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

Kormányválság. 
Ő felsége  a király csütörtökön hosz-

szas kihallgatáson fogadta  Lukács László 
miniszterelnököt, aki előterjesztette neki, 
az üsszkormány lemondását. Ű felsége 
a leinoudást kegyeseu elfogadta  s meg-
bízta Lukács Lászlót az Ügyek további 
vitelével. Ezenkívül ő felsége  az or-
szággyűlés két Házának elnökét, gróf 
Tisza Istvánt és báró Jósika Samut 
szombaton kihallgatáson fogadta. 

Ez a konkrétum, ami eddig a kor-
mányválság megoldásának kérdésében 
történt. .Minden ellentétes hírrel szem-
ben ma feltétlenül  csak az bizonyos, 
hogy a nemzeti munkapártra továbbra 
is az a hivatás-vár, amelyet eddig is 
betöltött, hogy a parlament többi kor-
mányképtelen pártjával szemben a rend-
nek, az államszükséglelek védelmének 
és az ország érdekében való munkál-
kodásnak pártja és az ezeu szempontok 
szerint működő kormánynak támasza 
legyen. A nemzeti munkapárt három-
éves kormányzása alatt ugy a magyar 
állami, mint a monarchikus és dinasz-
tikus szempontból korszakalkotó felada-
tot teljesített. Az állami szükségleteket 
s az állam1 védelmet biztosította, a par-
lamenti anarchia ellen intézményes or 
vosszert talált. Ez a nagy munka, kü-
lönösen pedig az utóbbi, a parlamentre 
vonatkozó, törvényesen meg vau való-
sítva, do a parlamenti anarchia elleni 
védekezés csak rövid ideje lépett még 
éleibe. Minden érdek azt kívánja, hogy 
a nemzeti munkapárt híven kitartson 
vállalt feladata  mellett, hogy a parla 
menti rend s az azt védő intézmények 
a gyakorlatban is végleg megerősödje-
nek. A pártnak ezenkívül még számos 
nagy feladata  van. A parlamentből ki-
szorított obstrukció, mint valami fertö-
zőanyag széjjeloszlott a magyar köz-
életben és anuak más terein keres ér-
vényesülést, hogy kórokozó mérgével 
továbbra is gyengitsen, lázba ejtse a 
magyar közéletet. A pártnak tehát első 
rendű feladata,  hogy ha a parlamentben 
szembeszállott a kórral, akkor minden 
olyan téren küzdjön meg ezzel a fertő 
zéssel, hol az felüti  fejét. 

Azok az egyéb kombinációk, ame-
lyek különösen ellenzéki részről felve-
tődnek, ennek a célnak meg nem fele-
lőek mindaddig, amíg valamely párt, 
vagy párttöredék, vagy bármely politi-
kus olyan programmpontokat hirdet és 
olyan taktikát követ, amely minden 
egyébre alkalmas, csak a kormányké-

pesség megszerzésére nem. Es éppeu, 
mert ilyen irányban halad, az ellenzék, 
mint azt legutóbb is megmutatta, a nem-
zeti munkapártra és a belőle alakuló 
kormányra hárul a feladat,  hogy a kor-
mányzás kontinuitását, ami a legfőbb 
monarchikus szempont, minden erővel 
és felelősséggel  biztosította. Azt hisszük, 
felesleges  mondani, hogy a munkapárt, 
amely eddig olyan nehéz történelmi pil-
lanatokban helyt állott a nagy államér-
dekek védelmében, a maga misszióját 
továbbra is hiven és reudületleuül be 
fogja  tölteni. 

Kamarai közgyűlés. 
A marosvásárhelyi kereskedelmi és 

iparkamara május 30-án közgyűlést tar-
tott Bürger Albert alelnök vezetésével. 

Jelentés tétetett a m. kir. honvéd-
ség és a közös hadsereg bakancs szük-
ségletének a kerületbeli kisiparos cso-
portoknál történt megrendelése körül 
tett eluöki intézkedésektől. A székely 
kisiparosok ezúttal jelentékenyebb meny-
uyiségü bakancs keszitésere kaptak 
megbízást. 

Tudomásul vette a teljes ülés, hogy 
a keresk. kormány a nagydisznódi posztó-
szövő szakiskolánál internátust neiu léte 
sitiiét, de utasította az iskola igazgatósa 
gát, hogy a tanulók jobb elhelyezésérölés 
felügyeletéről  gondoskodjék. Bizottsági 
javaslatra kijelölte a tiOO koronás külföldi 
tanulmányuti ösztöndíjra ajánlandó Ipa-
rosokat és a 100 — 100 korona juta-
lomban részesítendő ipari munkásokat 
s a keresk. miniszter döntése alá ter-
jeszti. Tudomásul vette, hogy a tavaszi 
inas sorozáson összesen 210 székely 
fiu  nyert mesterségre helyezést; hogy 
a közgazdasági vitaelőadások során Csi 
szár Lajos építész, kamarai tag „Az 
ipar és kereskedelem megerősödésének 
akadályai Magyarországon" címen tar-
totta meg gyakorlai értékű értekezé-
sét. László Gyula 'ti. titkár jelentése 
alapján a vidéki gó'pontok érdekeltsé 
gének óhajára elhatározták, hogy Szé-
kelyudvarlielyt, Sepsiszentgyörgyön és 
Csíkszeredában is rendeznek vitaesté-
Íj eket. 

A vasúti téli mcn'rend módosítására 
javaslatot terjeszt a teljes ülés a ke-
reskedelmi kormány elé. Indoka, hogy 
a május 1-éu beálln itt gyorsvonat nem 
elégítette ki a hozzáfűzött  várakozást 
s a többi vonatok menetrendjét is hát 
rányosau befolyásolta.  A javaslat ge 
rlnce az, hogy a gyorsvonat két órával 

későbben indittassék Marosvásárhelyről 
és kettővel korábban térjen vissza Bu-
dapestről, tnenetsebossége is növeltes-
sék ugy, hogy az utat Marosvásárhely 
és Budapost között 12 óra alatt meg-
tehesse. Továbbá a gyorsvonat Tövis— 
Aradon át közlekedjék, hol a pálya 
szabadabb és nyerjen csatlatkozást 
menet jövet a fiumei  gyorshoz. Főszem-
pontok még, hogy Brassóhoz, Szárhegy-
hez, Szászrégenhez, Qyergyószentmik-
lóshoz és küzelvidékhez is könnyebb 
csatlakozása legyen a többi vonatoknak. 
A nagyjelentőségű módoBitás érdekében 
szélesebb körű mozgalmat indít a ka-
mara, mert a Székelyföld  közgazdasági 
erdekeire elodázhatatlanul szükséges an-
nak keresztülvitele. Több megkeresés 
kapcsán lépéseket tesz a kamara a mun-
kásbiztosito törvény revíziója érde-
kében is. Árkos község husvágási 
szabályrendeletéhez módosítással járult. 
Örvendetes tudomásul vette, hogy a 
keresk. miniszter az érdekeltség sürge-
tésére a székelyudvarbely—csíkszeredai 
vasút megépítésére vonatkozólag ked-
vező kijelentést tett. Örömmel járult Ur. 
Bernády Uyürgy udvari tanácsos — 
főispán,  miniszteri biztos azon kezdemé-
nyezéséhez is, hogy a postakincstál 
Marosvásárhely —Maroscsapó —Dicsőszt-
márton—Medgyes között személy és le-
vél szállításra automobil járatot léte-
sítsen. 

Több kisebb jelentőségű ügy letár-
gyalása után a gyűlés véget ért. 

Mankásbiztositó pénztár közgyűlése. 
A csíkszeredai kerületi munkásbizto-

sitó pénztár f.  hó 8-ikáu tartja évi ren-
des közgyűlését az eddiginél is bizo-
nyára fokozottabb  érdeklődés mellett, 
mert ezeu közgyűlés a zárszámadások 
szokásos megbirálásán kívül hivatott 
dönteui azon nagyfontosságú  kérdésbeu 
is: kikre bízva az intézmény autonom 
vezetését a legközelebbi három eszten-
dőre ? 

A pénztár lelépő igazgatósága a köz-
gyűlés eló terjesztett tartalmas és ter-
jedelmes jeleutésben számol be mult 
évi működéséről és ezzel kapcsolatosan 
összehasonlításokat tesz három évi egész 
tevékenységéről. Ezen érdekes és sok 
tanúságot tartalmazó jelentés egyedüli 
szociális intézményünk rohamos fejlődé-
séről tesz tanúságot. 

