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Hirdetési dijak eiőrc fizetendők. 
Kéziratok nem adatnak vissza. 

Fürdőink elnéptelenedése. 
Az idén nemcsak a magyar fürdők, 

de a külföldiek  is panaszkodnak, hogy 
nincs elég látogatoltság. A magyar für-
dőknél ez a panasz évről-évre inog 
ismétlődik s szinte állandóan fülünkben 
eseng uz a airánkozáa, hogy a magyar 
mily előszeretettel viszi az ö kis pén 
zecakéjét az idegenbe. Elég baj biz ez 
s valahogy segíteni kelleue rajla hiszen 
bebizonyított tény, hogy üdülő és  filr 
dőhelyek dolgában — már ami a ter-
mészeti szépségekot és a vizek gyógy-
hatását illeti — Magyarországgal nem 
uiérkőzhetik meg Európának, sót talán 
a világnak egyetlen országa sein. — 
Miért van tehát mégis az, hogy a ma-
gyar ember nem szeret itthon fürdőzni, 
sőt mi több a magyar fürdőket  még az 
idegenek is elkerülik ? 

Valakinek hibásnak keli lenni ebben 
a dologban s aligha tévedünk, hogy a 
legnagyobb hiba ott van, miszerint a 
magyar íürdötulajdonosok nem tekintik 
a fürdővendéget  olyan megbecsülni való 
objektumnak, akire legaláhb egy kis 
fáradságot,  egy kis utánjárást lehetne 
ráfordítani. 

Külföldi  fürdőhelyeknek  színpompás 
leírását, rikító reklámját lépten-nyomon 
olvashatja az ember. A külföldi  szállo-
dások kézről-kézre adják az embert és 
egy cséplőgép könnyebben elvész az 
asztagok között, mint egy fürdővendég 
az egymással bármi tekintetben vouat-
kozásban éló fürdőhelyek  és váro„ok 
szállodásainak, penziótulajdonosainak az 
Árgusz szeme elől. Nyájas szóval tes 
aékelik a vendéget, akit kikutatnak a 
legelrejtettebb faluban  is: legyen sze-
rencsénk minálunk is nézze mog ezt a 
természeti szépséget is, kóstolja meg 
a mi fürdőnk  vizét is, ha a gyomra nem 
is, de bizonyosan a szive vagy a mája 
meg fog  gyógyulni tőlo. És bizony a 
fUrdőszezon  kezdete előtt hipokoudriá-
val tulon tul telitett fürdővendég  hajlik 
a csábítóra, különösen ha egy kicsit a 
háziorvosa is biztatja és utrakel oda, 
ahova leginkább csábították, az már 
aztán teljesen mellékes, hogy a fürdő 
kura végeztével talán még betegebben 
kerül haza 

Nincs élelmesség a mi fürdőtulaj-
(Ionosainkban. Ma már minden valamire-
való fürdőnek  meg kellene szerezni a 
külföldi  fürdók  vendégeinek a névso-
rát, hiszen ez egyszerű levélváltással 
elintézhető, egy kis utánjárással, azlán 
ha meg vau a fürdőlista  nem kelleno 

sajnálni a pár fillér  postaköltséget 8 
el kellene küldeni az idegenben (ül-
döző minden magyarnak a megfelelő 
tnagyar fürdő  színpompás leírását, a 
melyben fel  lehetne sorolnt mindazokat a 
természetfölötti  gyönyörűségeket amiket 
e&J'-ogy magyar fürdő  nyújthat. 

Panaszunk vau az orvosokra is. O 
nekik mindennemű gyomorbaj ellen 
egyedüli gyógyilóhely Karlsbad, Sőt itt 
gyógyíttatják a köszvényt is, holott a 
gyomorbajt Koritnieán, a köszvényt 
pedig l'östyénben sokkul radikálisabban 
és jóval kevesebb költséggel gyógyít-
ják. Azt hisszük, hogy a magyar orvo-
sokat is egy kicsit elkápráztatja a kül 
földi  fürdők  hangzatos reklámja, de hát 
ennek nem volna szabad igy történnie, 
az orvos uraknak elvégre elfogulatlan 
embereknek kellene lenniök. 

Van azonban egy uagy baj, kétség-
telen, auii miatt a gyógyfürdőre  utalt 
magyar vendég nem szívesen megy 
magyar fürdőre.  Sajnos 4 —5 fürdón 
kivül, 4 — 5 nyaralóhelyen kivül a ma-
gyarországiak közül egyik Bem tud ké-
uyelmet nyújtani. 4—5 fürdőhelyünk, 
4—5 üdülőhelyünk van, ahova nyu 
godt lélekkel ellehet invitálni a bő 
pénzű angolt, franciát  és a kritikus 
németet, a többiekkel bizony még csak 
előhozakodni sem szabad. És hiába, a 
saját pénzéért még a magyar ember is 
akar valamit Kapni, annál több joggal 
kívánhat ilyesmit a külföldi.  E sorok 
irója egész kötetszámra való adatot 
tudna felhozni  a magyar fürdők  gyatra 
berendezéseiről és arról a mérhetetlen 
kapzsiságról, amellyel a legtöbb ma-
gyar fürdő  és Üdülőhelyen a vendéget 
megakarják sarcolni A jelszó nálunk 
az : Egy vendégből meggazdagodni. — 
Persze, hogy ez nem sikerül. Ezen kell 
tehát mielőbb változtatni a akkor egy 
kis életrevalósággal tömve lesznek a 
magyar fürdők,  idegenbe csak az megy, 
aki tanulni akar és idegen emberek 
körébeu ismereteit bővíteni. 

A Székeli Táwápl kizplése. 
A .«Székely Társaságok Szövetsége* nyol-

cadik rendes közgyüh—t folyó  évi augusztus 
hó 25 én, Klópatak füni  m tartja meg, melyre 
a tagtársakat és a székelykérdés iránt érdek-
lődőket tisztelettel ez uton is meghívja uz 
elnökség. 

