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POLITIKAI, KÖZGAZDASÁGI ÉS SZÉPIRODALMI H E T I L A P 

Közérdek — magánérdek. 
A budapesti büntető torvényszék 

előtt folyt  perből ki akarunk ragadni 
egy politikai mozzanatot, mely az egész 
hajszának rugóit és inditó okait világosan 
megmutatja. . 

Désy Zoltánnak a tárgyalási terem-
ben tett nyilatkozataival akarjuk iga 
zolui, hogy az ellenzék egész kampá-
nyától a politikai közélet purifikálásá-
nak szempontja, de általában minden 
erkölcsi szempont teljességgel távol áll. 
Désy a tárgyalás során kijelentette, hogy 
ő rágalmaival hónapokon át elhallgatott, 
mert béketárgyalások folytak  Lukács 
Lászlóval, melyek eredménnyel kecseg-
tettek. 

Már maga az a sajátságos nyilatko 
zat súlyosan kompromittálja a volt ál-
lamtitkárt. Hogyan folytaihat  ő tárgya 
lást olyasvalakivel, a kit Európa leg 
nagyobb pauamistájinak tart? A poli 
tikai közélet purifigkálása  teljesen kö-
zömbössé lett volna rá nézve, ha törté-
netesen Lukács Lászlóval a megegyzés 
létre jöu ? És a harmadféléven  át el-
hallgatott pártkassza-kérdést sem keli 
ez esetben ugyebár feszegetni  t 

És senki se éljen abban a bitben, 
hogy ennek a béketárgyalásnak talán 
az volt az alapja, hogy Lukács László 
helyét olhagyja. Oh nem ; ellenkezőleg 
a tárgyalások sikere azt eredményezte 
volna, — a mint azt Tissza István gróf 
tömör precizitással a bírósági teremben 
megállapította — hogy állandóan biz-
tosítva lett volna Lukács Lászlónak a 
hatalom birtoka — az ellenzék bele-
egyezésével 

Azt mondhatná valaki, hogy ez ta-
lán csak a politikai ellenfél  megállapi 
tása s hogy valójában talán még sem 
lehetett ez igy. 

Tisza István politikai korrektsége 
ugyan már eleve kizárja, hogy még 
legelkeseredettebb ellenfeleinek  is helyt 
nem álló tendenciákat imputáljon; ál-
lítása azonbau Désyre és elvtársaira 
annyira lesulytó, hogy a másik politi-
kai táborban mégis megkísérelhetnék 
kételyt támasztaui arra nézve, valóban 
helyesen itéli-e meg a Ház elnöke a 
Lukács Lászlóval tavaly májusban foly 
tátott tárgyalások céljait? 

Nos hát akadt egy koronatanú, a 
kit talán még a legeltogultabb politikai 
ellenfelünk  is elfogad.  Kz a koronatanú : 
a rágalmazási per vádlottja, a ki a 
Tisza igazsága mellett tanúskodó nyilat-
kozatát a tárgyalási terembeu tette meg. 

Désy Zoltán kijelontotte a bíróság 
előtt, hogy igenis „ők nem követeltek 
fejeket,  nem követelték a pírt bukását, 
ők csak a békére dolgoztak." 

Mit jelent ez ? J ílenti azt, hogy a 
tárgyalások, melyek sikerét Désy Zoltán 
a világért sem akarta volna veszélyez-
tetni, valóban „Európa legnagyobb pa-
namistája" politikai uralmának szilárd 
megalapozását célozták. Nem a legna 
gyobb, legelfogultabb  cinizmus kell-e 
ahhoz, ha ilyen előzmények után, valaki 
tele meri venui a száját s azt hirdeti, 
hogy öt utálatos hajszájában a özériiek 
vezeti ? A közérdek nem változik a sze-
riut, a mint Désy ur paklija jól, vagy 
rosszul áll. E szerint csak a Désyék 
politikai érdeke változik. Az az önző 
politikai érdek, amely az eĝ sz ember 
vadásza!ot mozgatja. 

De nem térhetünk napirendre az 
Andrássy Gyula gr-jf  szereplése felett 
sein. A gróf  ur megjelent a bíróság 
előtt s ott előadta, hogy neki felaján-
lották a bírói tisztet Elek Pál elszámo-
lási ügyében. Audrássy azonban kikfl 
tötte, hogy a missziót csak û y vállalja, 
„ha nem lesz olyan politikai visszaélés 
ről szó, melyet ő, mint politikus és or 
szággyülé3i képviselő, tudomásul nem 
vehet, a nélkül, hogy nyilvánosságra 
ne hízza és a kormányt e miatt meg 
ne támadj i. 

Ehhez az állásponthoz nincs szavunk. 
Nem lehet állítani, liugy azt egy ellen 
zéki politikus teljes joggal el ne fog 
lalhamá. 

Csakhogy Andrássy ezt az álláspon 
tot nem minden esetben vallotta, hanem 
politikai érdekei szerint egyszer-musszor 
éppen az ellenkezőjét cselekedte. 

Désy Zoltán a bíróság elölt azt mon-
dotta, hogy a Lukács László állítólagos 
visszaéléseit leleplező interpellációjától 
politikai barátainak" kérésére állott el. 
Már most közismeretil, hogy a volt ál 
lamtitkárra politikai barátai közül épen 
Andrássy Uyula grófnak  van igen nagy 
befolyása.  Az is ismeretes, hogy Aud 
rássvnak határozott tudomása volt a 
vádak konkrét tartalmáról. A gróf  ur 
azonbau ebben az esetben, a mikor 
olyan tárgyalások folytak,  melyek talán 
őbenne is reménységeket ébresztettek, 
nem volt olyan szigorú, mint az Elek 
Pál esetében. A Lukacs László állitóla 
gos visszaéléseit ebben az esetben már 
tudomásul vehette, a nélkül, hogy nyil-
vánosságra hozza és értük a kormányt 
támadja. Sőt erről a vállalkozásról még 

a politikai barátját is talán szintén le-
beszélte. 

Íme igy festenek  ezek a kormányoz-
ható Kátók, a kik mindig rettenthetle-
nül védik a közérdekeket, ha az törté-
netesen a magáuérdc '.r:kkol összeesik 
s a kik mindig hajlarilo ; rá, hogy köz-
érdeknek tüntessék fel,  a mit magán-
érdekeik, vagy magánindulataik szolgá-
latában cselekszenek. 

Törvényhatósági közgyűlés. 
Csikvármegye törvényhatósági bizott-

sága május hó 29-ikén tartotta meg ta-
vaszi rendes közgyűlését Gyalókay Sán-
dor íőispán elnöklete alatt. A tekintélyes 
számban megjelent bizottsági tagok érdek-
lődő figyelemmel  kisérték a szokatlanul 
nagy tárgysorozatot, de élénkebb vitát 
nem provokáltak; egy-két felszólalástól 
eltekintve az állandó választmány javas-
latait hozzászólás nélkül változatlanul fo-
gadták el. 

A gyűlés megnyitása után napirend 
előtt Gyalókay Sándor főispán  tartalmas 
beszéd kíséretében nyújtotta át T. Nagy 
Imre és Dr. Fejér Antal bizottsági tagok-
nak királyi tanácsosokká történt kinevez-
tetésükről szóló okmányokat. Az érdemes 
kitüntettettek meghatva mondtak hálás kö-
szönetet az őket ért királyi kegyért. Az 
a lelkes és bensőségteljes ováció pedig, 
mely a kél felszólalást  követte és mely-
ben a törvényhatósági bizottság pártkü-
lörnség nélkül megjelent az uj királyi ta-
nácsosokat részesítette, nagy népszerű-
ségnek dokumentálása mellett egyúttal 
főispánunk  tapintatának, fenkölt  gondol-
kozásának és nemes érzésének fényes 
elismerése. 

A napirend első pontja Fejér Sándor 
alispán jelentése az elmúlt esztendőről. 
A vármegye közéletére kiható minden 
kérdést felőle  és éles megfigyeléssel  meg-
szerkesztett jelentést a közgyűlés kinyo-
matni és a bizottsági tagok között szét-
osztatni határozta el; egyben megbizta 
alispánt, hogy a jelentést követő felszó-
lalások során elhangzott panaszok és sé-
relmek orvoslása céljából a szükséges in-
tézkedéseket a közgyűlés nevében tegye 
meg. 

Ilyen elhangzott sérelem többek kö-
zött a május hóban életbeléptetett uj 
menetrend azon intézkedése, hogy a bu-
dapesti közvetlen vonal nem áll meg 
minden állomáson. Éveken át folytatott 
küzdelem után főispánunk  intervenciójára 
sikerült végre egy közvetlen vonatpár 
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beállításával, egyes tartózkodások beszün-
tetésének és a várakozási idő csökken-
tésének segítségével a budapesti menet-
időt — ha egyelőre nem jelentékenyen, 
de mégis csökkenti: midőn ezt kivívtuk, 
néhány törvényhatósági tag a régi álla-
potot sírja vissza. 

