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Zavar mindenütt. 
A tehetetlenség átka nehezedik az 

ellenzék minden akciójára. A férfias  cse-
lekvőképesség teljes hiányában szenved 
minden terve, lépése, elhatározása. Még 
a szándékai is meddük, a bosszitállása 
kicsinyes; egész mivoltából hiányzik a 
virilitás. 

Nem komikus-e az erőlködésük pél-
dául abban, hogy a hullámokat, a me-
lyek most szemmelláthatólag a munka-
párt partjai felé  sietnek, nemhogy visz-
szaforditsák,  mert arra gyengék és te-
hetetlenek, — hanem hogy a friss,  tisz-
taforrásu  vizeket zavarossá tegyék, söt 
egyenesen beszennyezzék ? 

Vármegyei és városi törvényhatósá-
gok napról-napra tömegesebben és mind 
nagyobb szótöbbséggel és lelkesedéssel 
szavaznak bizalmat a kormánynak s mind 
több városi törvényhatóság tiszteli meg 
Tisza Islvánt, de önmagát is avval, hogy 
a munkapárt vezérét díszpolgárának vá-
lasztja. 

A közvélemény ily hatalmas megmoz-
dulásával szemben, mily kicsinyes, siral-
mas, hiábavaló az ellenzék ellenakcziója. 

Minthogy eddig egyetlen törvényha-
tóság sem akadt, a melyik a kormány-
nak kifejezteten  bizalmatlanságot szavazott 
volna: ellenben igen sok ellenzéki hirü 
törvényhatóság szavazott már bizalmat a 
kormánynak : szidják, gyalázzák jóelőre 
lapjaikban a városokat és vármegyéket; 
kétségbevonják, hogy az .alkotmány bás-
tyái" férfias  cselekedetekre képes testüle-
tek volnának, s nem a mindenkori kor-
mányok gerinctelen rabszolgái. 

Az alkotmány bástyái megjegyezhetik 
maguknak az ellenzéki terminológia sa-
játságait. A meddig a vármegye — mint 
például 1905-ben — az ellenzék szekerét 
tolja, derék, független,  nemzeti érzéstől 
áthatott, dicső. Am silány rabszolga, a 
hatalom lábaihoz fekvő,  akaratnélkül való 
puhány, mihelyt belécsömörlik az „élet-
kotnédiásai"-nak viselt dolgaiba. 

Óket szolgálni, az ő vezéreiket ado-
rálni, az ő igájukat húzni: hazafiság  és 
nemes önfeláldozás  még akkor is, mikor 
— mint négy év előtt — hatalmon vol-
tak, katonát szedtek, adókat préseltek ki 
s kurucékességiik minden szál leplét le-
dobták magukról egy tenyérni fügefale-
vélen kivül. 

A helyett, hogy méltósággal viselnék 
el a kockák fordulását,  ültügetik a nyel-
vüket a törvényhatóságokra. Rigyót-békát 
kiáltanak a virilisták intézményére, holott 
egyetlen lépést sem tettek eltörlésére, 

mikor, mint kormányzó többség, ugyan-
csak megtehették volna. 

Még kicsinyesebb, méltatlanabb, a 
rossz Ízlés jegyében folyó  az, a mit a 
bizalmi szavazatok közül elkövetnek. Ha 
már előre megérzik a pecsenye szagát, 
a szavazásnál gyászos vereségüket: az 
utcára igyekeznek kivinni a hangulatot, 
utcai zavargásokkal való fenyegetéssel 
próbálják utj.it állani holtbizonyos lesza-
vazlatásuknak. 

Bent a teremben szakasztott azt a 
durva, gyalázkodó tónust hozzák divatba, 
a melylyel a képviselőházat tiz esztendeig 
sikerült terrorizálniok s a mely terroriz-
mus szégyenletes járma alól a Tisza István 
férfias  elszántsága szabadította fel  a ma-
gyar törvényhozást. A nii jakobinusaink, 
kivonulván a képviselőházból, a megye-
házak és a városház termeibe viszik ven-
dégszerepelni a benniikreszketett dühöt 
és haragot. Azonban tehetetlenségük ér-
zetében itt sem képesek többre és másra, 
mint a .megrendszabályozott" ország-
gyűlésen : a többségi akaratot nem tud-
ják feltartóztatni  útjában. S ha nagyon 
virtuskodnak, egy kis széksértés és pénz-
bírság hideg zuhanya hamarosan eszmé-
letre téritik őket. 

A hogy a közgyűléseken folytatott 
harcukból hiányzik a virilitásnak és mél-
tóságnak minden disze; siralmas szerep-
lésüket betetőzik azzal, hogy a nagy több-
séggel hozott határozatokat megfelebbe-
zik, sőt — egy komikusan lenge, fordu-
lattal, — panasszal járulnak a közigaz-
gatási bírósághoz a diszpolgárrá-választás 
ténye ellen. 

Csupa kicsinyesség, alacsony ösztö-
nök és indulatok, csupa tehetetlenség. 

Ezer szerencse, hogy ily kritikus idők-
ben a nemzetnek oly erős, férfias  és cél-
tudatos kormánya van ; s hogy ez erős 
kormányban, — a törvényhatóságok, tes-
tületek, magánosok tanúsága szerint, — 
teljesen megbízik az :szág. 

Korházügyi deputáció. Vár-
megyénk törvényhatóságának harminc-
hat tagú küldöttségéi folyó  hó 16 án 
fogadta  Gróf  Tisza István miniszterel-
nök és Sándor János belügyminiszter 
A küldöttség elgisorban a resortminisz 
térnél, Sándor Jánosnál tisztelgett, a hol 
Uyalókay Sándor főispán  bemutatója 
után Fejér Sándor alispán terjesztette 
elö vármegyénknek a csíkszeredai k ir 
ház fejlesztéso  ügyébon előadott kérel-
mét. Sándor János belügyminiszter rész 
letesen tárgyalta az elótorjesztett kérést 

s egyszersmind hangsúlyozta, hogy Csik-
vármegyének ezen érdekét föltétlenül 
támogatja. ígéretet tett arra, hogy 
(K)O.ÜOO koronát 1914. 1915. és 1916. 
években évi 200.000 korouás részletek-
ben erre a célra engedélyez. A küldött-
ség ezután Tisza István gróf  miniszter-
elnöknél tisztelgett, aki szintén legme-
legebb támogatását igórte meg. 

A mint előre jeleztük tehát, ez a 
küldöttség a csíkszeredai kórház ügyét 
készen hozta haza s az egy millió ko-
ronás építkezéshez a vármegyének alig 
kell 300 000 koronával hozzájárulnia, 
mert az ezen felül  szükségelhetó több 
mint «00.000 koronát a kormány a 
belügyi tárca terhére engedélyezi. Az 
elért eredmény méltán megbecsülendő, 
elismerés és köszönet illeti meg mind-
azokat, a kik ennek az igazán fontos 
kulrfirális  érdek megvalósításának har-
cosai voltak. Mert bár a vármegye 
maga is tudta volna létesiteui ezt a 
kórházat, de az nagyon későre került 
volna a megvalósulás stádiumába. És 
ezzel az eredménnyel megtakarított a 
vármegyo (iOO.OOO koronát, a melyet 
később más kulturális terveinek meg-
valósítására fordíthat.  Elismerés illeti 
ineg a küldöttség tagjait, a kik áldo-
zatkészségükkel és fáradságukkal  nagy-
ban hozzájárulták alioz, hogy korházuuk 
ügye ilyen gyors és kedvező megoldás 
elé került. 

Harotnszekmegye a kor-
mány mellett. H romszékmegye báró 
Szentkereszthy Béla főispán  elnöklésé-
vel közgyűlést tartott, a melyre az el-
lenzék már hetek óta tartó agitáeióval 
toborozta híveit, hogy a kormánynak 
küldő bizalmi szavazat létrejöttét meg-
akadályozza. A közgyűlésen mind a két 
párt tagjai nagyszámban jelentek meg. 
A közgyűlés egész lefolyása  a munka-
pártnak fényes  dindalt hozott, mig az 
ellenzék minden erőfeszítése  teljes ku-
dareezal végződött. 

Biró Szentkereszthy Béla főispán 
megnyitó beszédében kijelentette, hogy 
a vármegye hálás a kormány iránt, a 
mely a s/. kelység régi óhaját teljesítve, 
keresztülvitte a sepsiszentgyörgyi tör-
vényszékről szóló törvény meghozatalát, 
r.gyuttal biztosította elnök a kormány 
nevében a közgyűlést, hogy Kézdivá-
sárhelyt a kormány a legmesszebbmenő 
rekompenzáczióban fogja  részesíteni. 

Felolvastatván a gróf  Tisza István 
miniszterelnökké való kinevezéséről 
szóló leirat, gróf  Mikes Ármin és tár-
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sai indítványt nyújtottak be, a mely 
szeriut a vármegye gróf  Tisza Istváu 
miniszterelnököt a legmelegebben Ud 
vözli. Evvel szemben Czeglédy Miklós 
ellenzéki bizottsági tag elleninditványt 
terjesztett elő, a mely szeriut a vár-
megye a kormány iránt való bizalmat-
lanságának ad kifejezést.  D o m o k o s 
Ödön és Szentiványi Mii 'ós képviselők 
lelkesítő felszólalása  után a közgyűlés 
névszerinti szavazással, nagy lelkese-
dés közt 88 szavazattal 41 ellenében, 
tebát 47 szavazattöbbséggel elhatározta, 
hogy gróf  Tisza István és kormánya 
iránt Háromszék vármegye közönsége 
teljes bizodalmát nyilvánítja, hazafias 
működésében minden erejével támogatni 
fogja  és erről feliratilag  értesíti a kor-
mányt. 