A tárgysorozat a következő: 
1. A közgyűlés 111 : íyitása, délelőtt 9 óra 

kor, Deák Lajos kir. tan., elnök által. 
2. Elnöki előterjesztések, jegyzőkönyvve-

zetők és hitelesítők kiküldése. 

3. A tagegyesületek képviselőinek igazolása. 
4. Titkári jelentés a Szövetség évi műkö-

déséről. Beterjeszti: Máthé József  fótitkár. 
5. A székely néprajz és a székely néprajzi 

inuzeum (Tervezet) címen előadást tart Dr. 
Hermann Antal kolozsvári egyetemi m. tanár, 
az EKE muzeum tb. igazgatója. 

G. Élőpatak fürdó  fejlődése  és története 
címen előadást tart Imets Ernő fürdőigazgató. 

7. Háromszék vármegye közoktatásügyének 
fejlődése  10 év alatt és mai állapota. Előadó 
l'app György kir. s. tanfelügyelő. 

8. Háromszékvármegye mezőgazdasági is-
mertetése. Előadó Sípos Samu nyug. árvaházi 
igazgató. 

9. Számadás-költségvetés ügye. Előadó: 
Hiuts Sándor pénztáros. 

10. Indítványok, melyek 8 nappal előbb a 
központi irodának Írásban beadandók. 

11. A jövő évi közgyűlés helyének meg-
állapítása. 

12. A közgyűlés bezárása. 
Tudnivalók  : 

1. Jelentkezés. Kik a közgyűlésen részt 
óhajtanak venni, legkésőbb folyó  évi augusztus 
hó 10-ig múlhatatlanul jelentsék be a Szö-
vetség elnökségének Marosvásárhelyt, a név, 
foglalkozás  és lakóhely pontos közlésével, ha-
tározottan jelezvén, hogy szállásra, vasuttól a 
fürdóig  és vissza kocsira van-e szükségük s 
az ismerkedési estélyen és a közebédeu részt 
vesznek-e ? 

2. Koc.-ik állanak rendelkezésre a közgyű-
lési tagoknak Földvár állomástól és Sepsi-
szentgyörgy állomástól Élőpatakig, egy kocsi 
ára li—8 korona. Egy kocsin 3, esetleg 4 
szemelv utazhat. A rendezőség inkább ajánlja 
a Sepsiszentgyörgy felé  utazást, mert ott több 
kocsi kapható, mint Földváron. Es figyelmez-
teti a közgyűlési tagokat, hogy azon kocsit, 
mellyel a közgyűlésre érkeznek, a visszauta-
zásra is rendeljék meg már az érkezéskor a 
maguk számára. 

3. Elszállásolás. A közgyűlés tagjai Élő-
patakon díjtalanul lesznek elszállásolva, ameny-
n îbeu azt kellő időben bejelentik. 

4. Kedvezményes vasúti jegyek. Az elnök-
ség 33'Vo-os, 1013. augusztus 15-től szeptem-
ber 5 ig érvényes vasúti jegyet ad ki, mig a 
készlet tart. Az igényjogosultak augusztus hó 
12-ig eziráut a Szövetség Elnökségéhez Ma-
rosvásárhelyt, folyamodjanak. 

5. Ktkezés, fogadás.  A vendégek érkezése 
és fogadása  augusztus 24-én lesz. A földvári 
állomáson déli 1 óra 15 perckor, a sepsi-
szentgyörgyi állomáson délután 3 óra 29 
perckor. Akik a földvári  állomásig ós onnan 
utaznak Élőpatakra, a Budapest—predeáli vo-
nalon Budapestről, a nyugati pályaudvarról 
este 9 óra 35 perckor induló gyorsvonatra 
szállnak fel.  Akik pedig Kocsárd—Marosvá-
sárhelyen át, a Székely körvasuton az elnök-
séghez csatlakoznak, azok a Budapestró' (nyu-
gati pályaudvar délután 2 óra 25 perckor 
induló gyorsvonaton utaznak. Ez másnap reg-
gel 4 óra 42 perckor a marosvásárhelyi alsó-, 
4 óra 50 perckor pedig a felső  állomáson 
meay át és délután 3 óra 29 perckor érkezik 
Sepsiszentgyörgyre. Sepsiszentgyörgytől vagy 
Földvártól az ut Élőpatakig körülbelül 1 óra. 
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A fogadás  biztosításáért okvetlenül be-
jelentendő, ki, melyik vasúti állomáson száll le? 

6. Ismerkedés. 24-én este 8 órakor ismerte 
dési estély lesz. a fürdó  (Hajdú Ede) nugy 
vendeglójében. (Étkezés étlap szerinti. 

7. Közebéd 1'5-én déli fél  2 órakor. Egy 
teriték ára ti korona. 

8. Fürdőn tartozkodás ideje alatt a ven-
dégek reggelit (kávé, 1 sütemény) 40 fillérért, 
— tovább tartózkodás alatt ebedet, vacsorát 
étlap szerint 20"/» engedménnyel kapnak. 

9. Kirándulások. Kirándulások egyrészt 
Kovászna-Gyulafalva,  másfelől  Málnás, Bálvá-
nyos és Tusnádfürdók  irányában rendeztetnek, 
a viszonyok szerint lehetó mérsékelt áron. 
Akik ezeken részt venni óhajtanak, nuguszlus 
15-ig közvetlenül jelentse be azt Végll Endre 
ref.  főgimnáziumi  tanár urnái, a Székely Tár-
saság elnökénél Sepsiszentgyörgyön, hogy az 
előkészületek ahoz képest legyenek meg-
tehetők. 