Az elégedetlen bizottsági tag urak 
szem elől tévesztik, hogy a nagy távol-
ságra beállított vonatpárnak nem a helyi, 
hanem a távolsági forgalom  lebonyolítása 
a feladata.  A helyi forgalmat  három olyan 
vonatpár bonyolítja le naponta, mely 
mir,den állomáson megáll. A budapesti 
vonatpárnál éppen arra kell törekednünk, 
hogy menetgyorsaságát fokozza,  a meg-
állásokat az eddiginél is fokozottabb  mér-
tékben redukálja. Reméljük, hogy a vár-
megye alispánja illetékes helyen javasla-
tait és előterjesztéseit ilyen értelemben 
fogja  megtenni. 

A törvényhatóság gyors egymásután-
jában tudomásul vette a számonkérő 
szék jelentéseit; elfogadta  némi módosí-
tással a gyámpénztári szabályrendeletet, 
hozzájárult a jegyzők drágasági és sze-
mélyi pótléka tárgyában hozott képvise-
lőtestületi határozatokhoz; elfogadta  az 
utkaparók javadalmazásáról és dijnokokról 
szóló szabályrendi leteket és tudomásul 
vette a Csíkszereda—Székelyudvarhely 
közötti vasútvonal kiépítésének kérdésé-
ben beadott miniszteri választ. 

A vármegyében három uj segédjegy-
zói állás szervezése határoztatott el, még 
pedig Gyimesközéplok, Csomafalva  és 
Szárhegy községekben. 

Elfogadták  a szorosan vett vármegyei 
tisztviselők, mint a magánjavak alkalma-
zottai részére az állami nyugdíj törvény-
nek megfelelően  készített nyugdíj szabály-
rendeletet és hai,ii o :atba ment, hogy a 
jegyzők és seĝ ú̂ gyzők nyugdijánál is 
a lakpénzek beszámíttassanak. 

Az ujonan szervezett harmadik árva-
széki ülnöki állásra Dr. Élthes Gyula, 
mint egyedüli pályázó lett egyhangúlag 
megválasztva; az ekként megüresedett 
aljegyói állás az általános tisztujitások 
rendjén fog  betöltetni. 

A gyimesi községek határvonalainak 
végleges megállapítása, illetve rendezése 
céljából Dr. Márton László főszolgabíró 
elnöklete alatt bizottság küldetett ki a hely-
színére. Özv. Becze Antalnénak nyugdijat, 
Mihály Mátyásnénak, Várady Dénesnének 
és Kis Dénesnének segélyeket, Fülöp Ala-
jos árvaszéki iktatónak személyi és Birtlia 
József  árvaszéki elnöknek szolgálati pót-
lékot szavazott meg a közgyűlés; ellen-
ben Borszékfürdő  szabályrendeletét — 
mely a közönség jogos érdekeinek teljes 
mellőzésével alkottatott meg — átdolgo-
zás végett vissza adta a vármegyei tiszti-
orvosnak. 

Nagy horderejű az egész vármegyét 
érintő közegészségügyi kérdés helyes és 
radikális megoldását célozza az a határo-
zat, melyet a közgyűlés a csíkszeredai 
közkórház fejlesztése  és kiépítése érdeké-
ben hozott. A Bobula János budapesti 
műépítész által kidolgozott programmot 
magáévá téve, elhatározta a törvényható-
sági bizottság, hogy a műépítész által elké-
szítendő részletes tervek szerint a kórhá-
zat kibővíti, illetve kiépíti. 

Miként Bobula műépítész tervezetét 
az igazgató-tanács ülésében személyesen 
kifejtette,  a jelenlegi kórház épület át-
alakíttatnék a belgyógyászati osztály ré-
szére cs itt lennének elhelyezendők az 
összes iroda helyiségek. 

Külón pavillonokat kapnának a sebé-
szet, elmegyógyászat és a fertőző  beteg-
ségek. A kórház élelmezése, fertőtlenitési 

készülékei, mozógépei, a külön gazda-
sági épületben nyernének elhelyezést. A 
jelenlegi, úgynevezett fertőző  osztály át-
alakíttatnék apáca lakká. 

A magánjavak bőkezűségéből körül-
belül hat holdra kiegészítendő területen 
még egy magánlakás és egy modern be-
rendezésű kápolna szerű külsővel bíró 
hullaház és ravatalozó is építtetnék. 

Mindezen építkezések a szükséges be-
rendezéssel együtt hozzávetőleges szak-
értői számitások szerint egy millió koro-
nába kerülnének. A törvényhatósági köz-
gyűlés elhatározta, hogy a kórház átala-
kítására már megszavazott 300000 koro-
nán felül  a szükséges telkeket ingyen 
bocsájtja r-ndelkezésre, illetve azokat meg-
szerzi ; a hiányzó összeg hordozására 
pedig küldöttségileg fogja  felkeresni  a 
kormányt. E küldöttségbe beválasztattak 
Mikó Bálint, Fejér Sándor, Szász Lajos, 
Kovács János, Kiss Ernő, Adorján Imre, 
Sándor Gábor dr., Péter József,  Hajnód 
Ignác, Dávid Lajos, ifj.  Hajnód József, 
Csedó András, Pálfi  András, Csiszér Pető, 
dr. Ujfalussy  Jenő, Cseh István, Lázár 
Miklós, Dr. Tauber József,  Zakariás Manó, 
id. Gát József,  Dr. Szántó Samu, ifj.  Gál 
József,  Szentes Gergely, Dr. Veress Sán-
dor, Dr. Daradics Félix, Fodor Antal, 
Orbán János, Dr. Fejér Antal, Dr. Bocs-
kor Béla, T. Nagy Imre, Potócky Pál, 
ifj.  Gál Ferenc, Dr. Szlávy Tibor, Dr. 
Kovács Gyárfás,  ifj.  Pál Gábor, Élthes 
Zsigmond, Vákár Lajos, Dr. Iinecs János, 
Czáka Béla, Gözsy Árpád, Dr. Kovács 
Albert, Trohán József,  Dávid Ignác, Hel-
vig János, id. Pál Gábor, Dr. Dobribán 
Antal, Merza Vilmos, Ferenczi István, 
Köllő Jjnos, Vaitsuk József,  Oláh Olajos, 
Görög Joachim, Vákár P. Artúr, Dr. 
Tiltcsher Ede, Mélik István, Szathmári 
István. Ágoston Ágoston,' Miklós István, 
Ince Domokos, András Lajos, Kölönte 
László, Sándor üergely, Dr. Nagy Jenő, 
Dr. Ady Endre, Dr. Csiszér Miklós, Sze-
beny Péter, Fejér János, Zakariás István, 
Dobál Gergely, Dr. Márton László és 
Dr. Hirsch Hugó urakat, de ezenkívül fel-
kérték a vármegye összes lakósságát, 
hogy az oly annyiszor fontos  és szük-
séges cél elérése érdekében a küldöttség-
ben minél számosabban vegyenek részt. 

E küldöttséget junius hónap első felé-
ben Gyalókay Sándor főispán  fogja  a 
miniszterek elé vezetni. 

Számos községi és személyi ügy el-
intézése után a törvényhatósági közgyű-
lés d. u. 2 órakor a főispán  lelkes élte-
tésével véget ért. 

laczkovics Miháhly magyar görög katholi-
kus püspöki külhelynök Nagykászonban. 

Az uj magyar egyház Nagykászonra 
is kiterjesztette áldást hozó jobbját; 
annak Hujdudurogon székelő ptlspUki 
külUelynőke Nagyságos és Főtisztelendő 
Jaezkovies Mihály mint püspöki biztos 
folyó  hó ltián és 19 én hivatalos láto-
gatást tett magyar gör. kath. egyház 
községünkben, mint a székelyföldi  vi-
káriátusság ezidőszeriuíi minden tekin-
tetbeni legelső plébániáján. 

Meleg ."zeretetteljcs fogadtatásban  ré-
szésllit, de öröm ünnepe volt egyház-
községünknek is, öröm ünnepe, milyen-
nok századi* óta részese nera volt. 
Jóleső lelki örömmel láthattuk, hogy az 
eddig súlyos körülmények között élő, 
elhagyatott, mondhatjuk mostoha sors 
verte székelyföldi  nngyar gör. kath. 
hitközségünk szentegyházához, s magyar 
hazájához hü s nemes híveinek lelkéről 

mint szakadoztak le a kegyetlen bilin-
csek, s már már lankadó lelki életébe 
a krisztusi szeretettel a nyájassággal 
Szent János előhírnökként megjelent 
püspöki biztos jelenléte csak uj lelki 
életet öntött. A lelki öröm a legvissza-
tarthatatlanabb kifejezésre  jutott, midőn 
18 án a püspöki külhelynök Boér Artliur 
helybéli espereaplebánossal a különben 
tágas, de zsúfolásig  telt plébánia temp-
Iouibau üunepélyos szentmisét mondva, 
azon az ünuepi szonoklatot tartó esperes-
plebános meleg szeretetteljes szavakkal 
híveinknek a püspöki küüielynököl be-
mutatta, kifejtve,  hogy az uj gör. kalh. 
magyar egyházmegye megalkotásával, 
csak az isteni Gondviselés áldást hozó 
jobbja jutott el hozzánk, kérve egyúttal 
a püspöki kü helynököt, hogy híveinek 
szeretetét, ragaszkodását, » bódulatát 
vigye el Szentséges Atyánk a római 
pápa, — Ö Felsége Apostoli királyunk 
s magas kormányának, atyai bölcs gou 
doskodásáért. Ezen őszinte szívből fa-
kadó meleg szavak hatása alatt, egy 
szem sem maradt köny nélkül. 