Az eredmény kihirdetése után a köz 
gyűlés munkapárti többsége élénk ová 
eiót rendezett a kormánynak és elnöklő 
főispánnak. 

A tisztviselők a közgyűlést, megelő 
zőleg tartott gyűlésen elhatározták, hogy 
a szavazástól tartózkodnak és igy tisz-
tán a köztörvényhatósági bizottsági ta 
gok szavazatainak eredménye a biza 
lom megnyilvánulása. 

Kultúrpalota és a 
vármegyei magánjavak. 

Vármegyénk törvényhatósága a mult 
évben határozatot hozott, amelyben Csik 
szeredában, a vármegye székhelyén épi 
tendő kultúrpalota céljaira 400 000 ko-
ronát szavazott meg. Ezt a határozatot, 
a mint az alább teljes szövegében kö-
zölt és igen érdekes kijelentéseket tar-
talmazó rendelkezés mutatja, az illetó 
kes vagyon felügyeleti  hatóság nem 
hagyta jová. — És pedig azért, mert, 
először: a vármegye m igánjavainak 

A „SZÉKELYSÉG" TÁRCÁJA. 
Jfa  nwjű... 

Ha  majd  egyszer öreg leszek 
Szivemnek  lángja  mind  kihal 
I  érem  cseppje mind  kipusztul 
Fel  nem zokog többé  a dal 

1I&  majd  árván és  egyedül 
A multakra  visszanézek 
S ifjúságom  tört  üvegjén 
Halovány  ködfátyolképek 

Vonulnak  messze messze el 
Nem  ismerek magamra én 
Hogy  mi kincses gazdag  voltam 
Es lettem  árva bus szegény. 

Aldtriii  Frrtüc  Brill. 

Riporter-bravúrok. 
(Visszaemlékezések.) 

Irta:  Oelltrí  Mir. 
A sokszor emlegetett „régi jó időkben" az 

újságírók a nagyobb lapoknál végigszolgálták 
valamennyi rovatot, ami nem azt jelenti, hogy 
sokszor vezércikket éa tárcát is kellett irni, 
hanem azt, hogy semmiféle  feladatot  és meg-
bízást Bem volt szabad kicsinyelni. Kétségte-
len, hogy a zsurnalisztikái modern felleudülés 
legerősebb nyomai éppen 30 évvel ezelőtt az 
Egyetértésben nyilvánultak, ezt az időszakot 
számos érdekes epizód teszi — legalább rám 
nézve — emlékezetessé. 

Hogy például főúri  estélyeken nekem kel-
lett a lapot képviselnem, ennek az volt az 
egyedüli oka, hogy a ezivil- (értsd: nem kép 
viselő) munkatársak kiiziil egyedül nekem 
volt kifogástalan  frakkom.  Hogy volt idő, ami-
kor két kolumnát kellett egymagámnak meg-
írnom és pedig riportom tárgyáról (országos 
ipargyillés) vezércikket, tárcát, újdonság utáni 

1913. évi költségelőirányzata deficittel 
végződvén, a fedezet  nincs meg ; má-
sodszor, mert sürgősebb kulturális szük-
séglet — a küzkórház — megvalósí-
tásáról is szó van, a mely sorban ezt 
a kérdést föltétlen  meg kell, hogy előzze. 
—• A leadott rendelet végül megálla-
pítja azt a tényt, hogy egy Csíkszere-
dában felépítendő  kultúrpalota költsé-
geinek megszavazásához elvileg szíve-
sen járul hozzá, ha az elmondott aka-
dályok elhárittatnak. 

Ma tehát, a mikor Csíkszeredának, 
a megye központjának az abban lakó 
egész intelligenciájával, sőt az egész 
várraegye közönségének is az a szo 
moru állapot jut osztályrészül, hogy az 
eddigi „ V í g a d ó "-nak erdészeti hi-
vatalok, s más közhivatali célokra való 
igen előnyös bérbeadása mellett som 
miféle  összejövetelre alkalmas helyisége 
nem marad, akkor igazán elmondhatjuk, 
hogy »i a hatalmas magánvagyo.i aligha 
felelt  meg annak a várakozásnak, a 
melyet hozzá joggal fűzhettünk  volna. 
Mi elismerjük azt, hogy a rendeletben 
említett leányiskola feuntartása  szüksé-
ges — pedig a legtöbb leánya ennek 
a varmegyének idegenbeu tanul, — el-
ismerjük, hogy az árva és szeretetház 
eszméje feuséges,  — podig a törvény 
az árva gyermekekről nagyon szépeu 
gondoskodik, s igy az a létesítmény jó 
részt csak az állam kisegítése, — de 
ezek mellett nyilvánvaló tény, hogy 
egy olyan hatalmas intelligenciával biró 
megyei központnak, mint Csíkszereda 
igenis kulturális, szellemi, társadalmi 
igényei is jogosan vannak ós hogy kul-
tur.illaniliau ezeknek kielégítése éppen 
olyan elsőrendű szükséglet, akár az is-
kola, a szeretetház avagy akár a kór-
ház. H Í tehát a Csikszeiedában létesí-
tendő kultúrpalota minél előbb leeudő 

cikket (1879. junius 1.) ós reutlkivül alapos 
és részletes tudósítást, ez nem tartozott a rit-
kaságok közé : de akkor már divatban voltak 
az ötletek és bravúrok bizonyos reláeziókbau, 
amelyek elől magam sem tudtam kitérni. Kzek 
kózül kívánok néhányat följegyezni,  annál is 
inkább, mert egyikuek-másiknak egy-egy nem 
egészen jól értesült röpke feljegyzésben  akadt 
más más gazdája is. 

Ma még vauuak tanúim az újságírók régi 
gárdájából, de mert nagyon ritkulnak a so-
raink, lehet, hogy holnap, holnapután már 
nem tudnék kire hivatkozni. 

A lecsukott riporter. 
A székesfehérvári  kiállításon, 1879. nyarán 

József  főherceg  siirün tett be nem jelentett 
látogatásokat és kevés emberből álló kísére-
tével alaposan megnézett mindent. Ilyenkor 
fesztelen  jókedvvel tette tözsgyökerea, zama-
tos megjegyzéseit az egyes kiállított tárgyak-
ról, de egyebekről is. Egy szép napon Zichy 
Jenő gróf,  a kiállítás elnöke figyelmeztetett  a 
főherceg  suttyomban bejelentett látogatására. 
Engem csak az feszélyezett,  hogy ugyanaz 
nap lent volt egy német lapnak igen ügyes 
riportere, aki mint ilyen, abban az időben az 
első sor élén állóit. Megkértem tehát a grófot, 
hogy kezdjük a sétát a fenséges  úrral a kocsi-
pavillonban igy is történt. Az én riporter-
kollégám feltűnő  buzgósággal kezdett jegyez-
getni. De nem sokáig. Az első fordulónál 
ugyanis egy uj szerkezeti! kocsihoz értünk. 
Én sem voltara valami nagyon szemérmes és 
elég közel voltara a főherceghez,  amit a fen 
séges ur — ugy látszik — észre is. vett. Va-
lószínű, hogy le akart főzni,  mikor hirtelen 
hozzám fordult  s minden átmenet nélkül azt 
kérdezte: 

megvalósításáért emelünk szót, ez nem 
jelenti az ezeknél olsőbbrendü érdokek 
lekicsinylését, hanem csupán a közkí-
vánatomnak a megnyilatkozását. 

A rendelet a várraegyének azon ha-
tározatát, amelylyel 4000Ö0 koronát meg-
szavazott egy kultúrpalota céljára ötlet-
szerűnek mondotta, mert nem csatolt 
mellé programraot, tervekot, költségve-
tést stb. Igaz! Az elhatározásban volt 
bizonyos ötletszerűség, de terveket, a 
költségvetést addig csatolni nem lehe-
tett, amíg a vagyonfelügyeleti  hatóság 
hozzájárulása nincsen meg, mert a ter-
vek, költségvetések igen sok pénzbe 
ke ülnek s addig ilyen ciraeu kiadni, 
amig engedélyezve nincsen, egyetlen ko-
ronát sein lehet. 

Most azonban a kultúrpalota létesí-
tésének elvi akadálya a rendelet sze-
rint is nem lévén, s a felhozott  egyéb 
akadályok, mint a költségvetés hiánya, 
— az esedékes üzemtervek — s a kórház 
megvalósítása — a 000,000 korona állara-
segoly folytán  — elesvén, véleményünk 
szeriut a központ kötelessége az lesz, 
hogyha legjobb belátása szerint arra 
teljesen alkalmas és ueves tervezőkkel 
a szükséges előmunkálatokat elkészít-
teti, s azt a törvényhatóság elé ter-
jeszti. 

