 kor 20 fillér;  111. hely 1 korona ; állóhely 
80 fillér.  A feiülfizetéseket  köszönettel veve 
hiriupilag nyugtázzuk. A rendezőség. 

— Előadások székely gazdasagi kér-
désekről. A marosvásárhelyi kereskedelmi 
és iparkamara uj ^kházának dísztermét meg-
nyitja a székely közgazdasági kérdés iz nyil-
vános tárgvalásauak. Az első előadás februar 
el ej n lesz es arra valamint a következő eio-
adasokra a kamara tagjain kívül az erdeklődő 
közöuséget is meghívjak. Az előad.isok meg-
vitatás elé bocsáttatnak e a tárgyalushoz joga-
bau lesz bárkinek a jelentkezés sorreudjebeu 
hozza szólani. Az ipari kirendeltség felállításá-
nak és szervez izének küszöbén fölött.;  aktuális 
a kamara kedvezményezése, mert alkalmat 
nyújt arra, hogy a nevezetes akqió körül az 
erdekeltség megnyilatkozásával lehetőleg egy-
öntetű helyi közvélemény alakuljju ki. 

— Halalozás. Pop Miklós, a gyalui járás 
nyugalmazott főszolgabiraja,  f.  hó 19-en Csík-
szeredán, 84 éves korában elhunyt. Tetemét 
f.  hó 20-án Gyaluba szállították, hol 21-én a 
családi sírboltba uagy részvét melleit helyez 
tok el. Kihunytban lialdi Aurél kir. törvény-
széki biró édesatyját gyászolja. 

— Kerekes János máv. pályafelvigyázó, 
folyó  hó 22-én Csikszentmihály on meghalt 

— Borszéky Soma nyugalmazott miniszter, 
tanácsos Nagyszebenben e ho 18-án elhunyt. 
Borszéky Soma halála a székelységnek, külö-
nösen p *dig vármegyéuknek pótolhatatlan vesz-
teséget jelent, mert fáradhatatlan  munkás 
életet kizárólag a székelység boldogitasára 
szentelte. 

-- Vonatkisiklas. Paiotaiiva környékén 
e hó 2i-én újból vouatkisiklás történt s euuek 
következtében a Gyergyószentmikló ira d. u. 3 
óra 34 perckor érkező személyvonat több mint 
három órai késéssél érkezett meg. 

— Mü3oros tancestaiy. A Kozmási Ifjú-
sági Egyesület 11)13 óvi január hó 30 áu 
(csütörtökön), a közs gház nagytermében, a 
beszerzendő iskolai harmónium javára, szineJő-
adássál egybekötött zártkörű tancestelyt ren-
dez, mely alkalommal színre kerül „X falu 
rossza-, 3 l'elvoná os népszínmű. B« lepti-dij a 
szin-lóadásra és bálra személytől 1 korona üO 
fider,  családtól 3 korona. 

— A katholikusok szama C'ikban. 
Az 1900 évben megtartott uépszámlálas adatai 
szerint Csuvármegyében a róm kath. '.ivók 
szama volt 104, 287, mig a legutóbbi 1910 
evi ti pszimlalas adatai szerint ez a szam 
117, 3öl lélekre emelkedett, vagyis míg 11)00-

ban a lakóság 81. 2% tette ki, addig 1010-ben 
81). (i"/o-ra csökkent, mi az idegen inváziónak 
tulajdonitható. Csikvármegye lakósága 1910-
ben kevés hijján 150,000 lélek volt, melyből 
tehát 117.000 róm. kath. hivő. Az egész er-
délyi egyházmegy ében 377.1G1 róin. kath. hivő 
\an, szaporodás az utolsó tíz év alatt 43,412, 
mely szám 147o-nak felel  meg, mi kedvező 
eredménynek mondható. 