19-én reggel 8 órakor szentmise 
volt Te Deummal, melyre az iskolás 
gyermekek nemzeti lobogó alatt vouul-
tak ki, 9 órakor pedig az iskolában az 
évzáró vizsga nagy közönség részvéte-
lével tartatott ineg, melyeu az ünne-
pélyt Jaezkovics Mihály püspöki külhely-
nök mint egyházmegyei főtanfelügyelő 
és Leugyel Róbert kir. taufelügyeló 
magas jelenlétükkel emelték. A vizsga 
eredménye fényes  volt, ugy a hittanból, 
melyből helybeli esperes-plebános kér-
dezett, valamint a többi összes tantár-
gyakból a tanulók kizárólag magyar 
nyelvben a legszabatosabb feleleteket 
adták. Ürömünkre s nemes büszkesé-
günkre szolgál, minden az egyház és 
iskolatanács s a nagy község előtt, ugy 
az egj házmegyei mint a kir. tanfelügyelő 
urak a legnagyobb megelégedésüket, 
sőt elismerésüket fejezték  ki lelkipász-
torunknak és SütÓ Izidor tanítónknak 
hangsúlyozván, hogy az eredmény csak 
buzdításul s például szolgálhatna a többi 
vármegyék gör. kaLh. népiskoláinak is. 

19 én délután a püspöki külhelynök 
megvizsgálta az esperesi és plébániai 
hivatalt, melyet a legnagyobb megelé-
gedésére szeretett esperes-lelkészünk a 
legpéldásabb módon vezet. 

Ezzel a hivatalos vizsga lezárult. 
Kedves magas vendégüuk édes emlékek-
kel távozott el tőlünk. Mi pedig kiknek 
l e lkében eltörölhetetlen emlékeket 
hagyott e látogatás, köszönettel lehe-
tünk vezetőinknek, kik egybázuukuak, 
s szeretett magyar hazánknak ily cse-
metéket nevelnek. 

Isten áldása legyen uj magyar gör. 
kath. egyházunkon. I 

Nagykászou, 1913. május hó 22-éu 
VáncsH  OyCrgy, 

fűniri/ytytiHdnuk. 

Értekezlet a vasúti menetrend 
ügyében. 

A marosvásárhelyi kereskedelmi és iparka-
mara mogkeresese folytán  betfóu  este népes 
értekezlet volt a kereskedői-kör helyiségeiben, 
a téli vasúti menetrend összeállítása tárgyában. 

Az értekezletet üyalókay Sándor főispán 
vezette. 

Klénk eszmecserét váltott kl a kedvezőt-
len téli menetrend mikénti módosításának és 
a teendő észrevételeknek kérdése. Végül is az 
értekezlet a kamarához intézett átiratában a 
következő szempontokat domborította ki : 

Az 504/8004 es vonatok menetideje Szé-
kelykoesárd Brassó között, a megállások meg-
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felelő  apasztana ós a menetidő gyorsításával 
redukáltassék. 

Az aradi gyorshoz leendő csatlakozással 
5'25 óra körül egy vonat indittassék Gyergyó-
szentmiklósig ugy, hogy az reggel 8 óra kü-
rül Csíkszeredába érkezzék. Ennek ellenében 
megszüntetendő volna a jelenleg Brassóból 11 
óra körül induló 8008-as vonat később, tud-
niillik délután 2 óra 10 perckor lenne indí-
tandó, mely a tartózkodások apasztása és a 
menetidők rövidítésével Székelykocsárdon az 
501-eshez nyerne csatlakozást. 

A 8003-as és 8002-esnél közvetlen kocsi 
téli idő szakra is fenntartandó 

A 8001 és 8004-es vonatok Karcafalva  ál-
lomáson feltétlenül  megálljon és Madarason 
esetleg feltételes  megálló létesíttessék. 

És végül Gyimesről egy személyvonat volna 
indítandó délutáu 5 óra körül 

Az értekezletuek ezek a kívánságai annyira 
méltányosak, hogy azok megvalósítása elé ala-
pos reménységgel nézhetünk. 

A fogyasztó  közönség és a gazdasági 
válság. 

Kétségtelen, hogy a klil-és belpolitikai bo-
uyadalmak folytán  felidézett  pénzügyi válsá-
got a gazdasági életnek minden ágában meg-
erezték, de ez a válság legjobban éreztette 
hatását a kereskedelmi életre. A fővárosban 
uap-nap után nagyobb számú becsukott bolt-
ajtó, nap-nap után szaporodó keieskedői bukás 
jelzi annak a pusztít'- viharnak az útját, — 
amelyet csakis eió.; 0 izdasági szervezetek tud-
nak megrázkódtatás nélkül kibírni. Sajuos, a 
magyar kereskedelemben ilyen erős szerve-
zetek meglehetős gyér számmal vannak. — 
Nálunk, hogy valaki kereskedelmi vállalko-
zásba bocsátkozzék, ahhoz teljesen elegendő 
kelléknek tartják, ha az illető könnyít egy 
kicsit az üzlethez. A szükséges alap es forgó 
tőkét az üzleti szolidságot az úgynevezett er-
kölcsi alapot a kereskedelmi valalkozásoknál 
másodrendű kellekuek tartját. Ez okozta aztán 
azt, hogy Magyarországon az esetleges gaz-
dasági válsági vihara aránylag jóval nagyobb 
pusztítást okoz, ii*i i: Külföldön,  különösen a 
műveltebb nyugati ui.zágokban. 

Hogy ez igy vau, arra nézve elég bizo-
nyítók a fogyasztási  szövetkezetek legnagyobb 
magyar központjának a „Haogyă" uak a mult 
üzletévről kiadott igazgatósagi jelentese, a 
melyben szinte örvendetesnek mondható kivé-
telképpen nem találjuk fel  a válságos péaz-
ügyi helyzet miatt megszokott sirankozásokat, 
hanem annak éppen az ellenkezőjét. A válsá-
gos helyzet nem hogy rossz hatással lett volua 
arra az 1105. falusi  fogyasztási  szövetkezetre, 
amely a Hangya kötelekében működik, hauem 
inkább megszilárdító hatással. Bebizonyosodott 
tehát ismét az, hogy a tuz a forgácsot  el-
hamvasztja, az acélt ellenben még keményebbé 
edzi. 

A fogyasztási  szövetkezetek sikereinek a 
titkát nem kell tehát másban keresnünk, mint-
hogy a szövetkezetek megfelelnek  a reális 
üzlet minden követelményeinek. Van elegendő 
alap és fargotó  tökéjük, feltalálhatjuk  bennük a 
kereskedői szaktudást is s végül meg vau a 
kellő erkölcsi alapjuk is, mert a szövetkeze-
tek nem nyerészkednek, neui akarnak a fo-
gyasztó közönség rovására gazdagodni. Ugy 
látszik, hogy ezt a körülményt minálunk is 
miudjobban kezdik .felismerni.  A fogyasztási 
szövetkezetek száma ugyanis az elmúlt évben 
ismét több mint százzal szaporodott, de meg-
gyarapodott e szövetkezetek központjának, a 
Hangyának a forgalma  is. Mégpedig kereken 
négy millióval ugy, hogy elerte a 28 millió 
koronát, ami annyit jelent, hogy számbeli ered-
ményt tekintve a Hangya, amelynek üzleti 
tőkéje legnagyobb részben a falusi  nép össze-
rakott filléreiből  képződött, ma már a leg-
nagyobb magyar kereskedelmi vállalkozás. 

Pedig hát ezt a fényes  eredményt aráuy-
lag igeu rövid idő alatt, mindössze 14 év 
munkájával érték el. A fogyasztó  közönség 
szervezkedésének, öntudatra ébredésének meg 
volt tehát az eredménye. Pedig a magyar 
szövetkezeteknek sokkal nagyobb akadályokon 
kellett keresztül gázolniok. sokkal több ellen-
Béggel kellett c8atazuiok, mint a külföldi  fo-
gyasztási szövetkezeteknek. Itt azonban ismét 
caak arra hivatkozunk, hogy a tüz az acélt 
nem hogy elégetné, hanem még keményebbé 
teszi. Talán a folytonos  el lent áll ás tette szí-
vóssá és kitartóvá a szövetkezetekbe tömörült 
fogyasztókat,  akiknek a szama már jóval meg-

haladja a 200 000 et s amely «zám, különösen 
az utóbbi években mutai fel  igazan örvendetes 
szaporodást. 