Miként előszavában az igazgatóság 
kifejti  és részletes beszámolójában be 
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is bizonyítja uj intézményünk alapvető 
munkálatait befejezte.  Kendezte és szer-
vezte a pénztár ügykezelését és egész 
ség ügyét ellátó tisztviselő és orvos 
ügyet; meghonosította a rendszeres és 
egységes adminisztrációt; megoldott' 
széttagolt, nagykiterjedésű vármegyében 
szétszórtan lukó pénztári lapok gyors 
segélyezésének és segélynyújtásának 
fontos  kérdését; oeköltöztette a pénz 
tárt saját otthonába; szel /ezte a pon 
tos és megbízható külelleuórzést, és sí 
rült a vármegye kiví'óan szociális ér 
zékkel bit > közhatóságainak támogatá 
sával a járulékfelht  tás nehéz problé 
máját a p''nz''ir anyagi megszilárdulá-
sához vezető módon megoldani. 

A pénztár anyagi megerősödése ér-
dekében energikus rendszabályok meg 
honosítására nagyon is szükség volt, 
mert mikéut a jelentésből kivesszük, 
aggasztóan tekintélyes összegre rug a 
munkaadók járulékhátráléka. Ennek 
okát az igazgatóság a válságos gazda-
sági viszouyokon kívül még abban ta-
lálja, hogy a munkaadók nagy része 
még azt a járulék összeget sem szol-
gálja be a pénztárba, melyet a munka-
adók alkalmazottaiktol levonnak. 

A pénztár magasztos hivatásának 
csak akkor tud minenben megfelelni, 
ha kellő anyagi források  állanak ren-
delkezésére, azért indokoltnak tartjuk 
mindazon intézkedését, melyek ezen 
fontos  tényező biztosítását célozták. Az 
igazgatóság e téren gyors javulást re-
mél a meghonosított végrehajtási rend-
szeren kivül az ujabb időben kifejlődött 
azon kifejlődött  joggyakorlattól is, mely 
szerintfelsőbiróságaink  sikkasztásnak mi 
nősítették a munkaadók azon ténykedé 
sét, hogy a betegsegély járulékot alkalma-
zottaiktól levonták és a pénztárba be 
nem szállították. 

A felsorolt  szépséghibáktól elte-
kintve a jelentés a pénztár mult 
esztendei rohamos fejlődését  igazolja. 
Az 1911. évben 12078, 1912. évben 

12142 és az 1913. évben 12670 voita 
betegség esetére biztosított tagok átla-
gos létszáma. .Minthogy egy tagra két 
családtag számiiható; eszeriut a pénz-
tár közel 40000 személy, vagyis a vár-
megye összlakossága egy negyei'ének 
közegészségügyét latja el. 

A pénztár mult évi járuLkjövedelme 
303881 K 84 fillér  összegből segélyekre 
lefizetett  az orvosi költségeket is bele-
számítva 222174 K ; 4 fillért;  vagyis 
tü'ib mint 70°'o-ot. 

A kezelési költségek a bevételek-
nek csak 18°/oát emésztették fel,  mely 
körülmény az olyan nehezen adminisz 
trálható pénztárnál, mint a csíkszeredai, 
gondos takakarékosságáról tesz tanú-
ságot. 

Nagy tevékenységet fejtett  ki a 
pénztár a baleseti ágazatban is. Az el-
múlt évben a vármegye területén 1468 
üzemi baleset fordult  elő; ezeu tekin-
télyes számmal pénztárunk Budapest 
utan első helyen ail az egész ország-
ban. A sérülteknek kifizetett  kártalaní-
tási összeg — bele nem számitva az 
Országos Pénztár által folyósított  állandó 
járulékot — 40000 korouara rug. 

Minden muukásbiztositó pénztár el-
sőrendű hivatása a kifogástalan  beteg-
segélyzés; ennek alapja a tökéletes 
orvosi ellátás. Az orvosi ellátás fejlesz 
tése érdekében pénztárunk dicséretre 
méltó munkát végzett, mert az által, 
hogy tetemes költségek árán az orvosi 
ellátást fokozatosan  javította és töké-
letesítette, nem csak saját ezervezésé-
uek, hanem a vármegye egész közegész-
ségügyének tett kiváló szolgálatot. 

Tisza — miniszterelnök. 
Lapunk zártakor vesszük a liirt, 

hogy Őfelsége  u király egy órai 
magánkiliallgatás után gróf  Tisza 
Istvánt a kabinet alakítással meg-
bízta. 

K Ö Z G A Z D A S Á G . 

Milyen boronát használjunk? Borona 
alkalmazasa. Boronálás célja. 

A talaj megművelésénél, előkészítésénél 
legfontosabb  szerep jut az ekének. Az eke a 
tulajt felszántja,  felássa.  Egyszerű szántás nem 
elegendő ahhoz, hogy a talaj kellő képpen elő 
legyen készítve és a legkedvezőbb morzsalé-
kos strukturát felvegye.  Szántás után több 
kevesebb rög marad vissza aszerint, hogy 
mennyire alkalmas időben történt a szántás. 
A vissza maradt rögüket, hogy a föld  megfe-
lelő állapotba jusson, el kell munkálni, ezt 
pedig legcélszerűbben a boronával érhetjük el. 
A borona széttöri a rögöt, elsimítja a földet, 
az eke munkáját kiigazítja. 

Hogy a borona jő munkát tudjon végezni, 
ahhoz megfelelő  eszköz szükséges. Kégebben 
általában ^sajnos itt mind mai napig) az egy 
taghói álló faboronát  használták. Ez három-
szög alakban összerótt gerendákból készült, 
melyek rudakkal voltak összekötve, a geren-
dákba pedig vas vagy faszögek  voltak illesztve. 
Ilyen kezdetleges eszközzel jó munkát végezni 
nem lehet, a kemény rögöt nem töri szét, járása 
bizonytalan, ha nagy hant kerül elébe, az fel-
emeli a boronát s nein boronál. Rossz munkát 
végez már azért is, mert nem tud alkalalmaz-
kodni a talaj egyenetlenségeihez, csak a felü-
leten lévő nagy göröngyöket zúzza szét vagy 
viszi magával, vagy csak táncol a hantokon, 
a borona fogai  nem hatolnak a talajba egyenlő 
mélyre. 

Felsorolt hátrányokat mind kiküszöböli a 
többtagú vasborona. Kzen eszköz keretei és 
fogai  vasból készültek, melyek csavarokkal 
erősíthetők össze, ez által a megkopott részek 
könnyen kicserélhetők. Vasborona jó munkát 
végez, mert súlyánál lógva is a földhöz  simul, 
több tagból áll s igy a rögöket jobbau elap-
rózza Az egyes tagok külön szabadon mozog-
hatnak, mert rövid lánccal vannak a vonó ke-
retre erősítve, a talaj egyenetlenségeit követni 
képesek. 

Boronálni szokás a talaj előkészítésekor, 
vetéskor és a növények tenyésztése közben. 
Minden egyes munkához más és más sulyu 

A „SZÉKELYSÉG" TÁRCÁJA. 
MINDEN  DALOM... 
Minden  dalom  a pusztába hangzott 
Es elnémult  mindürökie 
Visszhangja  búr soha csak egynek is 
A szivem meg nem ütötte. 

És hiúba sirtam,  könyörögtem 
Én hozzám el  nem juthatott, 
A szivének  vágya, titkos  álma 
A félúton  cserben hagyott. 

Mdlmi  Fenne  Bila. 

N ő i n s é g . 
Irta  : Zöldi  ilárton. 

A Dráva mentén egy jelentéktelen igazán 
piszkos kis horvát varoskában csodálatosan 
elenk gazdasági élet kerekedett. A közüli óriás 
erdők irtása, a faipari  vállalkozások, a nagy 
gózfürészek  a munkásokon kivül több, mint 
harminc urat foglalkoztattak.  Mérnököket, köny-
velöket, pénztárosokat, felügyelőket  és egyéb 
magánhivatalnokokat. Ugyanott ugyanakkor egy 
viezinális vasút épült és bidat vertek. 

Szóval, negyven egynéhány nőtlen, fiatal, 
minden szerelmi hőstettre és gazságra, esetleg 
nőaülésre is kész ember érkezett az egyetlen 
vendéglőbe és udvarolt az egyetlen társaság-
beli hölgynek, Kamillának, a vendéglős sógor 
nőjének. Ámbár Kainillat is túlzással, elfogult-
sággal és részlehajlással lehet társaságbéli 
hölgynek nevezni, minthogy életo tavaszát, az 
egyetlen egyszer nyilát, cukrok ós édesp&Un-
kék között töltötte ol. .Magyarán mondva •• ka-
sziros leány volt hat esztendeig a történetileg 
oly szomorú emlékű Mohács vurosában. 

Es megtörtént abban a nőinségben, mely 
Krokicán (ez voit a horvát kisváros neve) dü-
höngött, hogy Kamillát egy nap három kul-
turmérniik kívánta és kérte feleségül.  Kamilla 
mind a hármat ós utánuk még tizenhármat 
kikusarazott. 