A biztonság érzete. 
Mióta Tiüza István gróf  átvette a 

kormány vezetését: az egész ország 
közhangulatában a biztonság nyugalmas 
érzete lett úrrá a lelkeken. Minden 
gondolkodó ember bizakodó remény-
séggel tekint a jövőbe, mert érzi, hogy 
ebben az országban most már egy 
hosszú idóre szóló berendezkedés ké-
szül, amely a nemzet fejlődése  törté 
netében a zökkenések nélkül való ha-
ladást régen áhitott korszakát fogja 
meguyitni. Az emberek talán nem fog-
nak késélre menóleg annyit politizálni, 
mint elózóen másfélévtized  óla, de an-
nál többet dolgozhatnak a múltból el-
maradt, vagy a félig  kész munkák be 
tetőzését. A vesztegiésnek, a stagnálás-
nak, az egy helybenmaradásnak, a tét 
lenségre kárhoztatásuak és a tétová-
zásnak a nemzet életében most már 
végképpen vége van. Akadalyok elliá 
ritva, torlaszok szétszórva, szabad az ut I 

És a nyitott ut elején Tisza István 
gróf  erős, hatalmas, biztos karjával 
mutatja az irányt a haladás felé.  Az a 
Tisza István gróf,  aki még ellenfélnek 
is jobb, mint akárki, mert mindig nyili, 

mindig egyenes, mindig becsületes, so-
hasem álnok, sohasem ravasz. Barátnak 
és politikai pártvezérnek pedig az, ami 
a szikla a váruak. Megingathatatlan. 
Minden szavára épiteni lehet. 

Kunek a Tisza Istvánnak régen óhaj 
tott eljövotele, 8 eljövetelének alig pár 
hónapos kormányzata költi a nemzet 
gondolkodni tudó részében a biztonság-
nak amaz ériésót, mely megnyugtat 
mindenkit arra nézve, hogy ebben az 
országban most már az anarchia kikü-
szöbölésével a felszabadult  törvényho-
zási munka építő korszaka veszi kez 
detét 

Ennek a megnyugvásnak, ennek n 
biztonsági érzetnek elvitathatlan jelei 
vannak két hónap óta. Szerte az or 
szagban azóta hatalmasait megnőtt a 
nemzeti munkapárt presztízse. Nem elég, 
hogy a miniszterelnököt, az uj korszak 
megszemélyesítőjét, hatalmas többséggel 
választották meg újra Aradon, hanem 
azóta majdnem minden időközi válasz-
táson a munkapárt jelöltje győzött még 
olyan kerületekben is — mint (Jyotna 
és Berettyóújfalu  — melyek ősidők óta 
függetlenségiek  voltak, a törvényható-
ságok közgyűlésein pedig egymásután 
szavaznak bizalmat a Tisza kormánynak 
s magát Tisza István grófot  is az or 
szág több helyén tisztelték meg a pol-
gáti tisztességadás legfőbb  kitüntetésé-
vel: azzal, hogy díszpolgárnak válasz 
tották, pedig mindenhol, ahol ezek a 
kérdések szavazásra kerültek, a régi 
koalíció mai emberei a terrornak vissza-
taszító fegyvereivel  dolgoztak a munka-
párt ellen Minden hiábavaló volt. Se-
hol se kellett az ellenzék és nom is 
kell többé sehoUera. 

Borszékről. 
Ilorszék  fürdő,  11)13. uug. 0. 

Valamikor réges-régen, a mikor még 
kis diák voltam jól emlékszem jó sai-
sonban kétezer fürdővendég  fordult  meg 

Borszéken. Ks igen sokszor megesett, 
hogy az a 600 szoba, a mi a telepen 
van kevésnek bizonyult éa hogy még 
Alsóborszéken is beszállásolták magú 
kat aveudégek. Pedig akkor csakugyau 
nehéz volt idejutni. Szászrégentói Bor-
székig kocsikázni, meglehetős erős el-
határozást kivánt. Es mégis 2000-en 
voltunk. Most évról-évre apadunk. Azok 
a kik minden esztendőbe ide járunk, 
mindég csak az elmúlt nyarat emleget-
jük. inert a jelenlegi mindég gyengébb, 
néptelenebb, kedélytelenebb. Az idei? 
Arról jobb nem is beszélni. Ilyen kevés 
vendége Borszéktürdőuek soha sem 
volt. Alig (iOO-at mutat a fürdőkonyv, 
de valójában egyszerre nem vágjunk 
többen 250—300-nál. Pedig a fürdőre 
járás most divatosabb, nem betegség, 
hiuein luxus, vagy pihenés okából jö-
vünk a fürdőre.  Hála Istennek, most 
nincs egyetlen beteg ember itt. S még 
sincs vidámság, mégsinesen életkedv. 
Hiába! Összejött miuden. Ez a nyo-
masztó gazdasági helyzet kísértetként 
ül minden embernek az arcán, a háború 
réme folyton  fenyeget,  árvíz, esőzés 
tette tünkre az erdélyi völgyeket, ki 
menne most fürdőre,  és ha már elment 
ki vigadna akkor, amikor mindenkinek 
van valakije, akit érintett ezen nyo 
moruságok valamelyike, Szomorú ez az 
egész ország I S ez a szomorúság bele-
költözött a lelkekbe. 

És aztán sok más baj van még. — 
Ma már az emberek kényelmére olyan 
sokat kitalált a civilizáció és ezt olyan 
olcsón nyuj'ja a nagy konkurencia, 
hogy nz a fürdő  avagy nyaralóhely a 
melyik ezt utánna csinálni nem tudja, 
csakhamar elenyészik, kimegy a forga-
lomból. Borszéken pedig szép ma még 
csak az, a mit az Isten teremtett, az 
emberek ott még csak romboltak. — 
A természet szépségei azonban oly pa 
zárok, hogy az ember elfelejti  a kul-
turátlanságot, és abban gyönyörködik, 
amit máshol sehol meg nem talál. 

A^,SZÉKELYSÉG • TÁRCÁJA. 
Nász előtt. 

A szerelem  leányai. 
Ir ta: Sas Láaaló. 

(Folytatás.) 
Kereh nem akarta Ivát, mert az (iámon-

nak adta magát és visszakérte az árát, aiuit 
tizetett érte: Iva aam akaita Kerehet, mert 
az felkötött  haját letépte és fényes  kis tőrét 
kérte, hogy megölje vele magát; Meroh nem 
akarta egyiküket sem, hanem kikergette őket 
a Bátrából és nem adott nekik semmit. Iva 
elfutott  Gámon sátrába és az ö asszonya lett. 
Kereh elfutott  a kólyai leányokhoz, hogy sze-
relmükben keressen vigasztalást. 