Ez a szaporodás azonban aligha követke-
zett volna be, ha nálunk, főleg  a falvaknak 
suk minden bajtól szorongatott fóldmivelő  népe 
kézzelfoghatólag  bebizonyítva nem látná a 
fogyasztási  szövetkezetek nagy anyagi és er 
kölcsi előnyeit. Láthatja a fogyasztó  közönség 
azt is, hogy a szervezkedés erején megtörik 
minden hatalom, láthatja, hogy a fogyasztási 
szövetkezetokben eltanult szervezkedés más 
téren alkalmazva az anyagi és erkölcsi boldo 
gulásnak egészen uj utjai tárulnak fel  részére. 
Csak egyebet ne említsünk, amióta a fogy  asz-
tási szövetkezetekben rendszeresen folyik  a 
nép kereskedelmi kiképzésé, azóta mindig szű-
kebb körre szorítkozik azoknak öuzö manipu-
lációja, akik a nép kereskedelmi tudatlanságát 
kihasználva jutottak nagy vagyonhoz. Ez talán 
mindenek fölött  legszebb eredménye a fogyasz-
tási szövetkezetek 14 évi munkásságának. 

H Í R E K . 
Személyi hírek. Gyalókay Sándor várme-

gyénknek közszeretetben álló főispánja  mai nupou 
családjával négy heti tartózkodásra Herkulesfiirdőre 
utazott. 

Ür. Szlávy Tibor főispáni  titkár a in. kir. 
belügyminiszter által központi szolgálattéte^-e ren-
deltetvén be három hónapra, május bó 27-én csa-
ládjával Budapestre utazott. 

— Jaczkovits Mihály gör. kath. püspöki 
helynük Kászonban. A kászouinipéri gör. kath. 
hitfelekezeti  eieuii népiskolában május bó 1 V»-én 
tartották ineg az évzáró vizsgálatot nagy közön-
zünség jelenlétében. A vizsgálaton megjelent .Jacz-
kovits Mihály hajdudorogi gk. püspök helyuök is. 
A tanulók minden tárgyból — a hittant sem véve 
ki tiszta, szabatos magyar nyelven feleltek  s 
kifogástalan  eredményt tanúsítottak. A püspöki bely-
uök ezen hivatalos működése alkalmából (íyalókay 
Sándor főispáuhoz  kővetkező táviratot intézte: 
„Xagykászonbau uuii napon eszközölt hivatalos 
egybázi szemle alkalmából bazaüas bódulattal üd-
vözli ". 

- IIIUS  HUGÓ  A SEBÉSZTÁRSA 
SÁG  NAGYGYŰLÉSÉN.  A magyar 
sebésztársaság  ez esztendei  rendes 
nagygyűlését  május hó 23-án és  kö-
vetkező  napjain tartotta  meg Buda 
pesten a Nemzeti  Muzeum  dísztermé-
ben. A megvitatott  kérdések  egyike: 
„A koponya sérüléses  betegségeinek, 
illetőleg  az azokkal  összefüggő  tudo 
mányos és  gyakorlati  kérdéseknek 
jelen  állásau.  E témának  megbízott 
hivatalos  referensei  voltak:  dr.  Bükay 
Lajos budapesti  kórházi  főorvos  és 
dr.  Uirs  Ilugó  kórházunk sebészeti 
osztályának  tudós  főorvosa. 

Dr. Hirs  nagymérvű  műtéti  elfog-
laltsága  miatt  nem vehetett  részt  a 
nagygyűlésen:  elkészített  értekezletét 
„a fejsérülései  szülés  előtt,  szülés 
alatt  és  szülés  után" címen  budapesti 
kollegája  olvasta  fel. 

A nagygyűlés  vitájában  részt  vett 
sebész  kitűnőségek  a legnagyobb  elis-
merésüket  nyilvánították  sebész-főor-
vosunk tudományos  fejtegetései  felett, 
amit  megelégedéssel  állapíthatunk 
meg} annál  is inkább, mert ezzel  a 
csíkszeredai  körház sebészeti  osztálya 
nak aránylag  rövid  fen  állása  alatt 
kiválóan  szakképzett  és  ügyeskezii 
vezetője  révén  szárnyra kelt  jó hír-
neve eljutott  b legmagasabb  szakkö-
rökig  is. A közvetlen  megvalósítás 
előtt  álló  uj korház a szárnyra kelt 
jó híreket  remélhetőleg  csak fokozni 

togja,  ha meg fog  nyílni  az ut sebész 
főorvosunk  tudásának  teljes  érvénye-
sülésére. 

— Á t h e l y e z é s . Az igazságügyminiszter 
Lacz Kálmán szamosujvári javítóintézeti csa-
ládfősegédet,  ugyanezen minőségben, saját ké-
résére, az aszódi javítóintézethez helyezte á t 

— Bethlen István grof  a szekelysog-
ort. Bethlen István gróf  orsz. képviselő e hó 
folyamán  nagyérdekü felolvasást  tartott Bu-
dapesten az Országos Magyar Gazdasági Egye-
sület közgazdasági szakosztályának ülésén. 
.A magyar birtokpolitika feladatai  Erdélyben" 
című előadásában számszerű adatokkal mutatta 
ki a székelység tarthatatlan helyzetét, Mqjd 
HZ oláhok és szászok földszerzését  s ezzel 
szemben a magyarság területveszteségét állí-
totta közszemlére. Ezek az adatok megdöb-
bentő képet tárnak elénk. Foglalkozott az er-
délyi magyar birtok pusztulásának okaival, a 
birtokpolitika két főcéljával,  a városfejlesztés 
ós birtokpolitika viszonyával, a kiizepbirtokos 
osztály megmentésének szükségességével s vé-
gül a segités módozatait is kijelölte. A szé-
kelység ügyét a hatalmas O. M. G. E. jóin-
dulatába ajánlotta, mint a mely egyesületnek 
a tusnádi szekely kongresszus is köszönhető 
volt. 

— Házasság. Petrovszky Mihály kir. ál-
latorvos f.  hó 26-án vezette oltárhoz Demeter 
Annuskát, Csíkszeredán. — Borcsa Gergely 
helybeli főgimnáziumi  tanár jegyet váltott dr. 
Kolonics Dénes orvos leányával, Violkával. 

— Amerikai  milliomos JiornxéLvn. 
C. 11. Pokker portiandi bankár néhány évvel ezelőtt 
európai körúton volt, amikor Uouiáuiáha való uta-
zásakor Erdélyt is megtekintette. Igy meglátogatta 
a többek közt Borszék-fürdőt  is, melyet annyira 
megkedvelt, hogy néhány napot időzött tenyö ren-
getegeiban. A fürdőigazgatósága  most levelet ka-
pott az amerikai mi'Homostól, amelyben értesiti a 
türdőt, hogy jutnua végén családjával együtt há-
rom hónapra oda érkezik. Egyben azt kérdi, hogy 
megvehetne-e a tiirdőben egy villát. 

— A marosheviz—borszék—tölgyesi 
automobiljarat. A kolozsvári postaigazgató-
ság az alispáni hivatallal közölte a kereske-
delemügyi miniszter azon leiratát, hogy a 
megtartott műszaki utbejárás szeriut a maros-
hévíz—borszék—gyergyótölgyesi ut egyes sza-
kaszai a nehéz gépkocsikkal való egész évi 
közlekedésre uem alkalmasak, miért is a ter-
vezett ruaroshéviz—borszék—gyergyótölgyesi 
állandó automobiljárat nem vezethető be, leg-
feljebb  csak a fürdőidény  alatt közlekedő idő-
szaki gápkocsi járat létesíthető a jövő év fo-
lyamán, ha a járat által igénybe veendő út-
szakasz automobil közlekedésre alkalmassá 
lesz lehető. 

— Huni/  tani tó van Ma  ffţfai  'o  vaztí  -
tjon '.*  A tauitói lizetésrendezés alkalmából készült 
statisztikai adatok szerint az országban 32024 ta-
nító és tanitónő vau, uiég ped'g 8524 állami és 
23500 nem állami ; a nem állami tanítók közill 
1520 a fővárosban  működik. 

— K i n e v e z o s . A földmivelésügyi  minisz-
ter Koós Ferenc kézdivásárhely i városi állat-
orvost ideiglenes minőségű dijtalan állatorvos-
gyakornokká nevezte ki. 

— Köszönet nyilvánitás. A helybeli 
plébánia hivatal hálás köszönetét fejezi  ki az 
önkéntes tűzoltó zenekar parancsnokságának 
a tűzoltó zenekarnak az űrnapi körmeneten 
való, az ünnepély fényét  ós hatását emelő si-
keres közreműködéséért. Hazafias  tisztelettel 
Dr. Szekeres József  plébános. 

— Hivatalv izagálat . Hétfőn  és kedden 
Gyalókay Sándor főispán,  dr. Élthes Gyula 
vm. aljegyző és Farkas Imre pénzügyi szám-
vizsgáló kíséretében a felcsiki  járási föszolga-
biroság ügy- és vagyonkezelését megvizsgálta. 

— Halalozás. P. Orbáu István Bertalan 
Szent Ferencz-rendi áldozár 73 éves korában 
meghalt Csiksomlyön. 