— Sajnálom, — mondotta — do szivem 
nem szabad. 

S elmondotta, hogy egy huszárfőhadnagy 
házasságot igén neki, bár kissé messzire ki-
tolt terminusra Arra az időre, a mikor mint 
őrnagy nyugalomba vonul. Es hiába magya-
rázták Kamillának, ki se szép, se fiatal  nem 
volt, hogy a fóhadnagyság  és az őrnagyi nyug-
dijasság között olyan széles idötenger vihsrzik. 
a mely minden házassági Ígéretet elnyel, Ka-
milla makacsul liu maradt a főhadnagyhoz. 
Hitt, remélt és s/eretett, inint azt az idősebb 
kaszirnőknól általában tapasztaljuk. 

A férfiaknak  mohó, állati tvagy nagyon is 
emberi, szerelmes étvágyát az örmények derűs 
kedvével nézegette Czeucze Bogdan, a nagy 
fürészmalom  tulajdonosa, a gazdag fakeres 
kedó. Nem iett volna örmény vagyis élelmes, 
okos ember, ha ebből a teljesen ahnormis hely-
zetből nem igyekezett volna hasznot húzni 
övéinek. Az örményeknek nagyon erős a csa-
ládi érzésük. 

Kgv szép napon Czencze Bogdán elutazott 
az alföldre,  hol .gy poros, soha sem locsolt, 
kenderásztatókkal kdrülteremtnzett nagy v.i 
roslian testvérik-sete, Czencze Zakarias lakott. 
Czencze|Zaknriáa patikus volt es az óg önfeledt 
bőkezüseggel négy leánynyal áldotta meg. 
lizek a leányok már évek óta állottak haja-
doni sorban, a nélkül, hogy egyetlen egy meg 
felelő  kérő is jelentkezett volna Sót meg nem 
felelő  sem igen mutatkozott s a Czencze lá-
nyok borzadslylyai gondoltak a kietlen jöven-
dőre, melyben mint vén leányok fognak  csúf-

jára szolgálni a kisvárosi durvaságnak és kí-
méletlenségnek. 

Czencze Bogdán hajnalban érkezett ocscsé-
hez, felverte  ágyából és felesleges  érzékeny-
ség nélkül a dolog velejére tért. Meg kell je-
gyezuem, hogy a Czencze testvérek, mint a 
legtöbb örmény az erősebb lelki hullámzások-
nál az .o" betűt következetesen na"-nak mon-
dotta. 

— Hát Zakariás barátom és testvérem, — 
kezdette Czencze Bogdán - neked csak van 
négy láuyad es mind a négy a nyakadan fog 
savanyadni, mint az ubarka az ecetesagyban. 
Igen, mind a négy : a Voranika, a Margitka, 
Vetike, a Katinka. Mandam, mind a négy. 
Mert nem is nagyon szépek, csak olyan feke-
ték, mint az örmény lánykák szakiak lenni. 
Te pedig, Zakarias, nagyau fukar  vagy, neked 
nincsen lelked pénzt adui velük, a mit ámbár 
helyeslek. Mert a pénz drága partéka. 

— Es nekem kevés van, Bagdán, nagyau 
kevés. 

— Csak te hallgass, csak te ne beszélj 
semmit. Csak fagad  meg a tanácsomat és hat 
hét alalt mind a négy leányt férjhez  adam. 

A patikusnak elállt a lélegzete, kitágult 
az orrlika. 

— Hat hé t ? — kérdezte szájeltátva. 
— Akár hat hét, akár hót hat, de férjhez 

adam egjmas után Ugy elsózzuk, mint a brin-
zat, mikar friss.  Ez bizalmas, ez több, mint 
bizalmas. Mert ha nem valna bizalmas, akkar 
en nem csináltam valna hatvauhat karaua úti-
költséget Ide-ada és retur visszafelé.  En Is 
fugámhoz  verem a garast, a míg fagam  és 
garasatu van. 

— Hát mit tegyek, Bagdán, mit tegyek 1 — 
kerdezte Zakarias a gyönyörűségtől olvadozva 
ós a reménytől kipirulva. 
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boronát szoktak használni. A sok különféle 
boronu beszerzése a kis gazda zsebét igen 
megterhelné, azért célszerű csak egy a talaj 
kötöttségének megfelelő  középnehéz borona 
beszerzése. Középnehéz vasboronával minden 
munka jól elvégezhető. Ha rögöt kell törni, 
vagy őszi szántást boronálni, ugy dolgoznak, 
hogy a boronát valamely sulylyal pl. földes 
zsákkal megterhelik. Vetés előtt és után, nö 
vények fejlődése  közben a boronát üresen já-
ratják. 

A boronálással a szántás okozta egyenet-
lenségeket, a magházakat elegyengetjük, a ta-
laj felületét  elsimítjuk. Mivel a szántással a 
talaj kellő porhanyitása csak igen kivételes 
esetekben sikerül, a megfelelő  struktura elő-
állítására a borona szotgál, melynek feladata 
a megszántott talaj további porhanyitása. 

A boronálásnak azonban az emiitett rög-
törési munkáján kivül más célja is van ; irtani 
a gyomokat, a talaj felületét  porhanyőan és 
légjártan tartani. A talajba sülyedt borona fo-
gak az elébök kerülő gyomot kitépik, kiszag-
gatják. Hatásos gyom irtást a még meg nem 
erősökött gyomok közt végez. 

A borona a talaj felső  5—10 cm. vastag 
rétegét porlianyitja meg, ezen munkájával a 
talaj összefüggését  változtatja meg ugy. hogy 
a tömött földet  meglazítja. A talaj megporha-
nyitásával elejét vesszük azon káros folya-
matnak, mely végbe megy akkor, ha a talaj 
tömődött, azaz légjárhatatlan. Tömődön talaj-
ban fellépett  folyamat  igen káros a növények 
fejlődésére,  miért is azon kell lennünk, hogy 
ezen hátrányos állapotot minél előbb meg-
szüntessük. 

A megszántott talajok kiszáradásának meg-
akadályozására a boronát célszerűen használ-
hatjuk. Ha ősszel megszántott talajokba ta-
vasszal késői vetésű növény kerül, hogy a 
talaj a vetésig összegyűjtött nedvességet el 
ne veszítse, amint a talaj annyira megszikkadt, 
hogy a borona val rámeh etünk, megboronáljuk, 
ezzel a talaj felületét  kisebbé tettük, a haj-
csövességet elrontottuk, egyúttal meg is por-
hanyitottuk, mindkét dolog pedig hozzájárul a 
talaj kiszáradásának megakadályozásához. 

Használjuk a boronát a növények ápolásá-

nál is, lóheréseket, lucei i ásókat, réteket, le 
gelőket minden tavassza meg kell boronálni, 
egyrészt a talaj megnyi sa céljából, hogy a 
levegő, meleg és fény,  apadék behatolását 
megkönnyítsük, másrészt hogy a borona fo 
gával a növény gyökéré megtépessük, miáltal 
a növények erőteljesebb sarjadzanak. 

A talaj megnyitása c jából és a gyomok 
irtására használjuk a bo nát tavasszal az őszi 
és tavaszi vetések boroi ásánál. Ennek az az 
eredménye, hogy a leve átjárja a talajt, azt 
szellőzteti, a szabad léi -:ést elősegíti, más 
részt az általaj nedves- ;ét nem engedi a 
felszínre.  A vetés nedve ;gi viszonyai igen 
kedvezőek lesznek, mer - 1/. eső jobban beszi 
vároghat ezáltala szára> .^ot jobban bírják. 
Sok gazda nem fogasolj  vetését, mert attól 
fél,  hogy sokat kitép a .oronn. Megboronált 
vetés valóban nem tetszi . azonban nem kell 
aggóduunk, mert a kite| tt szálak helyett bő 
ven kárpótolnak a megrí: «radottak. A vetése 
ket az időjárás szerint : kkor kell megfoga-
solni, mikor már a gyotni urvak kikeltek, előbb 
nem jó, mert akkor a inoraok fejlődésének 
kedvezünk. Az őszi veti .-k közül rendesen a 
búzát szokás megfogaso!:ii,  a rozs tavasszal 
gyorsan szárba indul, ebben csak kárt ten-
nénk. A tavasziakat ha kellőképpeu megerő-
södtek szintén megfogatolni 

A boronát végül m;i> számos növénynél 
alkalmazhatjuk tenyészet közben, még pedig 
igen kiváló eredménynyel. A tenyészet közben 
alkalmazott boronálás legtöbb esetben föl  ér 
egy kapálással. 

H Í R E K . 
— K ö z i g a z g a t á s i b i zo t t s ág i ü l e s A 

vármegye közigazgatási I i/.ottsága folyó  hó 9-én 
hétfőn  tartja rendes havi ülését, Fejér Sándor 
alispán elnöklete mellett. 