Es még valamit. A vármegyének ha-
tározatát annak idején egy gyergyói tör 
vényhatósági tag megfelebbezte,  és en-
nek a felebbezésnek  a kereteibeu ugy 
nyilatkozott, mintha ezen kultúrpalota 
létesítése ismét csak Csíkszereda és nem 
az egész vármegye, novezetesen Uyer-
gyónak is az érdekeit szolgálná. 

Ennél a kérdésnél el kell múlnia az 
eddigi patriotisztikus érzelmeknek. El-
végre Csíkszereda a megye székhelye 
ma, és tekintve éppen a magánjavak lé-
tezését s az ahhoz minden jogosultuak gör-

— Hát mondja meg, mi enncit a batárnak 
a tulajdonképeni előnye ? 

lín első percben meglehetősen megvoltain 
zavarodva, de hirtelen egész nagyságában 
állott előttem az eredeti tervem és ravasz fon-
dorlattal beültettem P. riporter-kollégámat a 
kocsiba, melynek az volt az egyetlen úgyne-
vezett előnye, hogy az ajtókat kulcscsal le-
lehetett zárni. Kollégám látván, hogy a főher-
ceg szemei rá vannak függesztve,  nagy gran 
dezzával helyezkedett el a kupéban, mire én 
rázártam az ajtót, hogy a kocsi „előnyét* ad 
oculos demonstráljam. És itt jön a tragikum. 
A hintó kulcsa „véletlenül" betört a zárba. A 
másik oldal pedig már jó előre, kellő óvatos-
sággal le volt zárva s igy az én kedves kol-
légám nem tudott a batárból kimenekülni. 
Persze ilyenkor lakatos is nehezen akad és 
mire a kis P.-t kiszabadították kényelmetlen 
helyzetéből, addig a főherceg  már befejezte 
körsétáját. 

Még aznap egy rendkívül érdekes, kétha-
sábos tudósításban számoltam be a főherceg 
látogatásáról, jóizü kiszólásairól, találó meg-
jegyzéseiről, melyek oly feltűnést  keltettek, 
hogy azok megjelenése napján három tekin-
télyes nagy laptól kaptam szerződési ajánlatot. 

A belügyminiszter halála. 
Nemsokára ezután nekem kellett az „új-

dondászt" helyettesítenem. A főszerkesztő 
egyszerűen kirendelt a szabadságra ment Korda 
Imre helyére. Ment is valahogy a munka, 
pedig akkor sok mellékrovat tartozott még az 
újdonságok fórovatához. 

Egy Bzép napon (1879. szeptember 9.) be-
rohan hozzám a főszerkesztő  : 

— Ulvasta-e a Pesti .Napló estilapját V 
— Még nem. 
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csös ragaszkodáwát, — minthogy megye 
megosztásról alig lehet szó, — az marad 
a jövőben is. Csíkszeredának fejlesztése 
tehát egyetemes vármegyei érdek s ha 
az bármiféle  intézményt nyer, azt az 
egész vármegye nyeri. O yan hangok 
nak, amelyből konkurencia cseudlll ki, 
elhangzania nem szabad, mert Csíksze-
reda a megye székhelye lévén s a me 
gyének csak egy központja lévén, Csík 
szeredával egyik helyiség sem konku 
ráihat. A jogos patriotizmus hatása addig 
mehet, hogy a gyergyói részeknek is 
lévén egy erős, nagy fejlődő  városuk, 
egy Csíkszeredánál szebb, gazdagabb, 
nagyobb és talán kereskedelmileg még 
erősebben fejlődő  városuk, akkor, ami-
kor az egész vármegye tulajdonát ké 
pező vagyon jövedelmének felhaszná-
lásáról, létesítményekről van szó, nem 
szabad a számításból kihagyni azt, hanem 
a vagyonnak egy bizouyos hányadát a 
kálturális létesítés utján annak a másik 
gócpontnak és vidékének is el kell igaz-
ságosan juttatni, mert ellenkező esetben 
csakugyan kiélesedik az a lehetetlen 
kérdés, hogy : „miért mindent csa* Csík-
szeredának !" Hogy azonban mi legyen 
ennek a megoldási módja, olyan részlet-
kérdés, amelyet az ottani érdekeltek-
nek nyiltau felállítani,  a forum  elé hozni, 
s az azokhoz való igényt, sorrendet hatá-
rozatba foglalni  kell, mert az Ígérgetések 
elfelejtetnek,  érdemleges ígéret ciak az 
marad, ami határozatban mindenkire, 
tehát az uiódokra is kötelezőleg marad. 

Dr. UunI  Endre. 
A vármegye törvényhatósági bizottságának 

1912. évi augusztus hó 3l-éu tartott közgyű-
lésében 3G7. sz. a. hozott azon határozatát, 
mely szerint a vármegyei magánjavak tulajdo-
nát képező „Vigadó"-nak eddig tervezett át 
alakítása helyett kimondta, hogy a Vigadónak 
további rendeltetésére szolgáló átalakításától 

eln'l, ehelyett egy uj kultúrpalota felépítését 
és a Vigadónak bérlakásokká való átalakítá-
sát határozta el s e célra összesen 40Ü,0(X) 
koronát szavazott meg, a dr. Márton Vencel 
türvh. biz. tag felebbezésébt  n fölhozott  indo-
koktól függetlenül,  az alapok kedvezőtlen 
pénzügyi helyzete miatt, nem találnak jóvá-
hagyhatónak. 

Ugyanis bár a felebbezisben  felhozott  azon 
indok, lugy a kultúrpalota létesítése nem szol-
gáluá a vármegyei székelység összességének, 
hanem főleg  Csíkszereda varosának érdekeit, 
s hogy továbbá ezen 4000 lakosai som bíró 
város nem olyan kulturális gócpontja a szé-
kelységnek, amely minden tekintetben alkal 
mas volna ily nagyobb szabású intézmény el-
helyezésére, aaposabb megfontolást  igényelne, 
mégis nem tennék elvi észrevételt a kultúr-
palota létesítése ellen, ha a magánjavak ezidó-
szeriuti pénzügyi helyzete megengedné ily 
nagy összeg felhásználását,  dacára annak, hogy 
a csikmegyei magánjavak elnevezése alatt 
foglalt  alapok szabályzat inak ti. §-ábau meg-
határozott cél, t. i. a csikmegyei székelység 
kulturális és gazdasági viszonyainak erősítése 
érdekében szükséges ós a most tervezettnél 
általáuosabb érdekű intézmények létesítése a 
szóbanlevö felett  elsőbbséggel biztatna. 

Az alapok rendes jövedelmeinek ugyanis 
ma is mintegy 40° 0 -át a kezelés költségei 
emésztik fel.  a fenumaraJó  jövedelem a célra 
épen nem elegendő tanulmányi ösztöndíjakra 
és segélyekre a csíkszeredai poig. leányiskola 
szükségleteinek fedezésére  és az árva- é̂  sze-
retetház fentartási  költségeire fordittatik,  mi-
nimális összeg jut a már emlitctt céllal azo 
nos egyesületek és intézmények segélyezésére, 
egyeb az alapszabályokban meghatározott cél 
érdekében az alapok létesítése óta alig tör-
tént valami, ellenben a múltban sót ezidősze-
rint is igen nagy összegek fordíttattak  az alap-
szabályokba meg nem határozott célokra. 

Így következett be azon állapot, hogy a 
csikmegyei székelység, dacára anuak, hogy a 

magánjavak (alapok) ha'almas vagyonával sok 
tekintetben azt elősegíthette volna, nem fej-
lődött kulturális és gazdasági tekintetben a 
kívánt arányban. 

A tervszerűtlen gazdálkodás eredményezte 
részben azt is, hogy a kitűzött cél elérése 
nélkül a/, alapok törzstőkéje állandóan csök-
kent s ma a kultúrpalota építésénél elsőbb 
rendű s az egész megyei székelységet érintő 
célok megvalósítására sem jut fed<  zet. 

E tény igazolására hivatkozom a Kubázati-
alap f.  évi költségvetésére, mely már közel 
4()0,U0() korona hiánnyal zárul, továbbá a 
196758—1912. sz. leirata, melyben a várme-
gyei közkórház épitésere szintén 400,000 ko-
ronát megbzavaző határozattal szemben is ép 
az alapok kedvezőtlen pénzügyi helyzete mi-
att voltain kénytelen a jóváhagyást megta-
gadni. 

A kultúrpalota létesítésére vonatkozó ha-
tározat különbün is ötletszerűnek latszik, egy-
általán nincs kellőleg előkészítve, hiszen a 
terv megvalósítása esetén az építkezés költ-
ségein felül  a létesítendő könyvtár és muzeum 
síb. berendezési és fentartási  költségei is az 
alapokat terhelnék, ily nagy terhet pedig az 
alapok a közel jövőben is aligha bírnak el. 

Az előadottaknál fogva  tehát, minthogy a 
vármegyei alapok ezidószerint fedezettel  nem 
rendelkeznek, a minthogy a vármegyei köz-
kórház épitése tárgyában hozott határozat jó-
váhagyásának megtagadása alkalmával az ala-
pok pénzügyi helyzetének javulása esetére az 
e cél érdekében hozandó ujabb határozat jó-
váhagyása helyeztetett már kilátásba, a szó-
banlevö határozattól a jóváhagyást meg kel-
lett tagadnom. 