— A „Cs'kmegyei Általános Tanitó-
te3tület" valasztm mya f.  hó 15-én Ivajtsa 
József  elnöklése mellett tárgyalta az „Orszá-
gos Szövetség" által megvitatásra kibocsátott 
tételeket. A lizetésrendezés ügyébeu a VIl. 
egyetemes gyűlés által m gálapitott 9 pontú 
határozati javaslatot, a tanítói mellékfoglalko-
/. »sok taril'aját és Ivajtsa József  javaslatára a 
Kovács Lajos pragmatikájának tervezetét, to-
g idta "-I A tanítók jogait védő bizottság szer-
vez tének tárgyalása után a nyugdíjügynél el-
niik javaslatára kimondotta a választmány, hogy 
kivanja azon óhajának érvouyesitését, miszerint 
a magyar tannyelvű e'erai iskolák nugyar tan-
erőinek nyuudij igénye minden tekintetbon 
egyenlő legyen a hasonló képzettségű ti ztvi-
solők nyugdíj igényeived. Egyben tudomásul 
vetre elnök azon jelentését, hogy a fizetés 
rendez--* tárgyában a tanítók kívánságát ma-
giban foglaló  kér-s k ugy a törvényhatóság, 
valamint az egyes kerületi képviselókn k a 
Unité erdekbeu leendő közreműködés céljából 
megküldettek. 

— Az „Altruista Bank" működésé-
nek első ovo. Érdekes adatolhat közöl évi 
jelentésében a tavaly létesült Magjar Földhi-
tel inté/otek Országos Szövetsége. A jelentés 
szerint parcellázás céljából megvásárolt a bank 
1(»I2. évben 14215 kat. holdat, melynek par-
cellázását oiy módon e -zközölte. hogy a kis-
gazdáku a vételár hároínmií;yed részéig köl-
csöut adott. Bérbe vett 1(1495 kat holdat, meiy-
b'ii e- »k Bihar.negye 18 községében 18;18 kis-
bérlővól 21 f.rnlb  r ó szövetkezetett alakított. 
Kilenc középberletett létesiter. Átvette 27452 
kat. holdon a kisgazdák bérleteinek kezelés.a. 
Érdekes és eléggé ti.e rhető, hasznos ujitása 
az intézetu"k, hogy klsgazdabérleteknel min-
den bsrletkörzetben egy okleveles gazda bér-
leti felügyelót  alkal maz, ki a kisgazdák ter-
melését allandóan irányítja a őket a haladó 
gazdalkodás minden ágával megismertetni tö-
rekszik. — Leg. lók öle-iin címen a bank 27 
községn.'k (közbirtokosságnak) összesen két-
millíóliatszáil ilencv nháromezer boronát sza-
vazott meg. Gazdasági monkáaházak építésére 
n gyszazhuszonnyolcezer korona kölesönt utalt 
ki. A számok magukban legszebb dicséretei 
önmaguknak. Mi csupán arra kérjük ezzel kap-
csolatban tag ársaíukat, hogy minden tudomá-
sukra eladó birtokot azonnal jelentsenek be 
az intézetnek (Budapest, V. Zoltán-utca G.) 

— Halalos balosét. Daupmanu József 
gyári munkás a galócási telepen a fatönköket 
szállító vasúti kocsiról leugrott, hogy a váltót 
helyreállítsa. Azonban oly szerencsétlenül, 
hogy a sikos talajon elcsúszva a kocsik alá 
került. Azonnal meghalt. 

— J&tük a fegyverrel.  Morár Mihály vár-
hegyi lakos folyó  hj 16 in Vaszí nevű 7 éves 
fiat  öcscséhez, Morár Györgyhöz küldto, hogy 
valami kis tartozást attól megkérjen. A gyer-
mek senkit sem talált a szobában. De véletle-
nül nz asztalon ott feküdt  egy gyilkos revol-
ver. A gyermek játBzani kezdett vele. Játék 
közben a fegyver  elsiilt és gyermek kezét el-
lőtt. Szentmikló ia szállították a kórházba. 

— Álarcos bal. A gyergyószentmiklósi 
Ipartestület 1918. óvi februar  4-én (Húshagyó-
kedden) a saját helyiségében és pénztára ja-
vára zártkörű álarcos bált rendez. 