— A b r a s s ó i d a l a r d a j u b i l e u m a . A 
brassói magyar dalárda junius hó 8 ikán ün-
nepli meg 50 éves jubileumát. Az ünnepély 
fényes  keretek közön számos dalárda kikül-
dött képviseletének je -nlétében fog  lefolyni. 
Részt vesz városunk d:i irdája, is tuelydr. l'jfa-
lusi «Jenő polgármes; r elnök vezetése alatt 
már tegnap teljes sz;-.inban Brassóba utazott. 

S z i n e s z e t k ö r é b ő l . Vajdabunyadon 
Imre István polgármester elnöklete alatt ju-
nius hó 1 éu megalakult szinpártoló egyesület 
Tompa Kálmán színtársulatát uégy heti vendég 
szereplésre hívta meg. Tompa Kálmán szín 
igazgató a szinikerület elnökségétől nyert en-
gedély alapján a vajdahunyadi szinidényt f. 
hó T-ikén kezdette meg. 

- Heves Béla szatmári színigazgató tár-
sulatával junius 4-ike óta Marosvásárhelyen 
működik. Miként biztos forrásból  értesülüuk 
Heves Béla egy uj erdélyi szinikerület léte-
sítésén fáradozik  ; jelenleg több évre biztosí-
tott erdélyi állomáshelyei Déva és Nagyszeben ; 
e két városhoz szeretné megnyerni szinikerü-
letünk nagyobb szinpártolást nyújtó városait. 
Ha terve sikerül, akkor a szatmári szerződé-
sének lejártával, 1914 évi szeptember hó 1-töl 
kezdve, színigazgatói működésének szinterét is-
mét Erdélybe teszik át. 

- - Az u j p e n z ü g y i g a z g a t ó s á g . Értesü-
lésünk szerint az eddigi megállapodások értel-
mében a csíkszeredai pénzügyigazgatóság mű-
ködését 1914. évi május 1-én feltétlenül  meg-
kezdi. 

— E l j e g y z é s . Siklódy Lajos m. kir. p. ü. 
szemlész folyó  évi május hó 31-én tartotta 
eljegyzését Orosz Auuuskával, Ditróban. 

— H a l á l o z a s o k . Reichenfeldi  Keicht-r 
Alfréd  D e m é n y Ferenc kir. táblabíró 
apósa - folyó  hó G-án 73 éves korábau meg 
halt, Csikszeredábau. 

— Tamás Imre tanitó 54 éves korában 
meghalt Tusnádon. 

K i n e v e z é s . (íróf  Majláth G. Károly 
erdélyi róra. kath. püspök, Nagy I. Ferenc oki. 
kántorjelöltet Csikszentmihály egyházközség-
ben kántorrá nevezte ki. 

— K ö z t á r s a s á g i t a n i t ó n ö . A szegedi 
ügyészség vádiratot adott be alkotmányos ál-
lamforma  megsértése miatt Andrási Irma szat-
márökörítói tanítónő ellen a .Magyar Köztár-
saság"-ban megjelent ..Ha férti  vagy" cimü 
cikkéért. Andrási Irma az első magyar női 
köztársaságpárti, aki elvei miatt biróság elé 
korfii. 

— Á t h e l y e z é s e k . A vallás- és közokta-
tásügyi miniszter, Gábor Gyula és Gál Erzsé-
bet szépvizi tanitó illetve tanítónőt Gyergyó-
varhegyre, Becze Ferenc szépviz—kosteleki 
állami tanítót pedig Gyimesfelsólok—Sánta-
telekre helyezte át. 

— Semmit se tegyél. — rivalt rá Bogdán 
— mit is tudnál tenni, te skatulyaember ? Csak 
szedd magadat össze, a feleségeddel,  a uégy 
lányaddal és eljössz bazzám, Krakicára. 

— Krakicára? — kérdezte a patikus — 
mért éppen Krakicára ? 

— Azért éppen, mert éppen Krakicára, 
értetted. 

— Nem lehetue valaha közelebb ? — nya 
valygott Czencze Zakarias — hisz én azt sem 
tudam mi az Krakica ? 

— Az egy váras, hal nekem fürészmalmaiu 
van, llarvátországban, te szamár! El fagtak 
ada jönni mind Már vettem ki lakást, négy 
szabát. 

Zakariás félénken  vetette közbe: 
— Ne haragudj, Bagdáu, de talán háratn 

szaba is elég lett volna. 
— Itt nem lehet spáralni, — magyarázta 

Bogdán — mikar az ember négy lányt akar 
férjhez  adni, akkar nem nézhet egy-két oldal-
baidára, egy-két raugyas koronára. A lakást 
különben is magam fizetem.  Már ki is fizettem. 

— Te derék testvér vagy! — érzékeny-
kedett a patikus. 

— Persze, mert fizetek  helyetted. Na ja . 
Hát hal van a feleséged  ? Nem láttam, mikar 
bejöttem. Még mindig alyan pucczas ? Még 
mindig neki van a leghasszabb sleppje V Még 
mindig cinaberrel festi  az a j k á t ? 

— Még mindig, — bólintott Zakariás hir-
telen elszomorodással. 

i% diskurzust követő harmadik napon Czen-
cze Zakariás, Czenczéné és a négy Cencze 
leány beköltözött Krokicán egy földszintes, 
zöld zsalugáteres, nádfedeles  bosszú házba, 
melynek udvarán akkora szemétdomb tornyo-
sodott, hogy szerényebb keretekben csilag 
vizsgálónak is használható lett volna. 

A milyen szenzációsnak hatott annak ide-

jén a sivatagban éli 
Mózes által kiprotezs 
olyanfajta  élénk moz 
cze leányok meg jele 
sínylődő urak között 
ágoskodtak, hogy tii 
hogy a Czencze leán 
megismerkedhessenek 
ravasz örmény ugy a 
hogy minden fegyver 
juthatott. Sót a hol 
madzagot is húzott a/ 

— Hát nem szegt 
dizalmasau — az apjt 
majd felveti!  Az én 
nyak öröklik. Nem sa-
néhány százezer kara 
éves vagyak, sakat 1: 
élek. 

A hatás kedvéért 
pedig olyan erős tüil-
bivaly évekig elhaszn 

De mindez feles 
tulbuzgóság volt a C 
rányos kacérkodása i 
az a sok festék,  a 11: 
vetkezett, a minek 
szerint a nóinség vi. 
keznie kellett: mind 
három hét alatt meny 

Az emberiség öröi 
kor nem produkálhat 
jeleneteket, ruiut a 111 
megkérése alkalmává 
kérő, miután a bob! 
gyűrte, igy szólt Czei 

— Nekem vau n> 
takarított pénzem s 
szívesen hozzája. 'ok 

— Nem. Isten men 
Zakariás méltatlankod 

gben epedő zsidókra a 
mennyei mannahullás, 

lmat csiholt ki a Czen-
-te a nóinség Krokicán 
Hogy talpaltak, hogy 

kedtek a jó emberek, 
kat láthassák és velük 
És Czencze Bogdán, a 
unisztrálta az ügyeket, 
pes ember közelükbe 
zükséget látta, mézes 
arak száján végig. 

leányak, — mondotta 
nagyon gazdag, a pénz 

vagyauamat is a leá-
nem sak, de az is van 
... En pedig hatvanhat 
idak, ha még két évet 

i rgalmasan köhéesélt, 
volt, hogy akármelyik 

íatta volna, 
es volt. Sót felesleges 
cze kisasszonyok bot 
iába való kiadás volt 
arcukra kentek. Bekö-
ermészet örök rendje 
nyok között bekövet-
k négy Czencze leány 
szouy lett. 
eményében élö arany-
edvesebb, meghatóbb 
•k a Czencze leányok 
elbukkantak. Az egyik 
tó igent már zsebre 
e Zakariáshoz : 
íny ezer korona meg-
i a staftirunghoz  kell, 

! — kiáltotta Czencze 
• » — legfölebb  kétezer 

koronát fogadok  el. Egy krajcárral se többet. 
Eu neru vagyok az az ember... 

Es mind a négy Czencze leány diszpen-
zációval esküdött és gyorsvonattal repült nasz-
utra két héteu belül. 

Mikor a két Czencze fivér  egyedül maradt 
a nagy izgalmak után és kényelmesen pipára 
gyújtott, Bogdán felsóbbségesen  kérdezte : 

— Na, zakariás, megmondtam vagy nem 
mandtam ? 

Hallgattak és pipáztak. A pipaszárakban 
a beléjük szorult mocsok \igan szortyogott, 
Bogdán újra megszólalt: 

— Telegrafaltara  a Teruskáért. 
— Hát mi hugunkért? — kérdezte Zakariás. 
— Hát persze, ide fag  jönni és itt is ma-

radni. 
— Meddig? 
— Amig férjhez  nem adam. 
Zakariás kétkedóeu csóválta a fejét. 
— Bogdán — mondotta — ne feled,  hogy 

a Teruska már negyvenhat éves — mult. Na-
gyon mult... 