K Ö Z G A Z D A S Á G . 
Gazdasagi Egyesületi gyüles. 

Csikvármegye Gazdasági Egyesülete, úgyis 
mint vármegyei mezőgazdasági bizottság 1913. 
évi julius hó 9-én Fejér Sándor alispán veze-

— Hát nézze meg. Benne van, hogy Kaj-
ner Pál volt belügyminiszter lontói birtokán 
öngyilkos lett. Szerezzen akárhonnan, ha a 
föld  alól is, részletes tudósítást. Érti : részle-
tes tudósítást. 

Mindenfelé  elszalajtottam a segédcsapato-
kat, magam is lótottam-futottam  az illetékes 
minisztériumokhoz, politikai klubbokhoz, ro 
kouokhoz, ismerősökhöz: mind hiába. Seuki 
se tudott egy kukkot se. Csak a szomorú tény t 
magát tudták konstatálni. Loutó. Hontmegyó 
ben egy akkor csak kelletkezőben levő köz-
ség volt, táviró állomás nélkül; oda tehát 
hiába fordultam  volna. Három nap is betellik 
vala, mig a válasz megérkezett volna. 

Már-már érkezett a lapzárás ideje, a többi 
szerkesztőségek sem kaptak semmiféle  érte-
sítést és igy nem is adhattak. Ekkor neki-
álltam és ex abrupto, hasból irtam egy rész-
letes tudósítást. Leírtam a szobának a beren-
dezését, a boldogult utolsó beszélgetését a 
a házvezetőnővel, leírtam, miként rendezte 
iratait, az íróasztal melyik fiókjába  helyezte 
végrendeletét, végre hogyan vánszorgott ki-
merülten a pamlaghoz, mily meghatottsággal 
búcsúzott el az efölött  lógó női arcképtől s mily 
gyorsan, miféle  revolverrel végzett magá-
val stb. 

A hasábos tudósítás óriási szenzációt kel-
tett, a világ valamennyi lapjának meg teleg-
rafálták.  A főszerkesztő  nagyon inog volt 
elégedve. 

Egy hét múlva megjelent egy hir ugyan 
csak a Pesti Hírlap esti lapjában Azt akarta 
a világgal elhitetni, hogy Kajner Pál a kert-
ben, a körtefa  alatt lőtte magát agyon. Persze 
senki se hederített rá. El se hitték. Hiszen 
akkor ez az ügy már le volt tárgyalva s az 
óu tudósításom alapián véglegesen elintézve... 

Kossuth Lajos híres turini beszéde. 
Az 1889. párisi világkiállítás alkalmából a 

régi irók és művészek köre testületi kirándu-
lást tervezett, melynek Paris csak me'lékcélja 
volt. A főcél  Kossuth Lajos meglátogatása 
Tarinban. Természetes, hogy erre a kirándu-
lásra tömegesen jelentkeztek a magyarok. 
Nyolcszáznegyvenöt emberrel indultunk útnak, 
két hosszu-hosszu wnaton. Utunk diadalul 
volt. Turiuban ünnepélyesen fogadott  a város, 
de a magyarokat mindez csak mellékesen ér 
dekel e. Mindenki h'uas türeluietleukedéssel 
várta a Kossuthnál való látogatást. Hiszeu 
alig voltuuk öten-hatau, akik szerencsések vol 
tunk a viadei mille-i házban már több alka 
lommal is tiszteleghetni. 

Másnap a Pó pariján elterülő óriási kiál 
litási csarnokban nagy bankett volt Kossuth 
tiszteletére. Ismétlődött a magyarok lelkese 
dése, rajongása, mellyel a „szent öreget" kö-
rülvették. És a hivatalos felköszönte  utáu lei-
állott Kossuth és tirtott egy közel másfél 
óráig terjedő fenomenális  beszédet. Mi újságírók 
körülfogtuk,  hogy egy szavát se veszítsük el. 
Mindnyájan megcsináltuk a magunk jegyzeteit. 
Mikor a beszédnek vége volt, éu, aki az 
Egyetértést képviseltem a kirándulásban, ro 
hautam haza a szálfámba  és nekifogtam  a 
nagyszabású beszéd b írásának. Az első részt 
németül küldöttem a táviróhivatalba, de kül 
döucötn azzal hozta v ŝza, hogy a távirótisz 
tek nem tudnak németül, szivesebbeu veszik, 
ha magyar nyelven küldöm a szöveget, mert 
így legalább a szerk ztőségben sokban meg 
könnyebbül a munk Délután 4 órától este 
fél  9 ig szakadatlan figyelmes  munkával fel-
dolgoztam Kossuth beszédét közel ezer lira 
költséggel. Fel is u itam a táv; ób'vatalba, 
ahol különös kérelemre sietve továbbították 

az öt telegrammra felosztott  nagy beszédet. 
Sietnem kellett ezzel a munkával, meit 

este 9 órára volt kitűzve a turini Cavour-pá-
holy diszmuukája a magyar „testvérek" tisz-
teletére, melyen nekem is részt kellett vennem. 

Hajnali 4 órakor erős zörgetés vert föl 
almomból a Duano-szállodában. A távíróból 
jott egy sürgős üzenet, hogy egjik táviratnál 
egy líra és néhány centisimóval kevesebbet 
fizettem,  tehát tessék pótolni. Oda voltam es 
:izt hittem, hogy fáradságos  munkám kárba-
veszett, távirataim egy része itt maradt es 
ujságiró-koilégaim lefőztek. 

Párisig nem láttam magyar lapot. Ott tud-
tam meg, hogy miud az öl táviratom, az ak-
kori nagy Egyetértésben közel ket koluiu-
náuyi terjedelemben megjelent. Es hogy milyen 
szenzáció volt a Kossuth beszéde, annak iga-
zolásául csak a/t említem, hogy a már akkor 
is nagytekintélyű budapesti Hírlap még aznap 
deleloit kű'öu ki dast rendezett, amelyben nem 
volt egyéb, miut az Egyetértésben megjelent 
táviiati tudósításom szószeriuti lenyomata, 
persze a íorras megnevezésével. Mert a többi 
nagy lap tudósítói neiu adtak aznap hiradast 
lapjaikban. 

Fölkérték ugyanis Oüthnor Antal akkori 
kedves kollégánkat a beszéd sztenografalasára 
es elhatároztak, hogy lapjaiknak csak a kész 
sztenografált  beszédet fogják  megküldeni. En-
gem azonban erről elfeledtek  értesíteni. A 
bankett után pedig kollégáim elmentek a Po 
melletti szép parkba, lefeuyképeztették  magu-
kat a nevezetes kirándulás emlékére a 845 
magyarral együtt. 