— Tarsau utazás. M.tkfalw  Ferenc kas-
sai kereskedelmi iskolai tanár húsvétkor társas 
utazást r«'u.iez Olaszországba. Programúiba 
vau véve Kóma, Tivoli, Nápoly, Pompeji, Capri-
sziget, Sorreutó, Pozzuoli a Tuzaró-tó stb. A 
két hé tic tartó és minden kényelmet nyújtó 
utazás II. osztályban (hajón I. oszt) összes 
költsége a külön kirándulásokét, borravalókat, 
vezetéket, belépődíjakat is beszamitva Ü2U K. 
Elsőrangú szállodák és ellátás Indulás Kassá-
ról március 14- n. Jelentkezni lehet Makfalvi 
Ferenc tímárnál (Kassa, Mikes utca 10. sz.) és 
László B 'Iánál, a Kassai Hirlap szerkesztőjé-
nél, alak szívesen küldenek programmot éa 
adnak bővebb felvilágosítást  ugy a jelen, iniut 
a julius hónapra Norvégiába tervezett társas 
utazásról. 



. szám. S Z É K E L Y S É G oldal. 
— Merénylet. A Nagyszeben és Kiskapus 

között közlek"dö vonatok egyike ellen eddig 
ismeretlen tettesek merényletet követtek el. A 
vízaknai begyen alul, a vágáuyra vasgerendát 
helyeztek el, amelyet a vonat teljesen szét-
rombolt. Szerencsétlenség nem történt, a pálya-
test sem rongálódott meg. A rendőrség a 
vizsgálatot megindította. 

— Poruljart cigány. A vidéki cigány-
kolónia egyik élelmes tagja a legutóbbi heti-
vásár alkalmával észrevette, hogy egy koaár-
buu néhány tyúk összekötözve bever Hatul 
egy sátoriján. Észrevétlenül odalopódzott, s 
míg a tyúkok tulajdonosa üzletével, vevőivel 
volt elfoglalva,  — ügyesen kioldotta a tyúkok 
lábát összekötő zsineget. A zsibbadt lábú tyú-
kok egy darabig még pihentek, de azután han-
gos ujjongással futottak  szét a vásáros nép 
között. Az élelmes cigány pedig utánnuk ira 
rnodott es segítés ürügye alatt akart elszelelni 
a megfogott  tyúkokkal. Az asszonyok azonbau 
észrevettek a szándékát és rögtön Itélö bíró-
sággá alakulva alaposan elpáholták az ipsét 

Laptulajdonos: dr Nagy Boni. 

Szám 1952—912. 

Fenyőfa  eladási hirdetmény. 
Csikszentgyötgy község a község-

házánál 1913. évi  február  hó 12-én 
délelőtt  9 órakor  kezdődő zárt írásbeli 
ajánlatokkal egybekötött nyilvános szó-
beli árverésen eladja a tulajdonát ké-
pező és Csikszenigyörgy község hatá 
rábau fekvő  III. vágássorozat (Bsnesd— 
Legyéud) uevü erdejében 14G3—912. 
keb. számú határozattál kihasználásra 
engedélyezett és törzsenként kíbelyeg 
zett lucfenyő  állományt. 

A lucfenyő  állomány, mely elt-dás 
tárgyátképezi törzsenkénti felvétel  alap 
ján a kővetkezőnek van becsülve : 

A Benezsd-Legyénd uevü UI. vágás-
sorozatban mintegy 1 9 3 hold területen 
2098 drb. 20—72. átlag 40 cm. átmé-
rőjű tövön álló lucfenyőfa,  mely tör-
zsenkénti bemérés szerint 2208 m' 
haszonfát  tartalmaz. 

Kikiáltási ára 18341 korona, azaz 
Tizenuyolcezerhároiuszázni'gyvenegy ko 
rona. 

Ezen erdőrész a községtől 6 4 kilo-
méterre a csikszentsimoni vasútállomás-
tól 14-9 klmterre fekszik,  melyből 119 
klmtr. kőalapos ut. 

A kihasználás időtartama 1 (egy) év. 
Bánatpénz a kikiáltási árnak leg-

alább l O V a . 
Árverési és szerződési feltételektől 

eltérő, vagy későn érkező, utó- és 
távirati ajánlatok nem fogadtatnak  el. 

Eladás becsáron alul nem történik. 
Az árverési és szerződési feltételek 

Csikszentgyörgy község elöljáróságánál 
és a csíkszeredai m. kir. járási erdő 
gondnokságnál a hivatalos órak alait 
megtekinthetők. 