Bogdán az asztalra csapott a pipaszárral. 
— Es ha hatvannégy éves lenne, akkor is 

férjhez  adam Igen, Zakariás, férjhez  adam 
meg a te sógornődet, a Tinkát is. 

Zakariás felugrott  helyebői, arcza ijedtsé-
get mutatott. 

— A Tinkát? De hisz ötvenhárom éves 
és kancsal. 

— Mit bánóin én ! — hősködött Bogdán 
a pipaszárral gesztikulálva. Es ha pupas lenne 
elül-hátul és ha santa len j e és ha siket lenne 
és ha néma lenne (a mi nem is lenne baj1 . 
Akkar is férjhez  adam. Mert itt az emberek 
meg vannak veszve, gabalyadva. Nem nézik 
az arcbőrt, csak a szoknyát, a szoknyát... Na-
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— T a n i t ó i u j i l l e t m e n y e k . A legújabb 
tanító fizetés  rendezési törvények alapján Gyer-
kes Mihály székeiudvarhelyi ig. tanító az ál-
lami, községi, felekezeti  stb. tanítókat egyaránt 
közelről érintő, tanitói fizetések  megállapításá-
ról. azok kérvényezési módozatairól szóló, a 
nem állami tnnitói fizetésekhez  megszövegezett 
kérvénymintákkal és mellékleti űrlapokkal el-
látott gyakorlati útmutatást állított össze és 
adott ki .Tanítói Illetmények* cím alatt. Szer 
zónek már az elóbbi időkben kiadott és az 
egész országban általánosan használt hason-
tárgy u munkája nagy szolgálatot tett az 1907. 
évi államsegély kérvények helyes összeállitá-
nál és ez alapon a tanitói fizetést  kiegészítő 
államsegélyek gyors megnyerésénél s igy ezen 
munkája is biztosítja, hogy az össztanitóságot 
jellegkülömbség nélkül érdeklő uj kiadványa 
az előbbihez hasonló gyakorlati értékű utmu-
tató lesz Megrendelhető 2 kor. illetre a mel-
lékleti űrlapokkal együtt 3 kor. előleges be-
küldése mellett Gyerkes Mihály ig. tanítónál. 
Székelyudvarhely. ajánljuk az érdekelt tanítók, 
gondnokságok, iskolaszékek meleg figyelmébe. 

— U t a s i t a s a c s e n d ö r ö r s ö k n e k . A vo-
natkozó tapasztalatok alapján a brassói csendőr-
kerUleti parancsnokság szigorúan utasította az 
őrsöket, hogy őrjáratok alkalmával az erdő 
részekben azonnal használják fegyvereiket,  ha 
az általuk megállásra felszólított  egyenek nem 
engedelmeskednek. 

— J á r v á n y . A gyergyószentraiklósi fószol 
gabiró értesítette Csikvármegye alispánját, 
hogy Kilyénfalva  községben Szász Mihály nevű 
gyermek vörheny ben megbetegedett. Ugyan-
énak járvány uralkodik Borezek, Gyergyotöl-
gyes és Gyorgyóholló községekben. Járványos 
betegség miatt Zsögödön az áll. el. iskolai 
évzáró vizsgálatot folyó  hó 2 áu felsőbb  en-
gedély folytáu  megtartották. 

— Veszettseg. Borszék községbeu Mihály 
Zsigmond és Bugyi Róza ottani lakosokat mult 
hó 30-áu egy veszett kutya marta meg. A 
megmart egyéneket azonnal a l'asteur-intezetbe 
szállították. A hatóság a kellő óvintezkedese-
ket megtette. 

— Borszekfurdö  hivatalos fürdóorvosává 
dr. Kelen József,  Elópatak volt fürdóorvosa 
választatott meg. Borszékfúrdó  ujabban a Ma-
gyar értek- és hitelbauk érdekkörébe került, 
mely hatalmas aranyban fejleszti  a varmegyénk 
e régi hirü, páratlan szépségű fürdőjét.  Dr. Ke-

hát van szoknyája, vagy nincs szoknyája a 
Tinkának. 

— Van szaknyája. 
Akkor telegrafalj  érte. még ma telegrafalj! 
Megérkezett a regi elvirult két örmény 

szépség. A ravasz Bogdán elővezette őket sza-
badon Krakica nyilvános terein. Egy hónapig 
mutogatták magukat a legrikitóbb toalettekben. 
Nem hasztalanul... Az egyiket egy nyugalma 
zott hajóskapitány, a másikat egy aktív gé-
pész vette el. 

És mindezeknek betetőzéséül, koronájául 
egy ismeretlen tettes megszöktette Czencze 
Zakari ás feleségét.  Mikor ennek a ténynek a 
valósaga iránt minden kétség eloszlott, Czencze 
Bogdáu megjelent az öccsénél. Zakariásnál. 

— Csak vigasztalni jötted hazzad, semmi 
másért. Zakariás. Hát csak megszökött a fele-
séged ? 

— Ugy van, megszokott, 
— Hát legyen ugy. Mi az? Semmi. Isten 

adta, Isten vette. Az Isten dolgát nem szabad 
bírálni, de mindenesetre jobban tette, hogy 
vette, mint hagy adta. lg*" vagy nem igaz? 

— De bizany igaz. 
— Ks mit tudsz te tudatlan ember? Tu-

dad te, nagy mire viradsz holnap ? Tudad te, 
hagy az éjszaka vagy hajoalbaz nem hazzak 
vissza a feleségedet,  fránka  ! 

— Az is igaz ! 
— Nahát akkar mit busulszj te vén szamar ? 
Zakarias óvatosan körülnézett és halkan, 

bizalmasan közölte : 
— Hát tndad, Bagdáu, megmandam én az 

igazai ea csak kifele  busulak nagyan. befelé 
gyéren. nagyan gyéren. 

— 'Jbndaltam mindjárt, — bólintott Bogdan 
megér. * mosolylyal rava*/ ajkáu. 

len József  fOrdóoTTOsi  szakképzettségének e 
fürdon  hálás tér ju t ; igen sok uj eszmével 
szolgált Kiópatak fejlesztéséhez  az ottan eltöl-
tött 10 éves működés alatt. A fürdóügy  te-
rén Kelen dr. egyike az úttörő szellemi mun-
kásoknak. 

— A rossz pénz viszonyok jóhatása. 
Most, amikor minden i panaszkodik a rossz 
közgazdasági viszonyok nyomása alatt, mikor 
a megélhetés csaknen lehetetlen, — érdemes 
feljegyezni,  hogy a nehéz pénzügyi viszonyok 
milyen kedvező hatá.- al vannak az erkölcsök 
megjavulására A kor -inai verekedésekből ke-
letkező bűncselekmény száma örvendetesen 
csökken, ami azt bizonyítja, hogy a szesz nem 
fogy  oly nagy mennyiségben, mint a régi jó 
időkben. Hogy miért nem fogy  oly mennyiség-
ben, mint a régi jó időkben ennek egyszerű 
oka a pénzhiány. Ha már sok léteit tett tönkre 
a pénztelenség, legalább van valami haszna 
is: habár ez igazán az elveszett fejszének 
a nyele. 

— Uj flnevelő-intézet.  Csíkszeredában 
a lóm. kath. főgimnáziummal  kapcsolatban, 
azzal egy lödéi alatt fógiran.  tauárok felügye-
lete alatt teljesen uj, modern villanyvilágítás 
sal és vízvezetékkel ellátott tiuevelő intézet 
nyílik meg f.  évi szeptember hó 1-én. Az in-
tézethez 60 családi- és közalapítvány van kötve 
A fizető  növendékek havi 20 koronát fizetnek 
két (2 havonkint előre), melyért mosáson 

kivül melyről egyelőre a szülők gondoskod-
nak) teljes ellátást kapuak Az élelmezés reg-
gelire : tej és zsemlye, ebédre : leves, marha 
hus mártással, fózelek  sülttel, vacsorára: fő-
zelék sülttel, vagy sült ugorkával stb. Jelent-
kezni az intézeti igazgatóságnál lehet, akár 
irásban, akár szóval, de tekintettel arra, hogy 
csak mintegy 30 fizető  növendék vehető fel, 
tanácsos a jelentkezést minél előbb eszközölni. 
Bővebb felvilágosítással  szívesen szolgál az 
intézet igazgatósága. 