A kólyai leányok pedig azok voltak, akik 
tulajdonképpen senkié és mégis mindenkié 
voltak, akik kinn laktuk a banán-ligetekben 
és a szerelem leányai voltak. A kolyai leá-
nyok voltuk a törzsek kiközösitettjei, akik 
szerelem-betegek voltuk és ezért magukhoz 
csábították az ifjakat,  még azokat az ifjakat 
is, akiknek nem volt szabad édes anyjukon 
kivül más nőt ölelni es csókolni, mert még 
nem vágtak le véres, duló csatákban ellensé-
ges fejeket.  Ks aztán elkábították az ifjakat 
varázsdalukkal, libegő táncukkal és bűbájos 
Illatukkal, hogy kiszívhassák csókjaikkal a 
vérüket. Épen azért, akik pirosan jöttek a 
banán-ligetekbe, azok sápadtan mentek vissza 
onnan, mert otthagyták a pirosságukat, amit 
a kólyai leányok kiszívtak belőlük. A kólyai 
leányok mind pirosak voltak, mindentik piros 
volt, csak a hajuk, meg a szemük volt fekete. 
Ezek voltak a szerelem leányai, a kiátkozot-
tak és az ifjakat  is kiátkozták, akik ide-
jöttek. 

Kereh pedig idefutott,  a kólyai leányok-
hoz, hogy szerelmükben keressen vigaszta-

lást magának, amiért Iva a nász előtt olyau 
rutul meghántotta Pedig mennyit is küzdött, 
hogy végre sátrába vihesse és mégis tiámoné 
lett, a rut (iámon-, aki senkinek sem kellett, 
mert csúnyább ,olt a sátáunál is. És Iva 
mégis neki adta magát akkor, mikor már 
Kerehet várta, mert nem tudott tovább várni 
és ezzel ót nagyot.-nagyon megbántotta. Kereh 
nem értette, hogy mindez miért történt igy, 
csak annyit tudott, hogy megbántották és hogy 
valami uem û y v in. mint a liogyau kellett 
volna lenni, hanen egészeu másként, valami-
ként, nagyon rosszul. Sokáig tűnődött azon, 
hogy mije lehet üimonnak, amivel fölötte  áll 
neki, annyira fölött",  hogy a násza előtt rubolta 
el tólo Ivát, akiről pedig azt hitte, hogy öt 
szereli es aki. .. \ m, nem akart tovább okos-
kodni, mert nem tudott és most már csau 
egyetlen célja volt, feledni  mindent, beleölni 
mindent a csókba, az ölelésbe. Ezért is jött a 
kólyai leányokhoz, akik a szerelem leányai 
voltak. 

A banán-liget szélén dobogó szívvel állott 
meg. Ott benn, a homályban, a csendben, az 
illatokban élnek a rejtélyek v.ilóraváltói. Hal-
vány p r futotta  végig arcát, tuert hiszen most 
készült az első sz.-relemro és nagyoa izgatott 
volt, mert még tem t udla. hogy a csók 
ugyanoly jó lesz most a valóságban, miuttünő 
álmaiban. Hiszen még nem is volt tisztában 
azzal, hogy mi vár reá benil a ligetben, csak 
sok sok sejtéssel vo't teli a lelke. Mielőtt be-
lépett volna a lig.tbe, elgondolkozott azon, 
hogy nem lenne-i- jobb még most vlsssafor-
dulni, elfutni  inkább, akármerre, csak oda be 
nem menni, ahová pirosarcu vitézek mennek 
es sápadt arcú öregek jönnek vissza. .Nagyon 
ingatag volt és sokáig nem tudta mire hatá-
rozza el magát. Gyáva volt, nem mintha ma-
gat félthette  volna, félt,  hogy álmaiban fog 
csalatkozni, félt,  hogy uz érzések csak addig 
lesznek oly nagjsierüek, amig sejtésekben 

éln -k benne, félt:  álmait féltette.  Es érezte, 
hogy még egy csalódást, ilyen nagy csalódást 
már nem tudna elviselni; érezte, hogy az 
ismeretit nségnek lehet még csak az örök 
ingere; érezte, hogy csak a várás az, ami 
mindig uj és uj marad. Ezért habozott a szi-
get szélén. 

Es ekkor halk, szomorú, voutatott dalt 
hullott az erdőből, ami sok keserűséget, nagy 
megbántásokat, kárhozatos magányosságot, 
forró  vágyódasokat zokogott el és belesubant 
a lelkébe, huzta-vonta maga után, oda, ahon-
nan csendesen elősurrant hozzá. Kereh ment 
a siró hangok után, a kólyai leányok dala 
utan, mindig mélyebben bele a ligetbe, ke-
resztültörve a bozóton, mintha láthatatlan nagy-
erők vonnák befelé.  Oly jól esett neki hallani 
ezt a szomorú dalt, mintha a maga lelkéből 
fakadna  és érezte, hogy boldog lesz, ha ma-
gához ölelheti a-it u lunyt, akinek csak ugy 
nagy a vlgasztalatlansága, sok a bánata, aki 
csak ugy tőle van csalódásokkal és akarások-
kal, aki csak ugy vágjja a szerelmet, tuint ő. 
A varázsdal egészen kábulttá tette: a sze-
relmi gyötrődések és fenséges  vér-dalok végleg 
elbódították. 

Sűrű árnyas bokor tövében, egy kis tisztás 
szélén feküdt  egymás mellett, egymást átka-
rolva három tündér, a szerelem leányai és 
amig az egjik énekelt, a másik kettő hosszú 
fekete  hajával játszott és ha nagyon szomorú 
volt n dal, sírtak is hozzá. Csábosán szép 
volt mind a hálom, talán még lvánál is szebb 
és ebben a pillanatban Kereh nem is gondolt 
raja, mert nem tudott betelni az éneklő tün-
dér nézésével, akit meg szeretett volna már 
csókolni. 