Csikszentgyörgyöu, 1912. december 
hó 22-én. 

Puskás Lajos s. k„ 
közs. jegyző. 

]Miklós János s. k., 
közs. bíró. 

Információk,  inkassók, kétes követe-
lések megváltása, tranzakciók, tize-
tésképtelen cégek szanálása, egyez-
ségek llnancirozása, moratoriumok 
kieszközlése ésmegállapod isok léte-
sítése, a hitelezők* meglátogatása 

kapcsán. 6—to 

Lloffl  Hitelvéiö Eoesiilet, 
Budapest, Andrássy-ut 24 sz. 

Teleim 177—45., 42 - 43., 119—II. SWlcii: LHíiilms. 
Közbenjárók dijaztatnak. 

ALKALMI BUTORVÉTELT AJÁNL 
SZÉKELY ÉS RÉ1I 

E Ü T G R 6 Y Á R A 
MAROSVÁSÁRHELY-BRASSÓ 

FŐTÉR 47. Kapu-u. 60. 
K o m p 1 ©tt l iá , lószo"ba, b e r e n -

d e z é s e k t o i l e t t a l m á . r 
4 0 0 K O R O I T A É R T . 

Hitelkepes egyeneknek árfclome 
lés nélkül r é s z l e t f i z e t é s r e  is. 

Óriási választék amerikai 
iroda berendezésekben, 
vas- és rézbutorok, sző-
nyegek, függönyök  es 
t e l j e s m e n y a s s z o n y i 

- K E L E N G Y É K B E N ' " 

Szám 1912. V. 645/3. 
ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. 

Alulirott Munkásbiztositó Pénztár járulékainak 
felhajtásával  inegbizott végrehajtó az 1HH1. évi 
LX. tc. 102. §-a értelmében ezennel közhirré teszi 
hogy a Csíkszeredai Kerületi Munkásbiztositó Pénz-
tár javára 570 korona 57 fillér  s járulékai erejéig 
1912. évi október hó 7-éu loganatositott végrehaj 
tás alkalmával lefoglalt  és 700 koronára becsült 
következő ingóságok u. m.: szarvasmarhák nyil' 
nos árverésen eladatik. 

Mely árverésnek Gyergyótölgyes község házá-
nál leendő megtartására 1913. évi február  hó 
6-ik napjának délelőtti 9 órája határidőül ki-
tüzetik és althoz venni száudékozók ezennel oly 
megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett in-
góságok az 1881. évi LX. tc. 107. és 108. §-ai 
értelmében készpénzfizetés  mellett a legtöbbet Ígé-
rőnek szükség esetén beesárou alul is el fognak 
adatni. 

Amennyiben az elárverezeudő ingóságokat má-
sok le- és felül  foglaltatták  és azokra kielégítési 
jogot nyertek volna, ezen árverés az 1881. évi 
LX. tc. 120. §-a értelmében ezek javára is el-
rendeltetik. 

Csíkszereda, 1913. évi január hó 20-án. 
VITOS FERENCZ, 

k. végrehajtó. 

Szám 220—1913. k. i. 

Páiyázati hirdetmény. 
Csikvármegye gyergyóazentmiklósi 

járáshz tarlozó Ditró, Gyergyóremete, 
Oyergyóváriiegy, Salamás községekből 
újonnan alakult „Uyergyó Alsóköri" 
végrehajtói állásra — Uyergyószentmik-
lós székhellyel — pályázatot hirdetek. 

Az á!lás javadalmazása ltiOO korona. 
A községekben való kiszállás alkal-

mival természetbeni fuvar,  esetleg a 
vasúti dijaknak az érdekelt községek 
által való megtérítése. Magánérdekű ki-
küldetés eseten szabályr. megállapított 
dijak. 

Felhívom pályázni óhajtókat, hogy 
a szabályrendelet 7. § ábau előirt (24. 
életevét betöltölte, a közép iskola négy 
osztályát sikeresen elvégezte, a végre-
hajtani ügyekben kellő jártassággal bir) 
képesítésüket illetve eddigi működésű-
ket igazoló okmányokkal felszerelt  kér-
vényeiket hozzám 1913. évi február  hó 
15 ig annál is iukább adják be, mert a 
kisóbb erkező kérvényeket figyelembe 
nem veszem. 