— Doktor atriusque juris. Dr. Baráti 
Sáudor csíkszeredai kir. törvényszéki jog-
gyakornokot f.  hó 24 én a kolozsvári tudomány-
egyetem tanácsa a jogtudományok doktorává 
avatta. 

— Kinevezes. A budapesti kir. itélőtabla 
elnöke Káduly Ferenc jogszigorlót díjas gya-
kornokká nevezte ki s szolgálat tételre a szol-
noki kir. járásbírósághoz osztotta be. 
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Betyárvllág a szomszédban. A régi 
betyárvilág izgalmai ébrednek fel  újra Erdélyben, 
ahol már hónapok óta garázdálkodik egy tizenkét 
tagu rablóbanda, amely rettegésben tartja Brassó 
megyét. legutóbb az erdélyi határtól nem messze 
i'ekvő romániai nyaralótelepen, Siuajában, egy ot-
tani kereskedő házába törtek be. Azonban észre-
vették őket, a rablóknak menekülni kellett. Pénte-
ken délután a gróf  Károlyi-féle  buesesi vadász-
kastélyba akartak betörni. Az őr azonban figyelmes 
lett a zajra, lármát csapott, mire több vadőr való-
ságos hajtó vadászatot rendezett a rablókra, akik 
menekülés közben többször visszalőttek. Egy két-
tagú esendőrjárőr a brassó mellett levő Alsótemesi 
erdőben ráakadt a rablókra, akik gyilkos tüzelésbe 
kezdtek. Az egyik csendőrt a golyók megölték, a 
másiknak pedig menekülnie kellett a túlerő elől-
Egy órával később öt portyázó csendőr haladt ke. 
resztül az erdőn. A rablók leshelyeikről tüzelni 
kezdtek a csendőrökre, akik nem tudtak védekezni. 
Hármukat meglőtték a zsiványok, a másik kettő 
pedig elmenekült. A brassói csendőrkerületi parancs-
nokság most már erélyesebb intézkedéseket tett a 
rallók elfogatására,  szombat reggel óta kétszázhúsz 
csendőr hajszolja a rablókat, akik az alsótemesi 
eidőbe vették be magukat. A csendőrök raj vonal-
bau vonultak HoSszufalutól  Ósánc irányában < ísánc-
nál a brassói gyalogezred két zászlóalja helyezke-
dett el, ugy, hogy a rablók most két tüz közé 
vannak szorítva. A magyar hatóságok kérésére a 
határra Komáuia is katonaságot rendelt ki, ugy, 
hogy a rablók most nein menekülhetnek ki az 
üldözök gyűrűjéből. 

— A fogarasi  arvaszoki elnök talál-
manya A hivatalom lap május 21. száma 
közli, hogy Hűeskor Adum fogarasi  árvaszéki 
elnök „Saluzás betoopatakhoz" cimli találmánya 
szabadalmat nyert. 

-- Az üzleti zarúra szombaton. A 
Szociálpolitikai Szemle azt a hirt közli, hogy 
a kereskedelmi kormány a cáróra törvény 
eredeti szövegét, mely szerint :i vasárnap és 
ünnepnap eluiti záróra hat óra lett volna, 
olyképp módosítja, hogy az üzletek szom-
baton este tiz óráig lesznek nyitva tarthatók. 

V a s ú t a t ö l g y e s i s z o r o s o n . Az er-
délyi városok köréhen nagy mozgalom indult 
meg aziránt, hogy a kolozsvár—tölgyesi szo-
rus uözti útvonalon a kormány építtesse ki 
az államvasuti fővonalat,  amely Magyarorszá-
got kötné össze Odesszával es a Fekete ten-
gerre1. Kolozsvár város törvényhatósága már 
feliratot  intézett ez irányban a kormányhoz, 
most pedig a feliratot  megküldte az összes 
erdélyi varosoknak hasonló mozgalom meg-
inditasa céljából. A vasútvonal létesítése óriási 
elónyt jelentene az ország közgazdasági vi-
szonyaira nézve. A feliratot  pártolás végett 
Csikvármegye törvónyhatósaga most kapta 
meg. 

— Hazasság. Csikszentmártoni Szabó Al-
bert, budapesti királyi közjegyző ós dósfalvi 
l'ataky Krisztina, volt özvegy Ferenc Gyuláné, 
Magyarsároson házasságot kötöttek. 

— Sinea elegáns nő,  ki ne haszuálná a 
FÓLDES-íéle Margit-krémet és Margit-szappant, 
mert a Földes-féle  szépítő szerek a legjobbak az 
éegaz világon. 

Egy Lézűi vásár helyi kereskedő-
aegéd  találmánya.  A hivatalos lap közli, hogy 
Illés Károly kézdivásárbelyi kereskedősegéd „Dugó-
buzógép" ciinü találmányára szabadalmat kapott. 

— A s z e r e n c s e s p á s z t o r . Sebestyén Pá-
ter gyimeskozéplaki lakos, ki Csiktaplocán 
pásztorkodik, f.  hó 22-ón a csiktaplocai határ-
ban egy farkas-barlangra  bukkant. A bar-
langba bemászott és meglepetésére kilenc 
egészen kicsiny farkaskölyköt  talált. Az anya 
épen távol volt ós igy küzdelem nélkül vette 
magához a néhány napos farkaskölyköt.  Szom-
baton az alispáni hivatalnál egy larisnyahan 
mutatta be a kilenc darab farkaskölyköket,  me-
lyekből ekkor már csak három ólt. A szeren-
csés pásztor összesen 342 koronát kapott a 
kis leuevadakert, ami bátorságának illő ju 
talma. 

— A k o z d i v á s a r h o l y i t ö r v é n y s z é k 
á t h e l y e z e s e . Háromszék vármegye törvény-
hatósága szombaton tartott közgyűlésében 
erős küzdelem után, néhány szótöbbséggel a 
kézdivásárbelyi kir. törvényszéknek Sepsi-

szentgyörgyre való áthelyezése mellett foglalt 
állást. Az utolsó szót a miniszter mondja ki. 

— Feltartóztatott székely kiván-
dorlók. A napokban jó fogást  csinált a csák-
tornyai határrendőrség, mely nem kevesebb, 
mint százötven, túlnyomó részt hadköteles 
kivándorlót tartóztatott le A kivándorlók közt 
Csík, Udvarhely, Háromszék vármegyéből is 
sokan voltak. Az antwerpeni, rotterdami és 
hamburgi kikötőbe akarták vinni a kivándorló-
kat, akiket Muraszerdahelyig vonaton vittek 
és onnan gyalog akarták kiszöktetni Lutten-
bergbe. 

— Szavazhatnak a tagdíjhátralékosok. 
A kereskedelmi minisztérium egy alapszabály 
jóváhagyásával kapcsolatban kimondotta, hogy 
az ipartestület tagjainak szavazati jogát tag-
dijhátralék címén korlátozni nem lehet. Az 
ipartestületek országos szövetsége a döntés 
megváltoztatását kérte, mert a szavazati jog 
megvonása az egyetlen mód arra, hogy az 
ijesztő mértékben felszaporodott  tagdíjhátra-
lékokat csökkenteni és a tagdíjbevételeire 
utalt ipartestületeket fenntartani  lehessen. Az 
érdekelt ipartestületek ez ügyben küldöttséget 
is akarnak meneszteni a miniszterhez. 

— A bohjávpénzt Magyarországon 
verik.  A hat millió leva ezüst pénz szállítására 
Szófiában  e hó 10-án megtartott árlejtésen a l'esti 
Magvar Kereskedelmi bank ajánlata volt a legol-
csóbb s ezt fogadta  el a bolgár kormáuy. A bank 
a péuz veretését a körmöezbányai m. kir. pénzverő 
hivataliul lógja eszközöltetni. 

— Percxel  Dezső  meghalt.  Perezel Dezső 
egykori belügyminiszter és a képviselőház volt 
elnöke, vasárnap reggel 05 éves korában Bonyhá-
dou meghalt, l'erczel Béla egykori igazságiigyuii-
niszternek és későbbi kúriai elnöknek volt a fia. 
aki kezdetbeu közigazgatási szolgálatban állott, 
majd később a politikára tért Báufiy  Dezső ház-
elnöksége idején a Háznak alelnöke, majd Bánffy 
kabinetjében belügyminiszter lett. Az egyházpoli-
tikai törvényjavaslatok reá tartozó részét ő lép-
tette életbe és rendületlenül kitartott az egyház-
politikai reformokban  jelentkező radikális szabad-
elvű irányzat mellett. A munkapárt elnökévé vá-
lasztotta sőt a képviselőház eluöki állásával is 
megkínálták, de Perezel ezt az állást neiu fogadta 
el. Az utóbbi években betegeskedett, teljesen vissza-
vonult ugy a politikai, mint társadalmi élettől: ke-
rülete székhelyén Bonyhádon lakott és ott érte 
utói a halál. Temetése kedden volt. 

— Az uj p e n z ü g y i g a z g a t o s i g . Értesü-
lésünk szerint az eddigi megállapodások értel-
mében a csíkszeredai pónzügyigazgatóság mű-
ködését 1914. evi május 1-én feltetleuül 
megkezdi. 