Kereh hát odalépett hozzájuk és szólott 
hozzájuk : 

— A dalotok csalt Ide, kólyai leányok, 
azért jöttem ide... 
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Hogy kultura kellene, ezt nagyon 

jól tudjuk. Es tudta az a vezetőség is, 
a melyik 10 évvel ezelőtt a legszebb 
reményekkel bérbe adta a fürdőt  és 
vizét. — A mint akkor mondották egy 
világlátott embernek, a ki majd egy 
pár év alatt világfürdflt  csinál a mi 
kedvenc Borszékünkből. És milyen nagy 
lett a csalódás. A bérbeadás után kez-
dett Borszék hanyatlani, a borszéki viz 
kimenni a forgalomból,  s ma a tizedik 
esztendő végén még a vállalat által 
befektetni  köteles 500 000 koronás épít-
kezéseknek még csak a favázait  lát-
juk, s elszomorodott szívvel nézzük, 
hogy azok bizony most sem a világ-
lürdőnek szánt építkezések. Mert tagad-
hatatlan, hogy a mostani helyzettel 
szemben egy nagy hiányt pótolnak és 
hogy ezekkel az építkezésekkel mégis 
csak leszen kis kényelem, de hogy 
ezekből az 500.000 koronásnak mon-
dott építkezésekből mi marad meg a 
még hátralevő 40 év után a két köz-
ségnek, azt csak a jó Isteu tudná meg 
mondani. 

Két emeletes épület egy szu-
verénnel a mely egyedül van kőből, 
favázzal  épitve, semmiesetre sem szo-
lid és maradandó építkezés. — De hisz 
ez a kérdés a két község, Ditró és 
Szárhegy község közbirtokosságának a 
dolga, hogy ez mit fog  tenui ő tudja. 
Bizonyos csak az, hogy bár minden 
esztendőben uj előkelő urak kerülnek 
a borszéki vállalat igazgatóságába, mi 
akik az állapotokat minden oldalról is 
merjük, kevés reménnyel vagyunk a 
világfürdő  iránt. 

Sok érdekes ága boga van ennek a 
dolognak, igen érdekes sót panama izü 
pikántériák tarkítják ezt az építkezést, 
de nem írom meg most ezeket, ueltogy 
ez a kevés vendég is itt hagyja Bor-
széket, azonban a szezon végével azokra 
is rákerül a sor, hadd lássanak mások 
és a kártyákba. 

Dr. Giuil  Endre. 

Az Erdélyrészi szinikeriilet elnökségének 
hivatalos közleményei. 

Szám: 21/914. 
Igen  tisztelt  Választmányi  Tag  Uruk! 
Mindenek előtt őszinte köszönetemet nyil-

vánítom a petrozsónyi liláson hozott határo-
zattal belém helyezett itzun bizalomért, mely 
a jelenlegi szervezet hátralévő idejero a szini-
keriileti választmány elnöki teendőit reám 
ruházta. A magam részéről legjobb igyekezet-
tel arra fogok  törekedni hogy véleményem 
szerint igen fontos  és semmi esetre sem le-
kicsinylendő kulturtényezönket — a kerület 
színészetének ügyét — az egyes állomáshe-
lyek és azok közönségének jogos igényeit 
mindenben kielégítő módún szolgáljam. Kzen 
törekvésemben az igen tisztelt Választmányi 
Tag l/rak szíves támogatására a köz érdeké-
ben biztosan szárúitok; s/ives tanácsukat és 
döntésüket egy igen fontos  kénlés eldöntésé-
nél már is tisztelettel kérem. 

Tompa Kálmán színigazgató a petrozsónyi 
ülésen hangoztatott azon elhatározását, hogy 
szerződését a bátralevő • ztendöre más direk-
torra kívánja átruházni az elnökséghez inté-
zett átiratban a leghat ozattabbau és már 
konkrét javaslat kapcsán megújította. Mint-
hogy a választmány Felier Vilmos színigaz-
gató utódlásához hozzá nem járult, érintke-
zésbe lépett Szabados László színigazgatóval 
és tárgyalásai már olyan előrehaladott stádi 
umba jutottak, hogy a választmány beleegyv 
zése esetén az átruházás is megejthető tesz. 

Közben Fehér Vilmos i- bejelentette távirati 
lag az elnökségnek, hogy hajlandó a szerző 
dóst átvenni; megfelelő  óvadékot, szép disz 
leteket és jó társulat szervezéséi ígéri. 

Ilyen körülmények között azt hiszem csak 
színészetünknek ártanánk, ha Tompa Kálmán 
hoz, illetve a vele kötött szerződés fentartá-
sához ragaszkodnánk. Ha az engedélyt az 
átruházáshoz megadnék, i'ompa megszervezné 
ugyan ujjonan társulatát, de nem volna benne 
köszönet; ezért az Átruházáshoz  elvileg, 
hozzájárulást  hozok javaslatba. 

Most az a kérdés, kit fogadjuuk  el ? Fehér 
Vilmos területi direktor, hallomásom szoriut 
pénz felett  is rendelkezik ; de eddig figyelemre 
méltót nem produkált- Szabados László hét 
éven át volt az északmagynrországi szinike-
riilet igazgatója, honnét sajtit elhatározásából 
távozott. Igen ügyes szimpatikus embert va-
gyoni viszonyait nem ismerem. 

Javaslatom az, hog) a két igazgató ter-
jessze eló augusztus 2U ika körül Nagyenyedre 

egybehívandó gyűlésre proposicióit, szerve-
zendő társulata névsorát és egész művészeti 
programmját. Ha pedig a Választmányi Tag 
L'rak ugy találják, hogy az előrehaladott időn; 
való tekintettel egy rendkívüli választmányi 
ülés egybehivása alkalmatlan, méltóztassék az 
elnökséget a döntés jogával felruházni. 