Megjegyzem, hogy a jegyzői oklevél-
1 1 birok más pályázókkal szembe előny-
ben részesülnek. 

A választást 1913. é v i február  h ó 
20-án délelőtt 10 órakor Oyergyó-
szentmiklÓ80n a főszolgabírói  hivatal 
hílyis'gben fogom  megtartani. 

Megválasztott állását március hó 1-én 
elfoglalni  köteles. 

Uyergyószentmiklós, 1913. évijanuár 
hó 18 án. 

Zakariás, 
főszolgabíró. 

14—1913. végreh. szám. 
Árverési hirdetmény. 

Ahdirt kiküldött bir. végrehajtó ezennel köz-
hirré teszi, hogy a csíkszeredai kir. járásbíróság 
1912. évi V. 123ti. száma végzése következtében 
dr. Vámos Nándor gyergyúszentmiktósi ügyvéd által 
képviselt tíolctmann József  budapesti lakos javára 
10152 korona s jár. erejéig 1912. évi október bó 
2-án loganatositott kielégítési végrehajtás utján li-
t'oglalt és tilllO koronára becsült következő ingósá-
gok u. ni.: a foglalási  jegyzőkönyvben a 4., H—14., 
17—18., 20—23., 27., 29. és 33. tétek alatt felvett 
ingóságok nyilvános árverésen eladatnak. 

Mely árverésnek a csíkszeredai kir. járásbíróság 
1912. évi V. 123(1. szánni végzése tolytán 10152 
korona tökekövetelés, végzés szerinti kamatja, 1 „ 
váltó dij és eddig összesen 549 korona -1H öllér-
beu bíróilag már mcgáUajiitott költségek erejéig 
végrehajtást szenvedett lakásán Csíkszeredában le-
endő eszközlésére 1913. évi február  hó II nap-
jának délután 3 órája batáridőül kitüzetik és 
althoz a venni szándékozók oly megjegyzéssel hivat-
nak meg, hogy az érintett ingóságok az I8K1. évi 
l.X, tc. 107. és 108. s$-a értelmében készpénztize-
tés mellett, a legtöbbet Ígérőnek, szükség esetén 
becsáron alul is el tognak adatni. 

Amennyiben az elárverezendő ingóságokat má-
sok is le és felülfoglaltatták  s azokra kielégítési 
jogot nyertek volna, ezen árverés az 1881. évi l.X. 
tc. 1211. §. értelmében ezek javára is elrendeltetik. 

Kelt Csíkszereda, 1913. évi január hó 15-éti. 
Molnár Sundor, 
kir. bir. végrehajtó. 

|gitüfciai  láTaiSirtáloia 1515151 El 

Uj mintájú 

állatlétszám összeírás 
kapható 

könyv- ós papirkereskedésében, 
Csíkszereda. ír; 

M TSJBtialfBIalBT 

Elvem nagy forgalom  és kevés haszon. 
Felhívom a figyel-
mét a t. hutor- ós 

vaYrógép vásárló közönségnek, bogy 
bárki mielőtt bútort ós varrógépet vá-
sárol un ne mulassza el raktáromat meg-
tekintem, hol a/, összes raktáron levő 

bútorokat, úgymint s 

ebédlő-, háló-, szalon- és 
irodai berendezések, bőr-
garnitúrák, díványok és 

madrácok = 
miuden kivitelben és rendkívüli nagy 

választékban, valamint 

a legjobb gyártmányú 
varrógépek, kerékpárok, 
gramafonok  és lemezek 
melyek igen jutányos árban és kedvező 
fizetési  feltételek  mellett lesznek eláru-
sítva. Minden tőlem vásárolt varrógépért 
ö os 10 óvi jótállást vallatok. Yurógó-
peket 27 forinttól,  grnmafonokut  20 fo-
rinttól és kerékpárokat 55 forinttól  fen-
nebb árusítom. Varrógépek, kerékpárok 
és gramafonok  hoz mindenféle  alkatrós/.ek 
kaphatók. Javításokat a legjutányosabb 
— árért eaakÖ2lok jótállás iuo.lett. — 

T i s z t e l ő i t ő l : 

ACKERMANN I6NÁCZ 
— llutor- és varrógép nagyraktára, — 
Csíkszereda, Kossutli-utca 9 szám. 