— E l n ö k i v izsgá la t . Ribicey Ferenc kir. 
törvsz. elnök a gyergyószentmiklósi járásbíró-
ságnál a szokásos évi vizsgálatot a napokban 
tartotta meg. 

— Prohaszka püspök a csolodkerdés-
ről. Székesfehérvárról  jelemtik: A katolikus 
háziasszonyok egyesületének közgyűlésén dr. 
Prohászka Ottokár megyéspüspök beszédet 
mondott a cselédkérdés megoldásáról. A cse-
lédkérdés megoldása kettőn múlik, — mondta 
— a jo cseléden és a jó háziasszonyon. Jó 
cseledet az egyesület feladata  nevelni, a házi-
asszony feladata  pedig méltányos, igazságos 
álláspontra helyezkedni a cselédekkel szem-
ben. A cseled épp ugy, mint a társadalom 
bármely más munkásosztálya, nem elégszik 
meg többe azokkal a keretekkel, amelyeket 
a régmúlt idók állitotttak fel.  Ezt be kell 
látniuk a háziasszonyoknak és csak ennek 
belátása mellett várhatják el, hogy az ember-
séges berek és a jó bánásmód fejében  lelki-
ismeretes, jó cselédet kapjanak. 

— A c s i k s o m l y ó i t a n i t ó k o p z ö ü n n e -
p e l y e . Mult hó 23-án délután a csiksomlyói 
kegytemplomban Bálint Lajos fóesperes  vé-
gezte a tanítóképző kongregánisU jelöltjeinek 
feladatát,  amit a kópzöintézet nagytermében 
nagyszámú közönség jelenlétében fényesen 
sikerűit ünnnepség követett.-Mint mindig, ugy 
most is Domanyáncz Péter kepezdei tanárnak 
köszönhetjük a ritka műélvezetet, melyet a 
zene- és énekszámoknak az ifjúság  által való 
művészi reprodukciójával lop be lelkünkbe. 
Az ünnepély kiemelkedő pontjai kiva'óan az 
ének- ós zeneszámok voltak. Ezek közül 
Rákóczi Rodostóban Váradi A.-tól c. melo-
drámát művészi zenekisérute és Kaduly Béni 
IV. éves növ. nagy hozzáértést eláruló sza-

valásáért a közönség szűnni nem akaró taps 
viharja követte. Az ünnepély fényes  sikerének 
biztosításában bokros érdemeket szerzett Gál 
Ferenc IV. éves növ. a kongregáció prefek 
tusa, ki a világboldogító keresztóuy világlátást 
helyezte fölébe  a társadalom bomlasztó, sza-
badkómives irányzatnak; nemkülönben Bar-
dócz István IV. éves növ. „A kongregáció és 
a mai társadalom" c. felolvasásával.  Az ün-
nepély léleknemesitó harmóniáját Bálint Lajos 
föesperesnek  az ifjúsághoz  intézett lendületes, 
magas röptű szavai egészítették ki. 

— A foszforos  gyújtó vége. Az 1913. 
évben hozott törvény értelmében hatóságilag szün-
tetik meg a foszforos  gyújtó gyártását. A törvény 
folyó  évi junius hó I -tői kezdödőleg lép életbe. 
Ez intézkedés a gyujtógyártás terén nevezetes for-
dulatot jelent — és vele a gyujtóoldatos öngyil-
kosságok sorozata is megszakad. 

— T a n í t o k f ü r d ő j e .  Nagy arányú, or-
szágos mozgalommal indult utjara a Tanítók 
Fürdője Részvénytársaság szervezése egy év-
vel előbb oly célból, hogy ez, az alakulás 
után megvegye s Magyarorszag tanítói és a 
nagy közönség számára tovább fejlesztve  ki-
építse, olcsó gyógyfürdőjévé,  továbbá gyer-
meknyaraló telepóvó tegye székelyudvarhelyi 
Szejke fürdőt.  Az alakuláshoz megkívántató 
részvény mennyiség össze is jött, de a rövid 
záros határidő letelte miatt a részvénytársa-
ságot már nem lehetett akkor megalakítani. 
Miután ezen actió iránt az országos érdeklő-
dés azóta nem csak nem csökkent, de ugy-
szólva napról-napra fokozódott:  Gyerkes Miháy 
szekelyudvarhelyi igazgató tanító és alapító 
társai most újra munkálat aia vették a szer-
vezkedés ügyét és uj alapítási tervezet kibo-
csátásával gyűjtik össze a részvényjegyzéseket. 
Egy részvény ára az 1 korona alapítási költ-
séggel együtt most is csak 2G korona ós bárki 
jegyezhet tetszés szerinti mennyiségű rész-
vényt s annak értékét egy év leforgása  alatt 
bármilyen kis részletekben fizetheti.  A rész-
vénytársasági szervezkedést nagyban elősegí-
tik eladó tulajdonosok azzal, hogy csak a vé-
telár 2 / | részére kívánnak idegen részvény-
jegyzéseket, a többit, szükség esetén, magok 
fogják  biztosítani. Minthogy a fürdő  és az 
actió életképességét Ic^o^oan ismerő Udvar-
hely vármegyei tanítóság teljes lelkesedéssel 
es anyagi erejével áll az ügy támogatására, 
s ezt a napokban gyűlési határozatokkal is 
dekuinentalta, s hogy az előbbi részvényjegy-
zők szilárdan megtartották az ujabbi szervez-
kedés számára is részvényjegyzéseiket, a 
Tanítók Fürdője Részvénytársaság megalakí-
tása biztosítva van és pedig annál nagyobb 
eredmónynyel, mentől többeu csatlakoznak 
ujabb részvényt jegyzők és a villatelkek cól-
jara kiparcelazandó 45 holdnyi területből te-
lekvásárlásra jelentkezők. Tanítók fürdőjét 
különben bérleti alapon már május 1-én meg-
nyitották. Ugy a fürdő,  mint a részvénytársa-
ság és az eladó parcellák ügyében báriuilyeu 
iranyu felvilayositással  készséggel szolgál 
Gyerkes Mihály igazgató Székelyudvarhelyt. 
Támogatására ajánljuk ezen életrevaló moz-
galmat a hazai tanítóságnak és hathatós párt-
fogásába  a nagyközönségnek is. 

— A tanitói törvonyok szentesitóse. 
A tanitói fizetésrendezési  javaslatokat szen-
tesitette a király. A hivatalos lap közli az uj 
törvényekét a szentesitési záradékkal ellátva. 
Az első az 1Ü13. évi XV. t.-c. Az állami 
elemi népiskolai tanítók illetményeinek ren-
dezéseról, a második az 1913. évi XVI. t.-c. 
A községi és bitfelekezeti  elemi népiskolai 
tanítók illetményeinek rendezéséről szól. 

- Tarsadalmi tevekenyseg a nevelés, 
közoktatás és közgazdaság ágazataiban cim 
alatt Gyerkes Mihály székelyudvarhelyi igaz-
gató-tanító a szülik, tanítók és közügyi téren 
működök számára közhasznú útmutató köny-
vet irt s azt a közeli napokban sajtó alá ren-
dezi. A család és iskolai nevelés-oktatás, va-
lamint a társadalmi teren való erodmenyes 
munkálkodás kútforrása  ezen munka, melynek 
értékes voltát, gyakorlati haszuát biztosítják 
szerzőnek a tanitói és társadalmi közéletben 
kézen forgó  mán munkái is. Előfizetési  ára 2 
korona, li social-pedagogial munkára mar csak 
azért is érdemes szerző-kiadónál előfizetni, 
hogy a nyerhető jövedelemmel fedezhesse  a 
tauitók tarsadalmi gyógyfürdőjének  szervezési 
költségeit. 

— M a t h u s a l o m i k o r . Gyergyóbékáson 
folyó  hó 2Uáu egy görög katliolikus ember 
1 - 0 éves korában balt meg. — Haláláig jó 
egészségben volt. 



2 . szám. S Z É K E L Y S É G oldal. 
— A csíkszeredai uj elemi iskola. 

A csíkszeredai róra. kath. hitközség legutóbbi 
gondnoksági ülésén merült fel  az eszme, 
hogy az állandó panasz tárgyát képező csík-
szeredai elemi iskola helyett — az eddig ter-
vezett kibővítéstől eltérőleg — ujat építsenek. 
A napokban Bobula budapesti műépítész, ki 
a helybeli közkórházat is megvizsgálta, az 
elemi iskola épületét szűknek és egeszségte 
lennek találta, mely a kibővítésre egyáltalában 
nem alkalmas. E szakértői vélemény folytán 
Dr. Ujfaluai  Jenő polgármester hétfőn  délután 
értekezletre hivta össze a tanügy barátait, kik 
között megjelent Lengyel Róbert kir. tan-
felügyelő  is. Az értekezlet elhatározta, hogy 
az elemi népiskola jelenlegi épületének elle-
nében a város vásárol a készülő piactéren 
egy minden tekintetben alkalmas telket s ez-
zel szemben csupán az államnak átengedett 
iskola visszabocsájtásához ragaszkodik. Fel-
iratilag kéri a vallás- és közoktatásügyi mi-
nisztert, hogy a város által felajánlott  telken 
épitsen egy, a célúak és Csíkszereda város 
igényeinek megfelelő  elemi népiskolát, mely-
nek legalább is tíz tanteremmel kell bírnia, 
hogy a tanulók befogadására  és elhelyezésére 
eiegendő legyen. Csakis ezáltal lenne meg-
szüntethető a jelenlegi mizerabiiis állapot, 
melyet megszüntetni uj iskola építésével, a 
kultuszkormány kötelessége. 