Igy történt, hogy kollégáim abban a ritka 
szerencsében részesültek, hogy Kossuthtal egy 
képen lettok megörökítve. Én, fajde'om,  lema-
radtam a törtenelmi emlékű fotográfiáról  és 
lapomnak nem kedveskedhettem, de szolgál-
tain a momentuózus bőszedről oly tudósítás-
sá!, mely csaklu nar bejarta a világ összes 
nagy lapjait és melyet viszont a többi ott 
képviselt magyar lap uelkülözui volt kényteleu. 
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téae alatt Ülést tartott. Örömmel vette tudo-
másul az igazgató választmány titkár azon beje-
lentését, hogy földmivelésügyi  m. kir. miniaz 
ter ur egy Csíkszeredában felállítandó  bolgár-
rendazerü kertészeti telep költségeinek fede 
zósére megfelelő  államsegélyt helyezett ki.'á-
látásba s egyidejűleg utasította a brassói m 
kir. kultúrmérnöki hivaialt, hogy a kertészeti 
telep helyének megváltása ós nagyságának 
megállapítása végett a helyszínére szálljon ki 
8 az öntöző berendezés tervét és a költségve-
tési készítse el. A helyaziui szemle a kultúr-
mérnöki hivatal vezetője és mérnöke, a kir. 
gazdasági felügyelő,  a városi polgármester, 
egy városi tanáesoa és az egyesületi titkár 
közbejöttével f.  évi május hó 24-én megtar-
tatott s a város által felajánlott,  illetve szó-
bahozott területek a helyszínén megtekintettek 
a a további lépések földmivelésügyi  miniszter 
ur iutézkedéaétől tétettek függővé.  A székely-
földi  miniszteri kirendelt»égnek Kolozsvár és 
Marosvásárhely székhellyel történt kétfelé  osz-
tására vouatkozó miniszteri leirat kapcsán be-
ható eszmecsere fejlődött  ki, melyből folyólag 
sajnálattal vétetett tudomásul Koós Mihály 
eddigi vezetőnek áthelyezése, ki a székely-
földi  viszonyoknak alapos ismerője A felszó-
lalók egyenkint reményüket fejezték  ki, hogy 
az önállósítandó marosvásárhelyi kirendeltség 
haaonló buzgalmu éa BpeciálÍ8 viazonyokat 
icmeró vezetőre fog  bízatni. Földmivelésügyi 
miniazter urnák a csikólegelők létesítése tár 
gyában kelt leirat kapcsán helyealéaael véte-
tett tudomásul titkár azon bejelentése, hogy 
«gy egyesületi csikólegelő beállítása iránt fel-
terjesztés intéztetett. A falusi  kisgazdák és 
mezőgazdasági muokások részére a téli hóna 
pókban tartani szokott gazdasági, házi, ipari 
tanfolyamokra  vonatkozólag utasíttatott iroda, 
hogy a költségvetést miniszter úrhoz terjesz-
aze fel  s a kir. gazdasági felügyelőség  éa a 
székelyföldi  kirendeltséggel leendő megállapo-
dások éa a községek óhajtáaának megkérde-
zése után a tervezetet készitae el. A kisbéri, 
bábolnai, mezőhegyest ós fogarasi  inénesbirto-
kok, valmiut a gődöilói m. kir. koronaurada-
lom gaboua éa egyéb azemea termény készle-
tének eladására és annak feltétoleire  vonat-
kozó miuiszteri leirat a helyi lapok utján a 
gazdaközöuaég Ügyeimébe ajáultatott. Báró 
(Jhillány Imre m. kir. földmivelésügyi  minisz-
ter urnák kineveztetése örömmel vétetett tu 
domáaul a ebből az alkalomból üdvözöltetni 
határoztatott azzal, hogy közcélú törekvései 
nek támogatására a Gazdasági Egyesület ha 
zafiaa  készséggel áll reudelkezóare. Székely-
földi  min. kirendeltség azon átirata, hogy az 
Egyesület kérésére a helybeli földmives  isko-
lánál gépraktárt nem állíthat, egy lóherefejtó 
gép beszerzését azonban előterjesztésbe vette, 
tudomá8ul szolgált. A kirendeltség helyi meg 
bízottjának azon értesítésére, hogy az egye-
sületi tagok közöa használatára beszerzendő 
gazdasági gépek vételárából 50°/0-ot hordoz, 
örömmel fogadtatott  a ezen kedvezmeny igény-
bevétele elhatároztatott. A folyó  evi október 
hó 27., 28., 29., 30. éa 31. napjaira K aszón-
ujfalu,  Csikszeutgyörgy, Csikazentimre, Csík-
szentkirály éa Karcfalva  községek tűzettek ki. 
A caelédtörvéuy revíziójára vonatkozólag Ür-
azágos Mezőgazdasági Egyesület megkeresésére 
az átiratban jelzett azon aggodalom folytán, 
hogy a revízió esetleg a mai viazouyokat is 
veszélyeztethetné, igazgató választmány a ja 
vaslattételt nem találta szükségesnek. Csik-
azentimre közaegnek a vármegye alispánja ál-
tal véleményadásra áttett azon kérését, mely-
ben heti éa orazágos vásárok tartására enge-
délyt kér, igazgató-választmány foutos  közgaz-
sági ea néperkölcsi okokból nem véleményezte. 
Az Erdélyi Gazdasági Egylet által szeptember 
6—8 napjain reudezendo tenyészállat-, gép-
éa terménykiallításra az Egyesület képviselő-
ében való megjelenéare Fejér Sándor. Dr. Fe-
jér Antal, Balogh Ferenc, Bodor Gyula, T. 

Nagy Imre és 'Szász Lajos ig.-válaaztmányi 
tagok kérettek fel  "s kirendeltség felkóretni 
határoztatott arra, hogy az Egyesület tagjai-
ból szervezendő csoportos kirándulók részére 
vaauti kedvezményes jegyeket kieszközölni 
szíveskedjék. A marosvásárhelyi kereskedeltni-
és iparkamara által a kolozavár—tölgyesi vas-
útvonal kiépítése tárgyában keresk. miniszter 
úrhoz terjesztett feliratának  támogatása ki 
mondatott. A Fogaras vármegyei Gazdasági 
Egyesület átirata kapcsán, mely mellett a fel-
oszlatni szándékolt fogarasi  ménesnek jelen-
legi helyén való további fenntartási  ügyében 
földmivelésügyi  miniszter úrhoz intézett fel 
iratát támogatás vég-tt küldi meg, hosszabb 
eszmecsere fejlődött  ki. minek folytán  igaz-
gató-választmány a feliratunk  hasonló szelle-
mű felirattal  való támogatását azzal a hozzá-
adásssal határozta el, hogy amennyiben vala-
mely f  -lmerült helyi, vagy egyéb okok a fo-
garasi ménes áthelyezését kívánnák, a menea 
a vármegyei magánjavak nagykiterjedésű éa 
elsöreudü minőségű tölgyesi legelőterületére 
helyeztessék, vagy a ménes feloszlatása  ese-
tón az abból választott kisebb méretű tenyéaz-
kancák éa mének a az ahhoz vásárolandó 
székely tenyóazkaneákból a tölgyesi legelőte-
rületen állami ménes állitassék fel,  hol a ka-
tonaság részére ia málhás lónak nagyon kere-
sett kisebb hegyifajta  székely ló az igy 
összeállított teuyéazanyagból okszerűen kite-
nyészthető lenne. A csikpálfalvi  Gazdakör és 
Erőss Béla rendes, továbbá lucze Dénes, Si-
mon Ádám, C/áka Béla éa Zsidó István óv-
dijas tagokul f.  évi január 1-től kezdődő ha-
tálylyal fel  vételtettek. Titkár előterjesztésére 
a Gazdasági Egyesület alapszabály tervezetére, 
valamint a vármegyében Önművelődés alatt 
álló birtokok jövedelmi átlagának megállapi 
tusára nézve kiküldött bizottság jegyzőkönyvi 
jelentése tudomásul vétetett a annak érteimé-
ben leendő eljárásra iroda utasíttatott. Az er 
dei kaszálók', pusztasok éa nagyobb tagbau 
levő szántó területek széleinek és mesgyéinek 
gyümölcsfákkal  való beültetése iránt benyuj 
tott indítvány folytáu  felkéretni  határoztatott 
varmegye alispánja, hogy a birtoktestek hatá-
rainak megjelölésére vonatkozó vármegyei 
szabályrendelet módosításával a nagyobb bir-
tokok határaiuak egyelőre vad fákkal  való 
megjelölésére a tulajdonosok köteleztessenek. 
A gyűlésen Bodor Gyula, Kévéaz Gyula, Dr. 
Fejér Antal, Dr. Györgypál Domokos, Kias 
Ernő, Balogh Ferenc, Czikó Sáudor, Dr. Csiky 
József,  T. Nagy Imre titkár éa Adorján Imre 
voltak jelen. 

HÍREK. 
— Uj főispáni  titkár. A belügyminisz-

ter PÖtz Antal in. segédfogalmazót  Csikvár-
megye főispánja  m- llé titkárrá nevezte ki. 

— Kinevezos. Küllő látván állami végre-
hajtóvá neveztetett ki a lúgod pénzügyigaz-
gatóság területére. 

— Az erdolyi birtokpolitika. Az er-
délyi gazdasági egyesület szeptember első he-
teben Kolozsvárott országoa birtokpolitikai 
nagygyűlést tart. A nagygyülóa legfontosabb 
tárgya a telepítések óa a parcellázások kér-
désében az erdélyi magyarság érdekeinek meg-
védése. A nagygyü ésből az erdélyi vármegyék 
főispánjaiból,  aii j injaiból és országgyűlési 
képviselőiből álló küldöttség fogja  fölkeresni 
a fóldmiveléaügji  miuisztert, hogy a hozott 
határozat figyelembe  vételét kérjék. 

— HonvédeWk győzelme. A kézdivá-
bárhelyi a .Székely Ujsng* irja: A mint meg-
írtuk, a 24. honvédgyalogezred három zászló-
alja, a brassói, kézdlváaárhelyi és a csikazere-
dai zászlóaljak Kaszón vidékén lettek összpon-
tosítva, hol már k t hét óta gyakorlatoznak. 
Örömmel érteaü'üok, hogy a gyakorlaton a 
kézdiváfárhelyi  houvédek nyerték el az összes 
kitűzött dijakat, ami nem kevéa irigységet 
keltett a másik két zászlóalj legénysége kö-
zött. A derék honvédeiuk szerdán délután 
érkeznek vissza városunkba. Kíváncsiak 
vagyunk, hogy e hirhez mit azólauak a mi 

zászlóaljunk tisztjei, mert itt nálujk kézról-
kézre járnak a nyeremény tárgyak, már pe-
dig ha mindent a kézdivásárhelyiek nyertek 
el, akkor a mienk nem tudjuk hol azerezték 
azokat. 