(Lukács .Juliska-féle  nérpalota.) H r.2 

g 

Ha oltsa éi |01 ibr idsaiDlüi ingyen (Mit 



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

Szára 1912. V. 751—2. 
ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. 

Alulírott Munkásbiztosito Pénztár járulékainak 
felhajtásával  meghízott végrehajtó az 1881. évi 
LX. tc. 102. §-a értelmében ezennel közhirré teszi, 
hogy a Csíkszeredai Kerületi Munkásbiztositó Pénz-
tár javára 544 korona 21 fillér  8 járulékai erejéig 
1912. évi november hó 21-én foganatosított  végre-
hajtás alkalmával lefoglalt  és 544 korona 21 fillérre 
beesült sír-emlékkövek nyilvános árverésen eladatnak. 

Mely árverésnek Gyergyószeutmiklós város há-
zánál leendő megtartására 1913. évi február  14-ik 
napjának délelőtti 11 órája határidőül kitüzetik és 
ahhoz venni szándékozók ezennel oly megjegyzéssel 
hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok az 1881. 
évi LX. tc. 107, 108. §-ai értelmében készpénzfi-
zetés mellett a legtöbbet ígérőnek szükség esetén 
becsáron alul is el fognak  adatni. 

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

Csíkszereda, 1913. január hó 20-án. 
VITOS FERENC, 

k. végrehajtó. 

Szám 1912. V. 644—3. 
ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. 

Alulírott Munkásbiztositó Pénztár járulékainak 
felhajtásával  megbízott végrehajtó az 1881. évi 
LX. tc. 102 §-a értelmében ezennel közhirré teszi, 
hogy a Csíkszeredai Kerületi Munkásbiztositó Pénz-
tár javára 233 korona 44 fillér  s járulékai erejéig 
1912. évi október hó 7-én foganatosított  végrehaj-
tás alkalmával lefoglalt  és 1400 koronáin becsült 
következő ingóságok u. m.: lovak nyilvános árve-
résen eladatnak. 

Mely árverésnek Gyergyótölgyes község házá-
nál leendő megtartására 1913. évi február  hó 6-ik 
napjának délelőtti 9 órája határidőül kitüzetik és 
ahhoz a venni szándékozók ezennel oly megjegy-
zéssel hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok 
az 1881. évi LX. tc. 107. és 108. §-ai értelmében 
készpénzfizetés  mellett a legtöbbet Ígérőnek szük-
ség esetén hcesáron alul is el fognak  adatni. 

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

Csíkszereda, 1913. évi január hó 20-án. 
VITOS FERENC, 

k. végrehajtó. 

Szám 3 5 - 1 9 1 3 . m. j. 

Bérbeadandó vadászterületek. 
Csikvármegye magánjavának, Pelsc-1 

t ö l g y e s I. karrészében fekvő  mintegy . 
5 5 . 0 0 0 kat. bold ki terjedésű e idóbirto-
kán gyakorolható vadászat i jognak 1913. 
év i április hó 1-től 1928 . év i április hó 
30 ig terjedő 15 (t izenöt) egymásután kö-
v e t k e z ő é v r e l eendő bérbeadása cé l já 
bői, Cs ikvármegye magánjavai igazga-
tóságának irodájában (Csíkszereda vár-
megyeház) folyó  évi március hó 
15-en delelőtt 10 órakor zárt írás-
beli ajánlattal egybekötö t t nyi lvános szó 
beli á rverés fog  tartatni. 

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

Évi haszonbér, iniut kikiáltási ár az 
e l s ő ö tévben é v e n k i n t 5 0 0 korona, 
» második öt é v b e n 1 0 0 0 korona, a 
harmadik üt é v b e n é v e n k i n t 1500 korona, 
mely az ál lagos 1 0 0 0 koroDa év i bér 
ö s s z e g b e n Is megajánlható . 