— Mozgúszinház. Nap nap után szebb-
nél-szebb újdonságokkal lepi meg az igazga-
tóság a csíkszeredai műértő közönséget, igy 
folyó  év junius hó 4-én (szerdán) ismét egy 
szenzációs újdonságot fognak  bemutatui, még 
pedig a .Tigris" című fantasztikus  5 felvonáos 
drámát. A darab 3 főszerepét  egy személy 
já tsza: Davesnes Eduárd, s amit a kinematog-
ráfia  eddig nem produkált: elsőrendű ötlet az, 
hogy egy azon szereplő többnyire két-három 
szerepben egyazon időben van a színen! A 
közönséget bámulatba fogja  ejteni a művész 
átváltozó képessége, ép ugy, mint a gyár hi-
hetetlen technikai produkciója, melyei a filmet 
feldolgozta.  A darab rövid tartalma a követ-
kező : Egy előkelő olaaz nagykereskedő álru-
hában egy rablóbandát szervez és ezt a rabló-
bandát hosszas és érdekfeszítő  hajsza után 
tudja csak leleplezni az utánuk szimatoló de-
tektív, aki csak az utolsó pillanatban jön rá, 
hogy a „Tigris"-banda feje  az a nagykeres-
kedő, akiuck házába ö bejár és akinek lányát 
szereti. A leány kedvéért még meg is engedi 
neki, hogy öngyilkos legyeu és igy leánya ne-
vére árnyék ne vetődjék. Kiegészítésül bemu-
tatják „Duczi bácsi tetszhalott", humoros és 
Léghajón Páris felett,  természetes c. képeket. 
Junius 8-án .Titkár kisasszony" c. dráma ke-
rül bemutatásra. 

— A tagositasi eljárás m e g k ö n n y í t é s e . 
Az 1908. evi VII. és XXXIX, t -c . végrehaj-
tasa tárgyában kiadott miniszteri rendeletek 
értelmébeu mindeu tagositási kérés benyújtá-
sakor a tagosítást kérelmezőnek igazolni kell, 
hogy 500 korona biztosítékot bírói letétbe he-
lyezett. Miután ezen összeg befizetése  ueiu 
egy esetben tartotta vissza az érdekeltséget 
a tagositási kérelem előterjesztésétől, a ma-
gyar kir. földiuiv.  miniszter a vármegyei gazd. 
egyletekhez intézett legújabb körreudeletebeu 
oda nyilatkozik, hogy mindeu olyan esetben 
amikor a tagositási kérelem előterjesztésének 
gazdaságilag indokolt voltát az illetékes gaz 
dasági egyesület igazolja, az 500 korona biz-
tosíték befizetését  mindenkor igazolni kell, fel-
hívja az egyesület, hogy amikor az érdekelt-
ségek az elengedés vegett hozzá fordulnak, 
terjessze a kórelmet haladéktalanul fel,  hogy 
hozandó elhatározásáról ugy az érdekelteket, 
mint az illetékes kir. törvényszéket megfele-
lően közvetlenül értesíthesse. Megemlíti egy-
úttal, hogy a tagosítás eszméjének népszerű-
sítése érdekében folytatott  propaganda céljaira 
megfelelő  számú ismertető füzet  áll a gazdák 
rendelkezésére. 

— A városi tanácsok eltörlese. A 
készülőiéiben lévő városi törvény irányelveiről 
nagyon kevés szivárog ki a nyilvánosságra. A 
napokban azonban mégis tudomásunkra jutott 
annyi, hogy a belügyminisztériumban azzal a 
tervvel foglalkoznak,  hogy az uj törvénnyel a 
rendezett tanácsú városok tanácsait megszün-
tetik és a tanácsok testületi jogait a polgár 
mesterre, mint egyes hatoságokra ruházzák 
át, aki egyéni felelősség  mellett olymódon 
fogja  a hatóságot gyakorolni, mint például a 
főszolgabíró  a maga járásában. Erre az elha-

tározásra, ugy tudjuk az indította a minisz-
tériumot, hogy a számos oldalról felhangzó 
panaszokból meggyőződött arról, hogy a kisebb 
rend. tan. városoka a tisztviselők illetményei-
nek fedezésére  elegendő anyagi erővel nem 
rendelkeznek és igy a tervbevett reformnak 
voltaképeu az az intenciója, hogy a rend. tan. 
városok költségeit apassza. 

Szám 511-1913. végrh. 

Árveresi hirdetmény. 
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi 

LX. t.-c. 102. §-a értelmében ezennel köz-
hírré teszi, hogy a csíkszeredai kir. járás-
bíróságnak 1913. évi V. 644. sz. végzése kö-
vetkeztében dr. Kovács Gyárfás  ügyvéd által 
képviselt Agrár takarókpánztár r.-t. javára 3000 
korona és 1000 korona s jár. erejéig 1913. 
évi április hó 24 én foganatosított  kielégítési 
végrehajtás utján lefoglalt  és 730 koronára 
becsült következő ingóságok u. m : lovak, 
szekerek stb., nyilvános árverésen eladatnak 

Mely árverésnek a csíkszeredai kir. já-
rásbiróság fenti  s z á m ú végzése folytán 
fenti  tőkekövetelés és járulékai a bíróilag már 
megállapított költségek erejéig végrehajtást 
szenvedők lakásán Csikjenófalván  leendő 
eszközlésére 1913. e v i j u n i u s ho 21 ik n a p 
j á n a k d é l u t á n i 4 ó r a j a határidőül kitü-
zetik és ahhoz a venni szándékozók ezennel 
oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az 
érintett ingóságok az 1881. évi LX. t.-c. 107. 
és 108. §-ai értelmében készpénzfizetés  mel-
lett, a legtöbbet Ígérőnek, szükség esetén 
becsáron alul is elfognak  adatni. 

Amennyiben az elárverezendő ingóságokat 
mások is le- és felülfoglalt,itták  és azokra ki-
elégítési jogot nyertek volna, ezen árverés az 
1881. évi LX. t.-c. 120. értelmében ezek 
javára is elrendeltetik. " 

Kelt Csíkszereda, 1913. évi május hó 
27. napján. 

K e r e s z t e s Gyula , 
kir. bir. végrehajtó. 

Használjon Nagysád FÖLDES-í 
- C R É | V 1 E T 
-SZAPPANT MARGIT 

hogy arca tiszta, üde és bájos legyen. 
A Marpt-créme a főrangú  hölgyek kedvenc 
szépitőszere, az egész világon el vau terjedve. 
Páratlan a hatása szerencsés összeállításá-
ban rejlik, a bőr azonnal felveszi  és kiváló 
hatása már |iár óra lefolyása  alatt észlel-
hető. Mivel u Margit-e rémet utánozzák ós 
hamisítják, tessék eredeti védjegygyel lezárt 
dobozt, elfogadni,  mert csak ilyen készítmé-
ny .'-rt vállal a készítő mindennemű felelős-
seget. A Margit-crétne ártalmatlan, zsírtalan, 
vegytiszta készítmény, amejy a külföldön 
áltanános feltűnést  keltett. Ara 1 korona. 
Maigit-szappan 70 öllór, Margit-pouder 
1 korona 20 fillér.  . = G y á r t j a : 
Földes Kelemen gyógyszertára Aradon. 

F ő i e m k a t C s i k s z e r o d . i b a n : 
GÖZSY ÁRPÁD ÉS ORBÁN JÁNOS-

fele  gyógyszertár. 

ALKALMI BUTORVETELT AJANL 
SZÉKELY ÉS RÉTI 

BÚTORGYÁRA 
MAROSVÁSÁRHELY-BRASSÓ 

FŐTÉR 47. Kapu-u. 60. 
I C c n a p l e t t l i á l ó s z o - b a b e r e n -

d e z é s e k t c l l e t t a l m á r 
4 0 0 i c o ^ a o i T ^ É r e T . 

Hitclkepes egyeneknek árfeleme 
lés nélkül r e s z l e t f i z e t e s r e  is. 

Óriási valaszték amerikai 
i roda berendezesekben, 
vas- es rézbutorok, sző-
nyegek, füp-gönyök  és 
t e l j e s m e n j n i s z o n y i 

K E L E N G Y E K B E N . — — 
ŐSZI TRÁGYÁZÁS! 