— Az erdélyi r. kath. tanítóegyesületek 
szövetségi közgyűlése. Az erdélyi róm. kath. 
tanitúk szövetsége f.  hú 15-én tartotta közgyűlését 
a csíkszeredai főgimnázium  tornacsarnokában. A 
gyűlést szentmise előzte tneg az intézeti kápoluá-
ban, melyet gróf  Majlátli (íusztáv erdélyi püspök 
celebrált. Mise után a szövetségi tagok a gyűlés 
színhelyére vonultak, hol az elnöki megnyitó után 
hármas tagu bizottságot küldtek ki a püspök meg-
hívására. Zsögön Zoltán eln'ík üdvözölte a fSpász-
tort, ki hosszasan válaszolt. Beszédében haugsu-
lyozta. hogy a fiatal  tanítói generáció miudenbeu 
vegyen példát az idősebb tanítóktól. Őket köve*-
sék — úgymond — ugy a hitbeli meggyőződés, 
mint a kötelesség teljesítésében. Klnök és jegyző 
indítványozták egy tanügyi lap megindítását, Püs-
pök urunk azonban azon óhajának adott kefejezést, 
hogy sokkal jobb volna, hogyha a Gyulafehérvárt 
megjelenő r Közművelődés" ciinü lapot pártolnák, 
melynek hasábjain szintén közölhetnének pedagó-
giai dolgozatokat. A közgyűlés ezt egyhangúlag 
elfogadta.  A jegyző beszámolójában javasolja, hogy 
jövőben telovasások helyett szociális kénlések 
megvitatását tűzze ki prograuunul a közgyűlés s 
a tagok szabad előadásokat tartsanak. Jelenti, 
hogy a szövetségbe tanárok is beléptek, amely, 
mintegy bizonyítéka a régen hangoztatott egyesü-
lésuek. Macskási József  a segélyalapról olvas tel, 
majd ismét egy püspöki leirat következett, mely-
ben a főpásztor  köszönetet mond a szövetségnek 
tizenöt éves jubileuma alkalmából nyilvánított üd-
vözletéért. Elnök jelenti, hogy az erdélyi r. kath. 
tanítóegyesületek a tanítói és kántori illetmények 
elválasztása tárgyában felkérte  Issekutz Győző 
orsz. képviselőt, ki pártlogását meg is ígérte. Be-
mutatja azutáu a kormány hatósági jóváhagyást 
nyert alapszabályokat. Következett az alelnöknek 
a pénztárról szóló jelentése. A szövetség p.'nztári 
alapja 1542 korona l'J fillér.  Hackl N. Lajos szép 
és szakszerű előadása a uiegj- lentekuek agy kel 
lemes órát biztosított. Meggyőző hangja s a kö-
vetkeztetéseiből levonható erkölcsi tanulságok bi-
zonyára sokáig fognak  emlékezetünkben maradui. 
A kitűnő előadásért Zsögön Zoltán mondott kö-
szönetet az orsz. ének- és zeneoktatási felügyelő-
nek az erd. r. kath. tanítók szövetsége nevébeu. 
A közgyűlés tagjainak, de a város müveit közön-
ségének is gróf  Majláth Gusztáv püspök egy na-
gyon kedves meglepetéssel szolgált. Kelkérésére 
ugyanis P. Felicián egy általa szervezett s mint-
egy 1Ő—20 tagból álló énekkarával, kiváló beta-
uitással több egyházi és világi dalt adatott elő. A 
remek előadás miudenkit meglepett s a mesterien 
vezetett énekkar — amely már több helyen gyö-
nyörködtette körútja alkalmával az erdélyi közön-
séget — minden egyes száma után hosszautartó 
és zajos tetszést aratott. Az egyes dalok előadá-
sát különösen jellemzi, hogy P. Felicián betanítá-
sával a szöveg is teljesen érvényre jut a dallam 
mellett. P. Felicián és énekkara Pozsonyból valók. 
A kicsiny csapat a páter vezetése mellett alsóbb 
és felsőbb  osztályos középiskolai tanulókból vau 
összeválogatva. Az apró dalosok kulturuiisaziöt 
teljesítenek s valóban gyönyörűséggel tetézték a 
a szövetségi közgyűlés hasznos előadásait 

— Bírósági kinevezések. A király 8zo-
pos Lajos csíkszeredai törvényszéki, Berze 
Árpád csikszentmártoni járáabiróaági, Kerekes 
Károly esákigorbói járáabiróaági, Fejér József 
dévai törvényszéki albirákat mostaui székhe-
lyükön törvényszéki, illetve járáabirákká ki-
nevezte. 

— A békás! plébánia. Az Emke, a gyer-
gyószentmiklósi fiók  előterjesztésére a békási ple 
h&nosi lizetés kiegészítésére 2&0 koronát szava-
zott meg. 

— Országos vásár. A csíkszeredai Margit 
napi országos vásár a részvétlenség éa üzlet-
telenség jegyébon a napokban zajlott le. A 
kereslet és kinálat 6(iy hoti vásár forgalmát 
mutatta, melyet az eaö éa feneketlen  sár is 
kedvenótlenttl befolyásolt.  A pénztelenség ural-
kodott az egész vásáron. 

— A varmegyeiláz építkezései. A vár-
megyeház építkezési munkálatai gyorsan kö-
zelednek a befejezéshez.  Rövidesen tetó alá 
kerül az egész épülettömb és már is bizonyos, 
hogy ugy az uj pénzügyigazgatásán mint a 
központi fószolgabiróság  jövó év elején elfog-
lalhatják uj helyiségeiket. Itt-ott észrevétele-
ket tesznek azonban már most, hogy a helyi-
ségek nem lesznek elegendók és egy részük 
az uj építkezések folytán  elsötétedik. K bekö-
vetkezhető mizériákon még talán neiu késő 
segíteni, ezért azokat az illetékes körük fi-
gyelmébe ajánljuk. 
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— Az Edison mozgószinház-

ban Csíkszeredában, ma vasárnap, f. 
évi julius lió 20 án a Vigadó nagyter-
mében, az idény legszebb és legválto-
zatosabb műsora kerül bemutatásra, 
mely a következő: 1. Házasságszerző 
szekrény, bumoros. 2. A boszuálló Ián 
gok, drámai szinmll 2 felvonásban,  irta 
E. Ferdar, szerplök: George (Irand, a 
Comedie Kraneaise tagja, Lucien Henry 
festő.  Dréterle asszony, Graneliamp 
grófnő.  Cbristine Kerf  asszony, Meudoza 
Márkinő. Rövid meséjét itt adjuk : Lu 
cien Henry festő,  pályájának kezdetén 
nagy buzgalommal dolgozik azon, hogy 
nevét ismertté tegye. — Kizárólag mű-
vészetének él és ezen munkájában még 
eddigelé semmiféle  komolyabb szerelmi 
kaland sem zavarta. — Mestere, a nagy-
szerű Carolus Brenner, megszerzi neki 
Páris egyik legszebb asszonyának a 
megrendelését. Mendoza márkinő ez, 
aki arcképét festeti  meg vele. — Ki 
mialatt modelt Ul, a csendes együttlét 
ben, az arcképpel együtt, megszülotik 
a szerelem. Lucien boldog. — Ezenköz-
ben megjelenik a márkinö egy barát-
nője, Urandchainp grófnő,  aki nagy vál-
tozást idéz elő szivében. A márkinö 
egy nap fölfedezi  hűtlenségét és boszut 
esküszik. Tiz év múlik el. Lucien fele-
ségül vette Urandchainp grófnőt  és a 
legdivatosabb festők  egyike lett. Muu 
kainak túlnyomó részét egy ismeretlen 
műkedvelő vásárolta meg, Krammer 
képkereskedő közvetítésével. Egy nap 
ez utóbbi meghívja Lucíent, tekintené 
meg müveinek kiállítását. A festő  meg-
hatottan áll meg hosszú évek és küz-
delmek munkája előtt. Legkedvesebb 
emlékei fűződnek  legjobb képeihez. De 
vájjon ki ez ismeretlen műkedvelő, ki 
ennyi gonddal és igyekezettel vásárolja 
műveit? Az ajtó kinyilik és megjelenik 
Meudoza márkinö. ülölt tehát a boszu 
órája. Szolgáival meggyújtatja képeit 
és nemsokára lángban áll az egész kép-
tár. — Borzalmas látvány I Lefogva  erós 
szolgáktól, tehetetlenül nézi, m ut sem-
misitik meg a lángok egy élet minden 
alkotását, minden reményét, örömét, 
emlékét és dicsőségét. 3. Pali, mint 
életmentő, humoros. 4. Pathé híradó, a 
hét legújabb és legérdekesebb esemé-
nyeivel, 15 legújabb felvételben.  5. .Mó-
ric a balkán háborúban, humoros jele-
net, irták Ueaux és J. de Choudeus, 
előadja Prinee. 6. Maxi találkája, hu-
moros jelenet, irta és előadja MÍX Lin-
der. Mint látható a műsornak minden 
egyes pontja a legjobbnak Ígérkezik s 
miután nem csalódtunk egyszer sem 
az oddig bemutatott darabok előadásain, 
ajánlhatjuk műértő közönségünknek, 
hogy megtekintse ezen élvezetes « ló-
adásokat, mert aki szórakozni vágyik, 
olcsó pénzért jobb szórakozást ma uiég 
nem talál Csíkszeredában, mint hogyha 
elmegy a Moziba. 

— A román kiviteli tilalom. A román 
kormány elrendelte a gabonanemüekre és had-
felszerelési  cikkekre a kiviteli tiliilmut. Magán-
jelentések adják hírül a kiviteli tilalmat, hi-
vatalos megerősítése eddig még nem érkezett. 
Romániában rendkívül fontos  jelentőségű a 
kiviteli tilalom, mert a gaboua exportja az 
ország kivitelének kilencven százalékai teszi. 
A tilalom Bzámos iparág megszűnését vouju 
maga után. Románia sok gabonát termel, fo 
leg tengerit. 