Felkérem nz egyes állomáshelyeket, illetve 
tekintetes Választmányi Tag urakat, hogy 

óhajukat és véleményüket velem a lehető 
legsürgősebben  közölui szíveskedjenek. Az 
elnökség a többség álláspontja értelmében fog 
határozni. 

Csíkszereda, 1918. 

Az éneklő elhalgatott és mind a hárman 
odahuzták maguk mellé, hozzája simultuk 
meleg testükkel, csókolták érintetlen szürkés-
barna bőrét. 

— Nekem nem kellettek mind a hárman.... 
nekem csak te kellesz, aki olyan szépen 
tudsz énekelni, olyan szomorúan, mint a mi-
lyen én vagyok... 

És aki olyan szomorúan tudott azelőtt 
énekelni, most nagyon vidáman tudott nevetni, 
ami fájt  Kerehnek. 

— Miért nem vagy most is szomorú, mint 
az előbb voltál ?... 

MoBt már mind a hárman nevettek és 
Kereh fázni  kezdett. És nevettek, hogy bá-
gyadt szemük lassan tűzre gyuladt, hogy lágy-
izmaik megfeszültek  tőle, puha testük daga-
dós kemény lett és egykedvű arcuk vörösre 
duzzadt. Kereh pedig fázott,  mind jobban 
fázott. 

— Énekelj inkább valami szomorút, olyant, 
mint az előbb éoekeltél.... 

— Most már nem éneklek semmit, most 
már itt vagy.... 

— Akkor nem szeretlek téged.... nem sze-
retlek.... 

— Ne is szeresd ót Vitéz engem... en-
gem... engem szeress I... — sikongott az egyik 
és magához szakította, testével átfonta,  ajká-
val vérét szitta... 

— Vitéz engem... inkább engem... vitéz I.. 
— Egyiket se I... Én énekeltem a szomorú 

dalt... engem szeress vitézi... 
Kereh felugrott  mellőlük. Az a nagy csa-

lódás, ami most érte, egyszerre vaddá hara 
go8sá tette. Nagy csalódás érte, amikor ma 
gára rohanni látta a három éhes céda nőt, 
akik semmi mást nem akartak, csak a vérét. 
Akik csak azért voltak szomorúak és azért 

énekeltek olyan szép> n és bánatosan, hogy 
galádul odacsábítsák ót. hogy azután a vérét 
vehessék, semmi másért, csak azért. Érezte, 
hogy ezek a szerelem leányai nem tiszta nők, 
hanem csúnya, éhes, I mánk gonosz lidércek. 
Kzért lett egyszerre oljan vad és ezért szó-
lott hozzájuk olyan haragosan: 

— Ti el akartok pusztítani engem ós én 
elpusztítalak bennetek, t.... — és a cédák közé 
rúgott. És amikor ezt tette, érezte, hogy elég-
tételt szerez valakinek, nemcsak magának, 
hanem más valakinek, Ivának, akire most 
nagyon rágondolt és akit most tuóg jobban 
vágyott. 

A kólyai leányok ţ dig, mikor Kereh belé-
jük rúgott, bizony nem sikoltottak, hanem na-
gyon őrültek. 

— Még vitéz... még... még!.. 
És Kereh folyton  Ivára gondolt, folyton 

Ivát akarta, amikor Italaira rugdosta a kólyai 
leányokat, amik mondották : 

— Szeretlek vitéz szeretlek... szeretlek... 
— és a vér lecsurgott róluk, fehér  bőrük 
cafatokban  lógott, a fejlik  vastagra megda-
gailott és kéjesen fee  ngtek a földön,  meri 
u halálra rugásuk pokalias jók voltak nokik, 
akik már a csókokba - ölelésekbe elfáradtak 
ós testük valami külii set akart, amit Kereh 
adott, amivel agyonüt te őket. 

— Vitéz szeretlek!... — nyögték, amikor 
alig volt élet bennük • egymás mellett nagy 
gyönyörűségben megha'tak. 

Kereh pétiig mindig ordított, vadul, vésze 
sen és egyre azt ordította, végig az egész 
ligeten, amikor kifutott  belőle: 

— Ivát szeretőm... l-'át akarom !... 
(Folyt kílv) 

évi augusztus hó 8-án. 
Hazafias  tisztelettel 

Dr. I  jfalusi  Jrnö. 
liulftilniirHler, 

u t;mtkerüht  rlnSk-r. 

H Í R E K . 
— Veszelyes operáció. Törvényszékünk 

elnöke: Ribiezey Ferenc az elmúlt kedden 
kórházunk sebészeti osztályán veszélyes mű-
tétnek vetette magát alá ; sietünk hirül adni, 
hogy Hirsch doktor mesteri keze ezúttal is 
remekelt: a közel két óráig tartó komplikált 
műtét kitűnően sikerült; a beteg tul van min-
den veszélyen sőt néhány nap múlva a kór-
házat is elhagyhatja tizenöt év óta tartó be-
tegségétói teljesen felgyógyultán. 