— M i n i s z t e r i b i z t o s o k az e l e m i i s k o 
b a n . A vallás- és közoktatásügyi miniszter 
törvényjavaslatot nyújtott be az elemi nép-
iskolai oktatás iug)enességéröl szóló 1908. évi 
XLVI. te. 7. fának  kielégítéséről. A javaslat 
szerint az elemi népiskola hatodik osztályának 
záróvizsgájához a vallás- és közoktatásügyi 
uiiui£zter külön megbizott iskolafelügyelót 
miniszteri biztost küldi ki. E záróvizsga az 

illetékes iskolafel  ügyelő által megállapított 
napon (április, május é3 junius hónapokban) a 
többi osztályok é u vizsgájától elkülönítve tar-
tandó meg. Végbizonyítványt csak az kaphat, 
aki az elemi népiskola hatodik osztályából a 
zátóvzsgát sikerre! leteszi. A záróvizsga, va-
lamint a végbizonyítvány érvényéhez az isko 
lafelügycló  aláírása is szükséges. A törrény 
1914. január 4-ikével lép hatályba, az uj tör 
vénynek a választ- ogi javaslatnak az értelmi 
censuson alapuló i szével van összefüggése. 
E szerint a C elemi osztály mintegy befeje-
zettséget nyer, elvigfői  végbizonyítványt kap-
nak arról, hogy a/, alapismeretekkel tisztában 
vannak s igy az étben megkívánható mü-
veitseggei bírnak. Elemi iskoláink tényleg 
megérdemlik azt bizalmat, mely ilyen bizo-
nyítványok kiállítására képessé teszi őket, 
mert a különféle  t agyakban, amint magunk 
is többször meggyuződhettüuk róla, igen szép 
eredményeket tudtak elérni, a tanítók lelki-
ismeretes buzgalma folytán. 

— Jelöltek lelvetele A nagyszebeni 
es. és kir. gyalog* ,gi hadaprodiskolában I ső 
évfolyam  az 1Ü1 -14 iki tanév kezdetével 
(szept. hó közepe íján) körülbelül 50 oly tes-
tileg alkalmas iljii étetik fel,  a ki f.  év szep-
tember 1-ével 14 ik életkorát már elérte, de 
a 17 iket még át -m lépte, hajlammal bír a 
katonai pálya ir;i és valamely közép vagy 
polgári iskola 4 a. ó osztályát legalább elég-
séges eredtréuu) végezte. A felvételi  vizs 
gára és a kérvény sk szerkesztésére nézve bő-
vebben nyilatkozó .felvételi  szabályok" 00 
fillér  beküldése u ,i a hudapródiskolánál kap-
hatók. Fizetéses hely iránti felvételi  kérvények 

Imár az 1912—13 »ki évi iskolai végbizonyít-

vánnyal is ellátva legkésőbben f.  év julius hó 
10 ig az iskolaparancsnokságnál nyújtandók be. 
Ha H jelölt esetleg pótvizsgára utasított, akkor 
a kérvényhez ideiglenesen bizonyítvány mel-
léklendő. Magyar állami alapítványi díjmentes 
helyre pályázóknak folyamodványa  a m. kir 
honvédelmi minisztériumhoz terjesztendő be. 
Az ebbeli .Pályázati hirdetmény" a benyúj-
tási időpont valamint minden más adatok ki-
hirdetésevei a „Rendeleti közlönyben" eset-* 
leg a budapesti közlönyben) közzététetik. 

— Az óvónők illetményeinek rende-
zese. A képviselőház ülésén a vallás- és köz-
oktatásügyi miniszter által benyújtott javas-
latok közt van az állami óvónők illetményei-
nek rendezéséről szóló törvényjavaslat is, a 
mely kimondja, hogy az állami óvónő 
állami tisztviselő. A fizetés,  ha a be-
száraitható 8zolgálati idő 2 évnél kevesebb 
1 UK), ha a 2 évet meghaladja 1200 ha az 5 
évet meghaladja 1400, ha a 10-et 1000, ha a 
15 Öt 1800, ha a 20 at 2000, ha a 25 öt 2200 
korona. A lakáspénz az állomáshelyek osztálya 
szeriut 5 évet meghaladó szolgálatnál 320 tói 
800 koronáig terjed. — A nem állami óvódák 
jogviszonyairól és a községi és hitfelekezeti 
óvónők illetményeinek rendezéséről szóló ja-
vaslat az óvónőket köztisztviselőknek minősíti, 
illetineuyeiket közigazgatásilag biztosítja, ki-
mondja az élethossziglan való alkalmaztatást. 
A fizetés  az állami óvónőkénél 200 koronával 
kevesebb A megszabott fizetésre  való kiegé-
szítés állami segellyel történik. 

— Évzáróvizsgak. \ csíkszeredai köz-
ségi polgári leányiskolában a záróünnepély 
folyó  évi juuius hó 20 án d. e. 8 órakor lesz. 
Az osztályvizsgák folyó  hó 10-án veszik kez-
detüket s a vizsgálatok alatt a növendékek 
kézimunkái, rajzai ós iskolai dolgozatai meg 
tekintésre ki lesznek állítva. — A vizsgálatok 
nyilváuosak és azon ugy a szülők, miut az 
érdeklődök megjelenhetnek. 

— A csíkszeredai róni. kath. főgimnázium-
ban a vizsgák folyó  hó 13 án kezdődtek s az 
évzáró ünnepély folyó  hó 29-én d. e. 8 óra-
kor lesz. amikor a bizonyítványok és jutalmak 
is ki lesznek osztva a tauu'ók között. 

— Magyar Biedermeier müveazet Az 
Ernstmuzeuiu idei hatalmas kiállitássorozatát 
méltóan fejezte  be. Isindretlen magyar művé-
szetet mutat be, egy oly kor művészetét, mely-
ről általánosan igen lekicsinylő volt a véle-
mény. A magyar művészeti kultura egyszerre 
uj féuysugárt  szór ez a kiállítás, bemutatva a 
jeles mesterek egész sorát. Borsos József  neve 
egyszerre a legelső sorba került, Barabás 
mint arckép aquarelista a nagy angolokkal 
egyenraugu művésznek revellálódik, meges-
mértük Brocky néhány ismeretlen remekét és 
két nagyszerű arcképfestóvel  gazdagodott mű-
vészetünk múl t j a : Györgyi és Weberrel, kik-
ről alig tudunk valamit és egyszerre a legua-
gyobb mesterek közé kellett őket sorozuunk. 
Még érdekesebb azonban, hogy egy általános 
magyar művészeti kuliurának képe tárult 
eléuk. Nemcsak a fővárosbau,  de kiderült, 
hogy a magyar vidéken, országszerte a mű-
vészek egész sora élt, működött, közöttük ki-
váló tehetségek nagy számmal. Eperjesau 
Rombauer, Kassán Kozina, Versecen Meleg, 
Békéscsabán Haliu Antal, Lőcsén Boem Tiva-
dar és Caucig, Gyulán Szamossy, Nagy váradon 
Mezey, Kecskeméten Grimm, Temesváron Viz-
teleky, Kolozsváron Sikó, mind igaz művészek 
voltak, kiegészítették a pesti művészek, Ganzi, 
Sterio, Schimon, Besky, üyurkovics, Kern, 
Kann, Kuopp, Szeutgyörgyi, Adler, Pec, Orlai, 
Liby működését 

Felöleli a kiállítás az Oroszországban dol-
gozó Zichy Mihály, a Kómában működő Ko-
vács Mihály és Guttinann Jakab és a Kireu-
beu elő Marké Károly működését is néhány 
igazán jellemző példában. íme a gazdag kép, 
melyet az Ernstmuzeum kiállításán dr. Lázár 
Béls odaadó ügybuzgalma összeállított. Való-
ban igazi művészi alkotás ez a kiállítás, a 
melyet az Erustmuzeum remek keretbe állított, 
kiegészítve azt a magyar biedermeierkori ipar-
művészet tárgyaival, pesti zongorával, Zsar-
noczy remek nyírásaival, magyar szellemű por-
cellánokkal. A kiállítás éppen a vidéki közön-
ségre való tekintettel egész nyáron át nyitva 
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marad, hogy a fővároson  átutazóknak alkal-
muk legyen nz Ernstmrzeum történeti gyűjte-
ménye mellett művészeti élvezetben is része-
sülni. 