— Thierry A. gyógyszerész balzsama és 
Centllolla-kenőcse. Főkép nyáron utalások és 
túrákon kitiiuöen beváltak ezen közismert, meg-
bízható szerek. A nagy m e l e g b e n oly gyakran elő-
forduló  gyengeségi rohamok és ájnlásokual elsn-
rangú segítséget nyújtanak. A gylimölcsidíoyben 
gyakori kolika giirciök, emésztési zavarok és ku-
linknál mindenkor bevált szerek. A keníos meg-

lízethetetlen értókii sebesülések, zúzódások, ilnga 
uatuk stb, ellen és uiiuilen háznál kéznél legyen. 
Ne fogadjunk  el tehát értéktel, II lluidukat s l'ur 
duljunk rendeléssel Thierry A. gyógyszerészhez, 
l'regradji, líuhitseh mellett. 

Borzalmas v.isuti szerencsetlenscg. 
Vasárnapról hétfőre  viradó éjszaka borzalmas 
vasúti szerencsétlenség játszódott le Ditróban. 
A Remetére vezető utón, ti sorompónál igye-
keztek iit atyafiak.  Az idó éjfél  felé  járt. Egy-
szer csak sorompóőr csengetése hangzott, hogy 
vonat jón s lu kell engedni a sorompót. Két 
szekér még gyorsan áthajtott a síneken, de a 
harmadikot már lefogta  a sorompó. Pár pilla-
nat múlva robogott arra az éjjel 10 óra 20 
perces személy vonat. A lovak megbokrosod-
tuk s ott vergődtek a sorompók között- A moz-
donyvezető fékezett,  de már hasztalanul. A 
mozdony széttépte a lovakat s un .-sze eldobta, 
rögtöui halált okozva, a gazdát remetei l'ortik 
Antalnak. A borzalmas szerencsétlenség oka 
maga a szerencsétlenül járt ember volt, akit 
másnap dr. Dobribán Antal boncolt fel. 

A Darwin. Dr. Fülöp Zsigmond uép 
szerű természettudományi folyóiratának  most 
megjelent kéttűs, julius 15. augusztus 1-1 
szama egész sorát hozza a rendkívül érdekes, 
tartalmas s amellett gondosan könnyed han-
gon megirt cikkeknek. Hciufer  angol termé-
szetbúvár „Az élet eredetéről, természetéről 
és megmaradásáról0 írott rendkívül gondolat-
gazdag eikkébeu szinte az egész élettudomány 
mai állasáról tájékoztat. „Mi semmisítette meg 
az ősvilág állatait ?" cimti cikk valószínűvé 
teszi, hogy a megsemmisülés föoka  a járvá-
nyos betegségek voltak. Dr. Révész Bela „Az 
exotikus népek elme és idegbajairól" ir. Dr. 

.Szilárd)' Zoltán .Egy veszedelmes házi álhit-
eimen a légyről cseveg. A túbbí cikkek : „Nö-
vényi élet a tengerben-', „Nyári aktuálisuk", 
„A göz és a villamosság harca", „A könyv-
rnoly, -Egy tudomány történetéből" stb. stb. 
A ket hetenként megjelenő illusztrált folyóirat 
előfizetési  íira félévre  5 korona. Mutatvány-
szamot küld a kiadóhivatal, Budapest, And-
rássy-ut 60. 

— A ditrói tomplom telavatása. Folyó 
hó 14-én ment végbe nagy ünnepség között a 
ditrói monumentális templom felavatása-  Ezzel 
kapcsolatban ünnepelte Dilró község közsze-
retetben álló plebanosáuak 25 éves jubileumát. 
Az ünnepségen gróf  Majláth Gusztáv erdélyi 
püspök is reszt vett, ki a felszentelést  telje-
sítette. 

-- Márton Ferenc megbízása. A Csík-
vármegyei Gazdasági Egyesület még junius 
havában elhatározta, liogy T Nagy Imre kir. 
tauáe-ös, az egyesület nagyérdemű titkárának 
és a Csiki Gazda szerkesztőjének arcképét az 
egyesület részére megfesteti  es azt szeptem-
ber 15-én díszközgyűlés kereteben leleplezi. 
A kiküldött szűkebb körű bizottság tegnap 
tartolta Élthes Zsigmond elnöklete mellett ér-
tekezletet, melyen résztvettek Bodor Gyula, 
Kiss Ernő és Adorján luiro. Az értekezleten 
meghívásra személyesen megjelent csikszent-
györgyi Márton Ferencz festőművész,  kivel a 
bizottság tárgyalást folytatott.  Ennek eredmé-
nyeként megbízta Márton Ferencet, hogy T. 
Nagy Imre arcképét az egyesület részére fesse 
meg. Értesülésünk szerint a kitűnő festőmű-
vész megbízást fog  kapni néhai Becze Antal, 
az egyesület volt elnökének megfestésére  is. 
Örömmel adjuk e hírt. mely a bizottság nemes 
gondolkozásáról tanuskoilik, de egyszersmint 
a munka kivitelet a lehető legjobb kezekre 
is bízta. 

— A posta köréből. A m. kir. posta-
és távírda vezérigazgatója, Uegő Dávid esik 
cseredai postatisztet elsn osztályú postatisztté 
a VIII. fizetési  osztályba. Éltes János csíksze-
redai postakezelót pedu poatasegédtisztté ki-
nevezte. — I'eródy Ernő csíkszeredai posta-
tiszt Budapestre helyeztetett át. 

— Eladó tégla, a legelső minőségű, 
mintegy 150 000 azonnal eladó! — 
Érdeklődők felvilágosítást  nyernek a 
kiadóhivatalban. _ 
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Faeladási hirdetmény. 
A csikjenőfalvi  közbirtokosság eladja 

Csikjenőfalva  községházánál 1913. ev i 
augusztus lio 16 án délelőtt 9 ora 
kor kezdődő árverésen a Csikvárme-
gye Csikmadaras II. rész községe ha-
tárában levő Hosszuhavas—Sikló nevli 

erdejének mintegy 21 kat. hold terü-
letén rendkívüli kihasználásra engedé-
lyezett ft'uy  ufaállomány  át. 

A vágás területe a gyimesi ország-
úttól 19 kilométer, a tnáv. gyimeskö-
zéploki állomásától pedig 19 kilométer 
távolban van. 

Az eladás tárgyát képező faállomány 
lörzsenkéuli bemérés szerint 20—28ig 
836, 30—40ig 3157, 48—80-ig 21(1«, 
összesen 5159' méter gömbölyű tiszta 
haszonfát  tartalmaz. 

Kikiáltási ár 41277 korona, bánat-
pénz a kikiáltási árnak 10"/°-a. Kihasz-
nálás időtartama 1 év. 

Az árverési és szerződési feltételek 
az erdőbirtokos aiólirott képviselőjénél, 
továbbá a szépvizi m. kir. járási erdő 
gontlnokságnál rendelkezésre állanak. 
Az erdógondnokságnál megtekinthető a 
részletes becslési munkálat- is. 

Olyan ajánlatok, melyek az árverési 
és szerződési feltételektől  eltérnek, vagy 
bánatpénzzel ellátva nincsenek, figye-
lembe nem vétetnek; utóajánlatok el 
nem fogadtatnak. 

Írásbeli zárt ajánlatok a szóbeli ár-
verés megkezdése előtt az árverező 
bizottság elnökénél nyújtandók be. — 
A megajánlott összeg számokkaHés he-
tükkel is kiírandó s az ajánlatban ki-
fejezendő  az, hogy ajánlattevő az árve-
rési és szerződési fellételeket  teljesen 
ismeri és magát azoknak aláveti. 

Csikjenőfalva,  1913. évi julius hó 
16-án. 
Szopos Ferenc, Bálás János, 

blru elnök. jegyző. 

Faeladási hirdetmény. 
Csikszenttamási közhírt, eladja Csik-

szenttamás községházánál 1913. é v i 
augusztus hó 6 án d. e. 9 órakor 
kezdődő árverésen a Csikmogye Csik-
madaras II. rész községe határában levő 
Barát nevű erdejének, mintegy 170 kat. 
hold területén 93126—911. sz. P. M. 
rendelettel kihasználásra engedélyezett 
fenyőfa  állományát. 

A vágás területe a gyimesi ország-
úttól 18 kilométer, M. A. V. Gyimeskö-
zéplok állomástól pedig 18 kilométer 
távolban van. 

Az eladás tárgyát képező faállomány 
törzsenkénti bemérés szerint 21834 m' 
tiszta lucfenyő  és 9763 mJ tiszta jege-
nyefenyő  haszonfát  tartalmaz. 

Kikiáltási ár 272.285 korona, bá-
natpénz a kikiáltási árnak 10°/»-a. Ki-
használási időtartam 4 év. 

Az árverés és szerződési feltételek 
az erdőbirtokos alulírott képviselőjénél, 
továbbá a szépvizi (Csíkszeredában) a 
kir. j. erdögoniinokságánál rendelkezésre 
állanak. Az erdógondnokságnál megte-
kinthető a részletes becslési munkalat is. 