— Szent Istvánnapi nagy ünnepély 
az ügetöversenypalyan. Szent István nap-
ján a fővárosba  rándulóknak eseményes ünnepe 
leu a Központi Zsófia  Gyermekkórház javára 
az Cgetöversenx pályán rendezendő nagy sport 
mulatság, amely délután 2 órától a sport 
minden ágazatára kiterjedő programmal fog 
lefolyni  és amelynek belépődija az összes 
helyekre 1 koronában állapíttatott meg. — 
A rendezőségnek ugyanis az volt a fótorek-
vése, hogy a Szent Istvánnapi ünnep közön-
sége minden nagyobb megterhelés nélkül egy 
olyan nagyszabású sportünnepélyben részesül-
htiss.nek, amelyet csak ily kivételes humánus 
alkalommal az összes tényezők áldozatkész 
közreműködése mellett lehet rendezni, mert 
ugy az országosan népszerű Ferencvárosi 
Torna Club, s a Magyar Kerékpáros Szövet-
ség, amelyek az egész délutánra terjedő sport-
programmot önzetlenül rendezik, mint a gyer-
mekszauatórium kormányzótanácsa ez alkalom-
mal a nagyközönség igényeit mindenképpen 
ertékes programmal és olcsóu kívánják kielé-
gíteni. A spo'tmulatság céljaira báró Vojnich 
Sándor, az Ügetöver3eny Egyesület elnöke 
átengedte az egész versenypályát, amelyen 
délután 2 órától kezdődik a Ferencvárosi Torna 
Club athletikai versenye, következő számok-
kal : 1. 1CD yard előfutam,  2. sulydobás II. 
osztály, 3. 100 yard döntő, 4. */-» angol junior, 
5. magasugrás senior, ti. 120 yardos gát, 1. 
osztály, 7. gerely junior, 8- fel  angol I. osz-
tály, 9. gyaloglás, 120 yardos, 220 yardos, 
síkfutás,  handicap, 10. diszkoszvetés, 11. */* 
angol gátfutás  junior, 12. 2 angol senior, 220 
yardos döntő, 13. távolugrás junior, 14. olim-
piai staféta.  A sportverseny értékes díjazásá-
ról gondoskodás történt. — Majd a Magy ar 
Kerékpáros Szövetség nagy versenye követ-
kezik ezen számokkal: 1. kerékpáros virág-
korzó, 2. ünnepi meguyitó 200o méter, 3. 1000 
m. főverseny  bajnokok részére, 4. motorver-
seny 5 kilóméterre, 5. akadályverseny 2000 
méter, G. UldÖzóverseny két csapat részére, 
7 kerékpárpoló F. T. C. és M. T. K. csapa-
tai között, H. egyesületi csapatverseny hármas 
csapatok részére. A hatalmas sportprogramm 
folytán  az egyes számok között czak a leg-
szükségesebb szünet fog  tartatni. A nyertesek 
között az értékes dijakat Bezerédj Viktor ál-
lamtitkár, gyerinekszanatorium ügyvezető el-
nöke fogja  kiosztani. Az ünnepély színhelyén 
a legutóbbi dalárversenyen elsó éremmel ki-
tüntetett, s Győrffy  János elnöklete alatt álló 
Budapesti Lyra Dalkör fog  hangversenyt ren-
dezni Kaszás Gyula karnagy vezetésével a 
következő műsorral: Thern : Dalünnepen, Gaál 
F. Balatoni nóták. Lavotta : Reményhez, Arany 
Jenő : Falu végen, Hoppé : Fráter nóták, For-
tuner: Mi volt nekem a szerelem, Lányi, 
Petőfi,  Fischer: Három pohár (Bordal , Schel-
ley Gyula : Iszogatok, dalolgatok. Schiiffer: 
Bölcs Salamon, Hoppé : Nem marad a piros 
rózsa, Huber K.: Nem nézek én... »írsegen, 
Ziegler: Daláriuduló. — Az est beálltával az 
Apolló l'rojeetograph ünnepi vetitett előadást 
tart a szabadban a nagytribün előtti téren, s 
újdonságainak legérdekesebb képeit fogja  be-



4-ik oldal. S Z É K E L Y S É G 32. szám. 

mutatni. Azonkívül nagyszabású tombolajaték 
ról is gondoskodott a rendezőség, amely u 
közönség kényelmét azzal is kivánja szolgálni, 
hogy Szent István napján ingyen omnibusz-
járatot is létesit oly módon, hogy itiiudavok, 
ukik a városi omnibuszokon, amelyek minden 
vonalról az ügetóverseuypályáig közlekednek, 
váltják meg egy koronás belépőjegyeiket, 
azokat az otunibuszkoesik ingyen kötelesek az 
ügetöverseuy pályára szállituni. — Azonkívül 
minden irányban villamos vasúti kocsik is 
fennakadás  nélkül fognak  a közönségnek ren-
delkezésére áUani. A közönséget az ünnepély 
színhelyén semmiféle  külön megadóztatással 
nem fogják  terhelni, amennyiben sem jóté-
kony árusítás, sem külön sátrak egyáltalán 
nem leszuek és a gazdag sport és egyéb prog-
ramtant kizárólag sz 1 korona belépődíj elle-
nében nézheti végig aí  ünnep közönsége. — 
A postán elküldött jegyek csak arra az esetre 
bírnak érvényességgel, ha legkésőbb az ünne-
pélyt megelőzőleg a jegyek értékét a gyer-
mekszauatórium pénztárába betizeiik. Az 1 
korouás jegyek előre válthatók a tőzsdékben, 
jegyirodákban, a Nemzeti Színház előtti pavi-
lonban. valamint a gyermekszanatórium köz-
ponti irodájában Stáhly-utea 15., ahol tele-
fonon  .lózsef  11—05 is rendelhetők a jegyek. 
A telefonrendelésre  külön költség nélkül ház-
hoz szállítja az iroda a kivánt jegyeket 

— Hazassag. Dr. Enesy Kálmán csiksze-
redai kir. ügyész f.  hó 21-én tartja osküvöjét 
Vaitsuk József  és ueje Török Mária leányával, 
Pannával Gyergyótölgyesen. Násznagyok Gya-
lókay Sándor főispán  és Dr. Sándor László szé-
kesfővárosi  államrendörségi tanácsos leszuek. 

— Felhőszakadás Bot szokiurdön. K. 
hó 4-én délután 2 órától '/«5 óráig óriási 
felhőszakadás  volt Borszikfürdón  és Alsó-
borszék községében, a rohanó hegyi patak 
annyira megnőtt, hogy útjában az összes hida-
kat, kerítéseket és kissebb gazdasági épüle-
teket is magával ragadott. A fürdő  szép rend-
ben tartott sétányait annyira összerongáttn, 
hogy csak ezeknek kijavítására kell legalább 
10.000 korona. A legidősebb emberek sem 
emlékeznek Borszékfürdőit  ilyen időre. A disz-
kapuuál félméter  magasságban hömpölygött 
az uton keresztül a viz tömeg, B eröseu ro-
hanva zuhogott keresztül a küzépborszéki 
lejtőn. Alsóborszékeu igen sok házat elöntött 
az ár és u tölgyesi törvényhatósági több hegy-
oldalról olyan halmaz földet  és követ hozott 
be, hogy a közlekedés egy napig szünetelt. 
Az igazgatóság a sétányuk helyreállításához 
azonnal hozzáfogatott,  ugy hogy a főhelyeken 
már két nap alatt a sétányok rendben voltak. 