— Az eperjesi jogakadémián az 1013 
ós 1914. tanév első felére  a beiratások 1913 
szeptember hó 1-töl 12-ig eszközlendök. Utó-
lagos felvételnek  szeptember 1 3 - 1 5 . napjain 
dékáni-, azután pedig tanári-kari engedélylyel 
— ledkésöbb október 14-ig — lehet helye. Je-
lentkezéseket, illetve előjegyzés iránti kérvényt 
a jogakadémia dékáni hivatala már juuius hó 
15-től kezdve elfogad.  Az előadások szeptem-
ber lÜ-án kezdóduek. Az első félév  december 
20-án végződik. A beiratás érettségi bizonyít-
vány avagy leckekönyv alapján történik. Azok 
az egyéves önkéntesek, a kik tényleges ka-
tonai szolgálatukat f.  évi szeptember hó végén 
fejezik  be, október 1—8. napjain iratkozhat-
nak be. Az alapvizsgálatok határideje szept. 
1-től 15-ig terjed. Államtudományi és jogtudo-
mányi államvizsgálat a tanév folyamán  bár-
mikor tartható. A félévi  tandíj 50 korona. 
Méltánylást érdemlő esetben a tandíj a félév-
folyamán  is befizethető.  Evang. lelkészek, ta-
nárok és tanítók fiai  — tekintet nélkül va-
gyoni viszonyaikra — minden további folya-
modás nélkül a tandij felét  fizetik.  A jogaka-
démiai hallgatók vallásfelekezeti  különbség 
nélkül részesülhetnek a Collegium kebelében 
fennálló,  újonnan épitett és kényelmesen fel-
szerelt tápintézet kedvezményeiben; ebéd- és 
vacsoráért az egész tanévre 180 K. fizetendő. 
Joghallgatók havonként is beiratkozhatnak, 
mely esetben ebéd- és vacsoráért 19 kor., a 
reggeliért 3 kor. fizetendő.  Az arra érdemesek 
igényt tarthatnak a Collegium által évenkint 
kiosztatui szokott özztöndijakra, valamint a 
bzegénysorsuak a tandíjmentességre, tapintó 
zeti dij elengedésére, s a jelentékeny alaptö 
kével a rendelkező „Jogász segély-egylet" tá-
mogatására. A jogakadémiai ifjúsági-,  vala-
mint a collegiumi nagy könyvtár — utóbbiban 
nyilvános olvasóterem is — a haligatóság ren-
delkezésére áll. A joghallgatók az előadási 
órákon kivül alkalmaztatást uycrhetnek ügyvédi 
irodákban s hivataloknál. A szüuidöbeu min-
dennemű felvilágosítással  — igy külöuösöu 
irodai alkalmaztatás, lakás és ellátás tekinte-
tében — levélbeli megkeresésre is, s-zivtsen 
szolgál a jogakadémia dékáni hivatala. 

A tiszai ág. hitv. ev. egyházkerület eper 
jesi Collegiumának jogakadémiáján — a ha 
zai ág. hitv. ev. egyház ez egyetlen ilyuemü 
taniutézetéu — az 1912—13. tanév alatt 298 
hallgató volt beirva, ugy hogy a haligatóság 
létszáma tekiutetében ez a tanintézet a hazai 
tiz jogakadémia között az első volt. Az utolsó 
év alatt 30 joghallgató kapott végbizonyítványt. 
Az arra illetékesek ideiglenes végbizonyítványt 
már nov. 8-án kaphatnak s annak alapjan 
az egyetemeken azonnal szigorlatra jelenkez-
hetnek. Az elfő  alapvizsgálatot Csatáry János; 
a második alapvizsgálatot Kőszeghy László, 
Lengyel János, Koseuthal Arthur<- Sperling 
Henrik, Szatír Miklós és Thóbiás Uyula; a 
jogtudományi államvizsgálatot Kuitkay Eruo 
tette le kitüntetéssel. Több joghallgató része-
sül ösztöndíjban, a segél}egylet támogatásá-
ban, tandij és tápintézeti-díj eleugedésébeu 
stb. Ezen a cimen a joghallgatók altal élve-
zett kedvezmények összege a mult tanév alatt 
meghaladta a 9000 kor.-t. Az akadémia ifjú-
ság egyesületei: a jogásztestület, az annak 
kebelében fennálló  irodalmi osztály és a se-
gélyegylet élénk miiküdést fejtettek  ki. A jog-
akadémia polgárai testületileg felvett  tagjai 
az eperjesi országos hirü közművelődési egye-
sületnek: a .Széchenyi Kör'-nek, ahol zene-
terem, könyvtár, irodalmi és művészeti elő-
adások állanak rendelkezésük r \ Ugyauesak 
kedvezményes tagkéut léphetnek be az „Eper 
jesi Torna- ós Vivó-Egylet"-be, mely egyesü-
let kitűnően felszerelt  tornacsarnokában és 

játék-telepén eleven sportéletnek s gyakran 
országos jellegű versenyeknek sziutere. Mind-
ezekről részletes adatok e Collegium „Értesi-
tö"-jében olvashatók, melyet a jogakadémia 
dékáni hivatala 20 filléres  levélbélyeg békül 
dése ellenében bárkinek készséggel megküld. 
A városban egészséges és nem drága lakájok 
elegendő szám i;al áilanak rendelkezésre, az 
ifjúság  ellátása jutányos. K mellett a tápinté-
zettel egy telken lévő tlieol. Otthonban mint-
egy 15 evangélikus vagy református  vallású 
joghallgat9 félibgyenes,  avagy félévenként  (JO 
koronáért lakást, fűtést,  világítást és kiszolgá-
lást kaphat ; ez esetben tehát teljes intorná-
tusi ellátást élvez. Az „Otthon" szabályait az 
Értesítő theologiai részében közölve vaunak. 
Tekintve a rendelkezésre álló internátuíi he-
lyek csekely számát kívánatos, hogy az ér-
deklődök az „Otthon" felügyelő-tanáránál  fel 
vételi kérelmüket még a szünidő folyamán 
bejeleutség. Eperjesen, 1913. május havában. 
Dr. Mikler Károly, egyetemi m -tanár, az eper-
jesi ág. h. ev. collegium jogakadémia dékánja. 

Az E d i s o n Mozguss inházbau folyó 
hó S-án (ma vasárnap) színre kerül: 1. Jeru-
zsálem és a Holt tenger, természet utáni fel-
vétel. 2. Titkár kisasszony iGerda Gerovius) 
társadalmi drama 2 felvonásban.  3. Bonifácz 
elkéset, humoros. 4. a becsületért, dráma. 5. 
az erős szakácsné, humoros. Folyó hó 11-én 
iszerdáu) a „Vaskóz 111-ik része" lesz bemu-
tatva, ezen darabról a .Mozi-világ" is meg-
emlékezik, amit tni is azószerint ide iktatunk : 
A legelső és talán legérdekesebb deiekliv-
dráma A vaskéz lesz, amely a Gaumont cég 
kiadásában jelenik meg, mint a hasonló című 
ciklus harmadik része. A háromfelvouásos 
slágerben a régi Vaskéz detektív Necker ját-
szik ós a legmeglepőbb trükköket alkalmazza 
a rablóbanda kezrekerités^re. A k^pet előállító 
gyár, mint mint minden munkájában, ugy itt 
is nemcsak az érdekessegre, hanem a szép 
beállításokra is figyelemmel  volt.|Nem u'olso 
attrakciója a képnek az sem, hogy a női sze-
repet a kedvelt Susannu Grandais játsza. 

Szám 517/1913. végrh. 
ÁRVERÉSI HIRDETMÉNV. 

Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi 
LX. t.-c. 102. §-a ertelmeben ezennel közhírré 
teszi, hogy a csíkszeredai kir. járásbíróságunk 
1912. évi V. 1242. számú végzése következtében 

dr. Nagy Béni ügyvéd által képviselt .1. B. 
Misselbacher javára 1105 korona 35 fillér  s 
jár. erejéig 1912. évi november hó 22-én fo-
ganato-itott kielégítési végrehajtás utján l'elül-
foglalt  és 3988 koronára bee: ült következő ingó-
ságok, u. m.: árucikkek nyilvános árverésen 
dadatnak. 

Mely árverésnek a csíkszeredai kir. járás-
bíróság l(.»12-ik evi V. 1242. sz. végzése 
folytán  1105 kor. 30 fill.  tőkekövetelés, a vég-
zés szerinti G°/0 kamatai, V»'/o váltódij és 
eddig összesen 273 korona 55 fillérben 
bíróilag már megállapított költségek ere-
jéig, végrehajtást szenvedő lakásán Csik-
karcfal  ván leendő megtartására 1913. j u n i u s 
hó 11-ík n a p j á n a k delelőtti 11 óraja ha-
táridőül kitüzetik és ahhoz a venni szándéko-
zók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg, 
hogy :\7. érintett ingóságok az 1881. évi LX. 
t.-c. 107. és 108. §-ai értelmében készpénz-
fizetés  mellett, a legtöbbet Ígérőnek, szükség 
esetén becsáron alul is el fognak  adatni. 

Amennyiben az elárverezendő ingóságokat 
mások is le- és felülfoglaltatták  és azokra 
kielégítési jogot nyertek volna, ezen árverés 
az 1881. évi LX. t.-c. 120. §. értelmében ezek 
javára is elrendeltetik. 

Kelt Csíkszeredában, 1913. évi május 26-ik 
napján. M o l n á r S á n d o r , 

kir. bir. végrehajtó. 