Oly ajánlatok, melyek az árverési 
és szerződési feltételektől  eltérnek, vagy 
bánatpénzzel ellátva nincsenek, figye-
lembe nem vétetnek; utóajánlatok el 
nem fogadtatnak. 

Írásbeli zárt ajánlatok a szóbeli ár-
verés megkezdése előtt az árverező bi-
zottság elnökénél nyújtandók be. A 
megajánlott összeg számokkal és be-
tűkkel is kiírandó, s az ajánlatban ki-
fejezendő  az, hogy ajánlattevő az árve-
rési és szerződési feltételeket  teljesen 
ismeri és magát azoknak aláveti. 

Csikszeutiamás, 1913. évi julius hó 
15-én. i_2 
Tóth László, Balogh Ignác, 

b, Jegyző. b. elnök. 
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ÁKVEHÉSI HIRDETMÉNY. 

Alulirt kiküldi tt bir. végrehajtó ezennel köz-
hírré teszi, hogy a csíkszeredai kir. járásbíróság 
nak 1913. évi V. 457 sz. végzése folytán  dr. 
Pető Ernő ügyvéd által képviselt Autrecht és 
(Joldschmldt utóda végrehajtató részére, végrehaj-
tást szenvedő ellen 383 K 20 fill.  követelés s jár. 
erejéig elrendelt kielégitési végrehajtás folytán  al-
perestől lefoglalt  és sím koronára becsült ingó-
ságokra a csíkszeredai kir. járásbíróság 1913. évi 
V. 467. száuiu végzésével a további eljárás ellen 
deltetvén, annak az alap- és felülfoglaltatók  köve-
telése erejéig is, amennyiben azok kielégitési jogot 
nyertek volna, végrehajtást szenvedő lakásán ('sik 
szeredában leendő megtartása határidőül lDl.'t. 

évi  augusztus  hó ti  napján tlélután  4 
Órája kitüzetik. a mikor a bíróilag lefoglalt  in-
gók és pedig: lovak, kocsi. stb. a legtöbbet Ígé-
rőnek készpénz fizetés  mellett, szükség esetén 
becsáron alul is el fognak  adatni. 

Felhivatnak mindazok, kik az elárverezendő 
ingóságok vételárából a végrehajtató követelését 
megelőző kielégítéshez jogot tartanak, a mennyiben 
részükre a foglalás  korábban eszközöltetett volna 
és ez a végrehajtási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, 
hogy elsőbbségi jelentéseiket az át verés megkez-
déseig alulirt kiküldöttnél Írásban beadni, vagy 
pedig szóval bejelenteni el ne mulasszák, mert 
különben csak a vételár fölöslegére  foguak  utaltatni. 

Kelt Csíkszereda, 1913. évi julius 11. napján. 
KERESZTES OVCLA. 
kir. bírósági végrehajtó. 

ALKALMI BUTORVÉTELT AJÁNL 
SZÉKELY ÉS RÉTI 

BÚTORGYÁRA 
MAROSVÁSÁRHELY - BRAS SÓ 

FŐTÉR 47. Kapu-u. 60. 
K o m p l e t t l i á l ó s z o t a ' b e r e i i -

i e z é s e k t o i l e t t a l m á r 
4 0 0 

Hitelképes egyéneknek árfelcme 
les nélkül rész le t f i ze tesre  is. 

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

K E L E N G Y É K B E N 

THIERRY A. GYÓGYSZERÉSZ BALZSAMA 
Utolérhetetlen hatású tüdő- ós roellbetegsogeknol. enyhíti a ka-
tarupt, megszünteti a fájdalmat  okoso köhögést. Torokgyuladást, 
rekedtséget ós gégebajokat megszüntet, valamint lázt, különösen jó 
hatású gyomorgörcs és kolika ellen. <>yógvhatá»u aranyér és altesti 
bántalmaknál, tisztítja u veséket, étvágygerjesztő, elősegíti az emész-
tést. Kitűnően bevált fogfájásnál,  odvas foguk,  szájbüzuél, valamint 
az összes száj- és fogbetegségek,  büffögés  ellen, megszünteti a száj 
vngv gvomortól credo bűzt .ló hatású pántlikagilisztánál. Meggyógyít 
minden sebet, sebhelyt, orbáucot, láztól eredő hólyagot, kelést, sze-
inölesöt, égési aebeket. megfagyott  testrészeket, vart é* kiütést. 
Kiilhántulmuk ellen kítüuö hatású. Minden háznál kUlönAen influenza, 

kolera vagy más járvájiyoknál kéznél legyen. 
í r j u n k : T h i e r r y A. Ő r a n g y a l g y ó g y t á r á n a k P r e g r a d a , 

R o h i t s c b m e l l e t t . 
12 kis vagy 6 dupla  vagy 1 nagy sepicialiivog  5 60'korona. 
N a g y o b b r e n d e l é s e k n é l j e l e n t e k e n y á r e n g e d m e n y ! 

T h i e r r y A. g y ó g y s z e r é s z e g y e d ü l v a l ó d i C o n t i f o l i a - k o n ö c s e . 
Megakadályoz s megszüntet vérmérgezést, fájdalmas  operációkat leggyuk-
rabban feleslegessé  tesz. Használatos gverekágyas nőknél fájó  emlők, 
tejmeginditás, rekedés, emlökoniénycdés ellen. Orbánc, feltört  lábak, sebek, 
dagadt végtagok, csontszu. l<-kélyök. ütés, szúrás, lövés, vágás vagy zúzó-
dás által okozott sebeknél kitüno gyógyhatású szer. Idegen testek eltávo-
lítására mint: üveg. szálka, por, serét, tüske stb. kinövések, karbunkulus, 
képződmények, valamint rák ellen, féreg,  rothadás, kürömgyiilés, hólyag, 
égosi sebek, bosszú betegségeknél előforduló  fUlfekvésnél,  vérkHóseknél, 
fülfolyásuál,  valainiut kipálás esetén csecsemőknél stb. stb. kitűnő hatású. 

Z tegely ára K. 3 60 a pénz előzetes beküldése vagy utánvét mellett kapható. 
Budapesten kapható: Török József  gyógytárában, valamint a/, ország legtöbb gyógyszer-
tárában. Nagyban Thalmayer és Seitz, Kochmeister Utódai. Radanovits Testvérek 

droguerlákban Budapesten kapható. Ahol niucs lerakat rendeljünk közvetlenül : 
T h i e r r y A Ő r a n g y a l gyógyszertárából, P r o g r a d a , R o h i t s c h m e l l e t t . 

«te^^Ur k 

/ * 1 
• tTtiiirailMI I 
ThomssscMscki 

ŐSZI TRÁGYÁZÁSI 

T H O M A S S f i L f l K 
'A legjobb és legolcsóbb foszforsavas  műtrágya! Óvakodjunk a hamisításuktól! 
Csak akkor valódi, ha ilyen zsákba van és eredeti olomzar 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 ! 

K A L M Á R V I L M O S 
a T k o m a s p h o s p h a t f a b r i k e n  Ber l in , v e z é r k ó p v i s e l ő j e 

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

A csíkszeredai állandó 
Edison IVlozgószinházban 

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

HIRDETÉSEK 
olcsó árszámitás mellett 
közöltetnek s felvétetnek 

A KIADÓHIVATALBAN. 

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

Oroszlán Mentiiol Sósborszeszt g 
a házlszcrek királyát. — 

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

KELLER ISTVÁN gyógyszertárában 
az „ATTILAIIOZ". 

Csikszentmártonban és Tusnádfúrdön. 
( «11/.. köszvény, remiin, szaggatás, nyilalás, nl.lalszuráa, keresrtraontlájá», derékoldal. vagy 
iiilliijii». I/.1TI1 . és inbántfümtik,  kar- éa libgyengMég, mer»,- végtagok é . „Íjak. görcsök, 

V.'w , " l | : . v a g y léglmzamból szármáz.'. bajok azonnal enyhülnek az Oroaalán 
ilentli-.l .-..shorszesz használata által. Ha a fájó  testrész a dörzaöMut mim tttri. agy horogatiit 
» katmaauul. Fogfájás,  I.jtiájáa, fejajaggati»,  hajhallá», Mag,,»**. bágyadtaiig, kimerUlt.í« 
Utidamis „V..,,g«»ég eseteiben kincsesei ér lel a valódi Oro,alán M.ntliol Só.bor.MB, 

' , » « » " » » nátha ha fellép,  ag> emlékezzék az Oroszlán 
«et.thol .-,, ,W«ze»zre. mely „ legkitUnObb éa legelterjedtebb biUuzer. Kzer é . ezer ,uáa 

esetek!,uu la kittin . „kertel lesz az Oroszlán Mentből Sóabornzeaz használva 
" " " f ™  «veghez b,1 haaznAIati ntasitás van tneliékelve Sok ezer hiilairat tannako-

r i , l M - "°gy «'• Oroszlán Mentből Sóaborazeaz az etnl.eriség jótevOie. 
49-ii2 

Laptalajdonei: Dr, (MAI, ENDRE, 
Nyomatott Vikir I.. könyvnyomdájában, C.ikaiu.da, 