Bánatpénz 3 0 0 korona. 
B ő v e b b felvilágositáp,  valamint a 

bérbeadandó vadászterületről szóló ál-
talános árverés i é s szerződés i fe l téte lek, 
Cs ikvármegye magánjavai igazgatóságá-
nál (Csíkszeredában, vármegye i t z) s a 
Oyergyótö lpyes í m a g y . kir. erdőgond 
uokgágnál szerezhetők meg. 

Cs ikvármegye magánjavainak igaz-
gatósága . 

Csíkszereda, 1913. év i január 7-én 
Dr. Csiky József, 

igazgató. 

Üzlet megnyitási jelentés. 
Van szerencsénk a n. é. közönséget ez uton is értesíteni, hogy 
Csíkszeredán, Apaffy Mihály-u. 4 sz. a. fióküzletet nyitottunk 
és kérjük t. vevőinket, hogy eredeli Singer varrógépekben, varró-
gépalkatrészekben, tűkben es varrógépolajban beálló szükségletüket 
fenti  üzletünkben fedezni  szíveskedjenek. — Cégünket a n. é. 
közönség szíves jóindulatába ajánlva, maradiunk teljes tisztelettel: 

SIN6ER CO. VARRÓGÉP RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. 
Iizen cégről ismerhetők 
fel  azon üzletek, — 
amelyeiben „SINGEK" 
varrógépek árusittatnak 
Gépeink nem szorulnak 
ajánlatra, csak arra kell 
ügyelni, hogy megfelelő 
helyen vásároltassanak. 

F i g y e l m e z t e t é s : Az összes 
más üzletek által „SINGER" 
név alHtt forgalomba  hozott 
varrógépek egyik régebbi szer-
kezetűek után készültök, ame-
lyek ujabb családi gépeink r 
gütt szerkezetben, szolgáltatási 
képességben és tartósságban is 
mcszse elmaradnak. 22-52 
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TSiwyBse» tslOTíll TÍ1|egy. 

Óvakodjunk értéktelen 
utánzatoktól ! 

Kinek drága az egészsége 
és pénzét nem akarja hiábavaló dolgokra kidobni, 117. saját, érdeké-
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. [KI 

Kapható 44 fill.  1.40 és 2.20 K eredeti üvegekben. p 
Főelárusitás: p s 

KELLER ISTVÁN gyógyszertárában 1 
az „ATTILAHOZ". 

Csikszentmártonban é s Tusnádfúrdőn.  Ki 
G'suz, köszvény, reuma, szaggatás, nyilalás, oldalsznrás, keresztcsontfájás,  derékoldal- vagy föl 
hátfájás,  izom , és inbántalmak, kar- és lábgyengeség, merev végtagok és ujjak, görcsök, [51 
továbbá hfllés,  megfázás,  vagy léghuzamból származó bajok azonnal enyhülnek az Oroszlán f£l| 
Menthol Sósborszesz használata által. Ila a fájó  testrész a dörzsölést nem tűri, ugy borogatást fip 
alkalmazunk. Fogfájás,  fejfájás,  fejszaggatás,  hajhullás, idegesség, bágyadtság, kimerültség |q] 
általános gyengeség eseteiben kincscsel ér fel  a valódi Oroszlán Menthol Sósborszesz [ţfj 
Torokfájás,  rekedtség, gégehurut, influenza  nátha ha fellép,  ugz emlékezzék az Oroszlán' [S| 
Mertből Sósborszeszre, mely a legkitűnőbb és legelterjedtebb háziszer. Ezer és ezer más O 

esetekben is kitűnő sikerrel lesz uz Oroszlán Menthol Sósborszesz használva. jEj 
Minden egyes üveghez bő használati utasítás van mellékelve. Sok ezer hálairat taunsko- [jg] 

[ • ! dik róla, hogy az Oroszlán Menthol Sósborszesz az emberiség jótevője. {•] 

j l ] [ M í l j l B í i M ^ í i í ü í l [SÍÍMJMI iMüí l j iMöj'ij i^iEl^i [stIMi isMîă] í s P I a ] iMMMl D 

olesó árszámitás 
mellet t közöltet-
nek s felvétetnek 

a kiadóhivatalban. 
Nyomatott Vákár L. könyvnyomdájában, Csíkszereda. 