ALKALMI BUTORVETELT AJANL 
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d e z é s e l i t o i l e t t a . 1 m á r 
4 0 0 : K : O : R O 3 S I - . £ > . : E : R T . 

Hitelképes egyeneknek árfeleme-
lés nélkül r é s z l e t f i z e t é s r e  is. 

Óriási valaszték amerikai 
i r o d a berendezésekben, 
vas- és rézbutorok, sző-
nyegek, f ü g g ö n y ö k  es 
t e l j e s m e n y a s s z o n y i 

KELENGYEKBEN. 
OSZI TRÁGYÁZÁS I 

THOMFLSSFÍLFLK 
A legjobb és legolcsóbb íoszforsavas  műtrágya! Óvakodjunk a hamisításoktól' 
Csak akkor valódi, ha ilyen zsákba van és eredeti ólomzár 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 ! 
7 20 KALMÁR VILMOS 
a T h o m a s p U o s p h a t f a b r i k e n  Bor i in , v o z o r k e p v i s o 1 ő j e 

B U D A P E S T , VI . , A N D R Á S S Y - U T 49. 
Kúiünöeen a jelenlegi rendkívül olcsó árakra figyelmeztetjük  a vásáriókat. 

1 s \ f  ' i ! ^ 1 1 1 ' 3 - ® 1 1 ' 0 . " testált l i i r e s , I c S z l c e d . 
i Ö 1 O , V ) L e t . - v e i t minden létező háziszert felülmúl. 

A VALÓDI CENTIF0L1A-KEMŐCS 
( e z e l ő t t ú g y n e v e z e t t c s o d a k e n ő o s ) 

M T e i r i e t e É S H A T Á S 
Megnkadályoz s megszűntöt vérmórgezést. Operációkat tesz I 
feleslegessé.  Hasznúi szoptató-: nőknél, tejmoginditásnál s 
eml" megkeményedés ellen. < »rl>iluc s bárminemű elavult bân-
tuit . knál, sebes és feltört  lábaknál, st" .-knél, dugult lábnk-
n:i'. -ontszúnál is, kurd-, s/űrt-, lőtt-, vágott-, znzott sebek-
nél : logen testek eltávolítására mint: üveg, szálka,por. serét, 
tüske stb. mindenféle  dagaoatnál, fekélynél,  ki növésű él kur-
bun kulimnál, képződéseknél, éj»j» igy ráknál továbbá féregnél 
vi.l \ rotbadásnál, menés által feltört  lábaknál, bármely 
égfsi  sebnel, elfagyott  testrészeknél, hoss.'tl betegségeknél 

előforduló  íőlfekves:  I, uyakdapúatoknál, vérkeléseknél, flllfolyásnál, 
valamint kipállás el len gyermekiknél stb. kiváló es biztos gyógyhatású-
két doboznál kisebb udeles nem lesz szállítva. Szétküldés utánvéttel, vagy 
a pénz előzetes bek' lése ellenében. Két tégely ára K 3 tiO. Nagyobb ren-

déléinél jelentékeny árengedmény. 
Ümlapesteu kapható. Török József  gyógyszertárában s 
tárban. Nagyban káplmtó Thalmayor "os Scítz, Kochni 
Radanovits Testvérek drogériákban Budaposten. — Ahol n i n c s l e r a k a t , ott rondeljünk 
THIERRY A. Öranfiyal-gyogys/ertarából  PREGRADA (Rohitsch-Sauerbrunn mellett). 

i legtöbb gyógy-
Kochmeister utódai es 

l e r a k 

Mindenütt ismert 
egyodül valódi 

balzsam 12 2 vagy 
6 1 vagy 1 családi 
uti üveg K 5.00. 



6-ik oldal. S Z É K E L YPS É G 23. szám. 

Szám 5001 -1913. polg. 

Hirdetmény. 
A kir. törvényszék Csíkszereda rendezett 

tanácsú város részére a vlzelóbeli városi te-
rületnek köztérré átalakítása és ui utcák nyi-
tása céljaira Csíkszereda rendezett tanacsu 
város es Zsögöd község határában kisajati-
tandó ingatlanokra vonatkozólag. 

tekintettel arra, hogy a kisajátítási iratok 
36U8-1913. polg, szam alá beérkeztek es 
azokból kitetszöleg a kisajátítási tervezel jog-
erős határozattal helyben hagyatott a kártala-
nítási eljárást az 1881. évi XLI. t.-cikk 40. 
§ a alapján elrendeli, 

s annak megkezdésére Csíkszereda város 
házához s innét a helyszínére 1913. e v ju-
nius 23-nak délután 2 órajat azzol tiizi 
ki, hogy az érdekeltek elmaradása a kártala-
nítás lelett hozandó érdemleges határozatot 
nem gátolja. 

A kir. törvényszók a tárgyalás vezetésével 
dr. Szálló Alajos kir. törvényszéki liirót bízza 
meg, ki egy jegyzőkönyvvezetővel fenti  idő-
ben a tárgyalásra meg fog  jelenni. 

A helyszíni tárgyalásra ugy a kisajátító 
Csíkszereda rendezett tanácsú város közön-
sége a varos polgármestere uiján mint az öfz-
Bzeirásbnn foglalt  tulajdonosok nemkülönben 
az összes telekkönyvi erdekeltek s illetve ezek 
törvényes kepviselói külön is megidéztetnek. 

A távollevők ós ismeretlen helyen tartóz-
kodók részére gondnokul Kovács Albert csík-
szeredai ügyvéd rendeltetik ki. 

A kir. törvényszék a hirdetmény küzhirré-
tétele tárgyában az idézett törvényszakaszer-
telmében intézkedik. 

Kelt a csíkszeredai kir. törvényszéknek 
1913. evt május 13-án tartott polg. zárt ülé-
séből. 
László Géza sk., 

ll. cluük. 
Dr. Szabó Alajos sk 

előadó. 
A kiadmány hiteléül: 

Kuna Denos, 
kiadó. 

©©©©©©©©©©©©©©©©© A csíkszeredai állandó 

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

@©©©©©©©©©©©©G©ö© 

Tinin?™ bawatt ' t l lw-

Óvakodjunk értéktelen 
utánzatoktól! 

Kinek drága az egészsége 
és pénzét nem akarja hiábavaló dolgokra kidobni, az saját érdeké- |m| 
bou cselekszik, ha legalább egyszer-kétszer kipróbálja a világhírű Igj 

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

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

KELLER ISTVÁN gyógyszertárában 1 
az „ATTILÁHOZ". J=] 

Csikszentmártonbaa é s Tusnádfurdón.  | j 
Csuz, köszvény, reuma, szaggatás, nyilalás, oldalsznrás, keresztcsont fájás,  derékoldal- vagy 
hátfájás,  izom . és inhántnlmak, kar- és lábgyengeség, merev végtagok és njjak, görcsük, 
továbbá lailés, megfázás,  vagy léghu/.amból származó bajok azonnal enyhülnek a/. Oroszlán 
Menthol Sósborszesz használata által. Ha a fájó  testrész a dörzsölést nem tűri, ugy borogatást 
alkalmazunk. Fogfájás,  fejfájás,  fej  szaggatás, hajhullás, idegesség, bágyadtság, kimerültség 
általános gyengeség eseteiben kincsesel ér fel  a valódi Oroszlán Menthol Sósborszesz. 
Torokfájás,  rekedtség, gégehurut, influenza  nátha ha fellép,  ugz emlékezzék az Oroszlán frjO 
Menthol Sóslio»szeszre, mely a legkitűnőbb és legelterjedtebb háziszer. Ezer és ezer más Ipfl 

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

dik róla, hogy az Oroszlán Menthol Sósborszesz az emberiség jótevője. Jílf! 

iiöiisiniii^ 

VÁKÁR L„ CSÍKSZEREDÁBAN 
KÖNYVNYOMDA, KÖNYV-, PAPÍR- ÉS 1RÓSZERKERESKEDÉS 

& 
Elvállal mindennemű könyvnyomdai munkákat, u. in.: báli meghivókat, 
falragaszokai,  eljegyzési kártyákat, esküvői meghivókat, gyászlapokat, 
névjegyeket, röpiratokat, folyóiratokat.  Nagy raktár egyházi.* ügyvédi és 
községi nyomtatványokból. Szép választék tinóin 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 lóiita, tusok, kitűnő pecsétviaszok, irónok, 
tollak, tollszárak, törlőgumik, iskolai líizelek. rajzeszközök, hegedűk és 
hegedüvonók, hurok, rajzpapirok, rajzfüzetek,  körzők stb. cikkekben. 

Laptuliíjdonoa: Ur. OAAL ENDRE. Nyomatott Vákár L könyvnyomdájában. Caikazeredt, 