T H O M f l S S f l L A K 
A legjobb és legolcsóbb l'oszlursavas míltrágya! Óvakodjunk a hamisításoktól • 
Csak akkor valódi, ha ilyen zsákba van és eredeti olomiar van rajta. 
M i n d e n z s a k t a r t a l o m j e g y z é k k e l v a n e l l á t v a ! 
6 2,1 KALMAR VILMOS 
a T l i o m a s p l i o s p h a t f a b r i k e n  Bori in , v e z ó r k e p v i s e l ö j e 

BUDAPEST, VI. , ANDRÁSSY-UT 49. 
Különösen a jelenlegi rendkivül olcsó arakra figyelmeztetjük  a vásárlókat. 

1878 ó t a ! Mindenütt bevált híres, közkedvelt m i n d e n l é t ező h á z i s z e r t f e lü lmúl . 

T f l l E R R Y A. «syóöyszERÉsz B A ü Z S f l P 
Csak a zöld apáca védjeggyel VALÓDI. TÖRVÉNYILEG VÉDVE. 

10/. ii balzsam : l. Utolérhetetlen gyógyhatású tüdő ós mellbetegsógeknól, 
enyhíti a katarhust, megakadályozza a tü-iogyuladást s gyógyi last hoz 
az ilynemű legmakaosabb betegsegeknol is. 2. Kitűnő hatású torokgyulla-
dásnál, rekedtség és gégebotegségeknél. 3. Miudonuemü lá/.t gyökeresen meg-
szl'iutót. 4. Gyógyít mindennemű májbetegséget, gyomor, hátbántalmakat, gyo-
inorgörcsöt, szaggatást, astmát, olnyálkásodást, büfügésl,  gyomorégést, íeIpüf-
fed  .'St stb. 5. Gyógyhatású aranyér \js altesti bántalmaknál. 6. Enyhe hatású 
linsliajtószer, vértisztitó, tisztítja a veséket, ét vágygerjesztő és elősegíti az emész. 
ti- . 7. Kitűnően bevált fogfi'ijá-uál.  lyukas fogak,  «zájbüznél, fogviznek  hasz-
nálva erósitl ti foghust,  megszünteti a száj vagy gyomortól eredi» bűzt. 8. Gillisz-
tuk ellen biztos hatású. í). Külsőleg minden s-jbet, sebhelyet, orbáncot, láztój 
er< i > hólyagot, kelést, szemölcsöt. égési sebeket, fagyott  testrészeket pűrse. 
néM'ket,kiütéseket, fejfájást,zúgást,  szaggatást, i-súzte.s íűlbántalmakat cyógyit 
Minden háznál különösen influenza,  kolera és más járványoknál kéznél legyen 

VIGYÁZZUNK A ZÖLD APÁCZAVAL ELLÁTOTT VED JEGYRE, 
ftzen  balzsamból lefekvés  előtt ogy vagy két kanál cukorral 
ijovéve vagy a nélkül úgyszólván egészséges virradást jelent. 

Minden bamisitás, utánzat és más balzsamok hasonló védjegygyel fala  eladása büntetés terhe mellett törvényileg tiltva van. 
12 kis vagy 6 nagy vagy 1 különleges családi üveg ára K 5*tí0. Ki-ibb rendelés mint 12 kis vagy 
li nagy üveg nem lesz -/.dlitva Nagyobb rendeléseknél jelentékeny árengedmény. Hudapesten kap-
ható:" TörökJózsef  gy ~ vszertárában sa legtöbb gyógytárban. Naivban kapható Thalmayer es 
Seitz. Kochmeister utódai, RadaDOvita Testvorek drogueriáklian Budapesten. Ahol nincs lerakat, 

ott rendeljünk 
T H I E R R Y A. Őrangyal-gyógys.ertárából PREGRADA (Roiitsch-Sauerbrunn mellett). 

Balsam «01 JwS<hub»»«< 
vmuaei 
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Szám 5001-1913. polg. 1 - 3 

I lirdetmény. 
A kir. törvényszék Csíkszereda rendezett 

tanáesu város részére a vlzelóbeli városi te-
rületünk köztérré átalakítása és uj utcák nyi-
tása céljaira Csíkszereda rendezett tanácsú 
város es Zsögttd község határában kisajátí-
tandó ingatlanokra vonatkozólag, 

tekiutettel arra, hogy a kisajátítási iratok 
8008—1913. polg. szám aia beérkeztek és 
azokból kitetazóleg a kisajátítási tervezet jog-
erős határozattal helyben hagyatott a kártala-
nítási eljárást az 1881. évi XLI. t.-cikk -10, 
§-a alapján elrendeli, 

8 annak megkezdésére Csíkszereda város 
házához s innét a helyszínére 1913. e v j u -
nius 23 nak dolután 2 óráját azzol tűzi 
ki, hogy az érdekeltek elmaradása a kártala-
nítás felett  hozandó érdemleges határozatot 
nem gatolju. 

A kir. törvényszék a tárgyalás vezetésével 
dr. Szabó Alajos kir. törvényszéki birót bízza 
meg, ki egy jegyzőkönyvvezetővel fenti  idő 
ben a tárgyalásra meg fog  jelenni. 

A helyszíni tárgyalásra ugy a kisajátító 
Csíkszereda rendezett tanáesu város közön-
sége a város polgármestere utján mint az ösz-
szeirásban foglalt  tulajdonosok nemkülönben 
az összes telekkönyvi érdekeltek s illetve ezek 
törvényes képviselői külön is megidéztetnek. 

A távollevők és ismeretlen helyen tartóz-
kodók részére gondnokul Kováes Albert csík-
szeredai ügyvéd i!)Hetik ki. 

A kir. torvér :-z a hirdetmény közhirré-
tétele tárgyában az idézett törvényszakasz ér-
telmében intézkedik. 

Kelt a csíkszeredai kir. törvényszéknek 
1913. évi május 13-áu tartott polg. zárt Ulé-
fléből. 

László Géza sk., 
Ii. elnök. 

Dr. Szabó Alajos sk 
előadó. 

A kiadmány hiteléül: 
Kuna Denes, 

kiadó. 

olesó árszámitás 
mellett közöltet-
nek s felvétetnek 

kiadól ) iv /ata lbai ) . 
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Törvényesen bejegyzett véljegy. 

Óvakodjunk értéktelen 
utánzatoktól! 

Kinek drága az egészsége 
és pénzét nem akarja liiúbavaló dolgokra kidobni, az saját érdeké-
ben cselekszik, lm legalább egyszer-kétszer kipróbálja a világhírű 

Oroszlán Menthol S ó s b o r s z e s z t 
a házi szurok királyát. 

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

KELLER ISTVÁN gyógyszertárában 
aa „ATTILAHOZ". 

Csikszentmártonban é s Tusnádfúrdön. 

A csíkszeredai állandó 
Edison jVIozgószinházban 

minden vasárnap és 
szerdán szenzációs 
előadás, teljesen uj és 
változatos műsorral. 

('suz, köszvény, reuma, szaggatás, nyilalás, oldalszurás, keresztcsontlájás, derékoldal- vagy 
hátfájás,  izom . és inbántalmak. kar- és lábgyengeség, merev végtagok és ujjak, görcsök, 
továbbá híilés, megfázás,  vagy léghuzamból származó bajok azonnal enyhülnek az Oroszlán 
Menthol Sósborízesz használata által. Ha a fájó  testrész a dörzsölést nem tűri, ugy borogatást 
alkalmazunk. Kogfájás,  tejfájás,  fejszaggatás,  hajhullás, idegesség, bágyadtság, kimerültség 
általános gyengeség eseteiben kincscsel ér fel  a valódi Oroszlán Menthol Sósborszesz. 
Torokfájás,  rekedtség. gégehurut, inlluenza nátha ha fellép,  ugz emlékezzék az Oroszláu 
Menthol Sósborszeszre, mely a legkitűnőbb és legelterjedtebb háziszer. Ezer és ezer más 

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

dik róla, hogy az Oroszlán Menthol Sósborszesz az emberiség jótevője. 
42-52 

VÁKÁR L„ CSÍKSZEREDÁBAN 
KÖNYVNYOMDA, KÖNYV-, PAPÍR- ÉS IRÓSZERKERESKEDÉS 
É & 

Elvállal mindennemű könyvnyomdái munkákat, 11. m.: báli meghivókat, 
falragaszokat,  eljegyzési kártyákat, esküvői meghivókat, gyászlapokat, 
névjegyeket, röpiratokat, folyóiratokat.  Nagy raktár egyházi, ügyvédi és 
községi nyomtatványokból. Szép választék linóm irodai fehér-,  fogalmi  és 
miniszter papírokban, úgyszintén levélpapírok és borítékok, gyászszegélyü, 
és más színekben, díszdobozokban és mappákban, valamint finom  irodai 
Anthracyn, kék. piros és zöld ténta, tusok, kitűnő pecsét viaszok, irónok, 
tollak, tollszárak, türlőgumik. iskolai füzetek,  rajzeszközök, hegedűk és 
hegedű vonók, hurok, rajzpapirok, rajzfüzetek,  körzők stb. cikkekben. 

& 
Laptulajdoiios: Dr. GAAL ENDRE. Nyomatott Vákár L. könyvnyomdájában, Clikisertda. 