— Az árvízkárok becslese vár-
m e g y é n k b e n . A belügyminiszter Szed-
laesek Lajos miniszteri tanacsost kikül 
dötte, hogy a megindított segélyakció 
érdekében Csikvánnegyo területén az 
árviz okozta károk becslését vigye 
keresztül. A miniszteri tanácsos szom-
baton érkezett Csíkszeredára és innen 
útját a telesiki községek felé  vette, hol 
főleg  Madarasou éa Cnikszenttamásou 
nagy az árviz okozta kár. Szudlacsek 
miniszteri tanácsos ezenkívül beutazta 
a vármegye mindazon részeit, ahol az 
árviz pusztított. Kiküldetéséről a belügy-
miniszternek jelentést tesz, ki megálla-
pítja a kormánysegitség eszközei'. 

— Uj színigazgató. Tompa Kálmán szín-
igazgató az ősszel nem tér vissza a szinikerü-
letbe. Két évi színigazgatói működése alatt 
nem tudta a közönség szimpátiáját kivívni, 
szinigazgatói rendszere nem volt alkalmas az 
érdeklődés fokozására.  Belátta ezt ó maga is 
és már a petrozsényi választmányi ülésen 
szerződésének átruházásához engedélyt kért. 
A választmány a kérelmet elutasította, mert 
a proponált Fehér Vilmos kisebbrenuü terU 
leti direktor eddigi működésében szinészeti 
érdekeink kellő biztosítására garanciát nem 
talált. Ugyanekkor jelentette ki Józsa Géza 
síinikerületi titkár a választmány helyeslésé-
nek közepette, hogy egy nevesebb direktor 
például Szabados László volt északinagyar-

orszagi szinikerületi igazgató proponálása ese-
tén az átruházásról lehetne beszélni. Tompa 
ezen propositióról akkor hallani sem akart, 
közben azonban — ugy latszik — meggon-
dolta a dolgot és Szabadossal az átruházás 
tekintetében megegyezett. Ha a szinikerlitet 
elnöksége és választmánya hozzájárul ősztől 
kezdve Szabados László lesz a színigazgatónk. 
Bármily alakulatot vegyen is színészetünk 
jövendő ellátásának ügye, elvárjuk az elnök-
ségtől és a választmánytól, hogy csak olyan 
megoldáshoz járul hozzá, mely a közönség 
igényeit ki fogju  elégíteni és két évi kisérle 
tezés után a szülészetet a szó uotues értel-
mében fogja  szolgálni 

— Határrendőrség köréből. A belügy-
miniszter dr. Bágya Ödön liatárreudőrségi fo-
galmazót Gyimesbükkról Fiúméba, dr. Tódor 
Árpád segédfogalmazót  Verestoronyról Gyi-
mesbükkre kirend»ltse; vezetővé helyezte át. 

— Uj kúriai blre A király Bocskor Antal 
marosvásárhelyi Ítélőtáblai birót a Kúriához 
s/ámföiötti  bíróvá nevezte ki. 

Uj kiroadeltseg vezető. A pénzügy-
miniszter Troknya Ferencz nagyszöllósi pénz-
ügyi számvizsgálót, a VIII fizetési  osztályba 
pénzügyi számtanácsossá a székelyudvarhelyi 
pénzügyigazgatóság mellé rendelt számvevőség 
csíkszeredai kirendeltségéhez kinevezte. 

— Petőfi  ünnepely a Kaszoni-fürdőn. 
A lánglelkü költő és szabadsághős életének 
04 ik évfordulóját  a kies kászonjakabfalvi 
fürdőn  időző és ez alkalomra kirándult közön-
ség szép és lélekemelő üuuepély keretében 
ülte meg f.  hó 3 an A szokásos istentisztelet 
után a turdói zenekar altal eljátszott Hymnus, 
majd dr. Schmidt Sándor ügyvéd lelkes Itan-u 
tll' ^nyitója következett. A zene és énekszá-
mok között szavaltak Balogh Gabriella urleány 
félt-ó  tanítónő képezdei növendék Ábrányi 
Emilnek „Mi a haza" c. költeményét; dr 
Schmidt S indorué urh iljy. pétiig Váradi An-
tal ..Petoti visszatér" ciiuü ódaját. Előbbi a 
közöns|f>gut  megható kedvességgel, utóbbi u 
szénaki deklcmació tüzével és hatásával. Szi-
lágyi Samu debreceni torzsfürdóvendég  pedig 
Julov Viktornak .Oda Petőfi  halálára* eitnü 
küllemén} ét adta , ló. A közebéden a szónoki 
tisztet dr. Balogh Vendel töltötte be, ki a 
Petáti serleg felemelésével  az uj magyar kői 
tészet Mesiássának ama két fószenvedélyét, 
mely rövid életét áthatotta : a szerelem és a 
szabadság költészetét ecsetelte a közöuség 
élénk tet-izése mellett. A vidám hangulatban 
lefolyt  közebéd alatt az ünnepély szereplőire, 
Szilágyi Samura, ki a rendezés körül farad-
hatatlanul buzgólkodik s a jelenlevő hölgy 
közönségre történtek lelkes felköszöntések. 
Végül táncmulatság fejezte  be az ünnepélyt. 

— Ponzügyi kinovezos. A pénzügymi-
niszter Gál Zoltán csikszeredai lakos, adóhi-
vatali dtjnokot ideiglenes miuóségü segitódijas 
adóhivatali gyakornokká az antalfalvi  adóhi-
vatalhoz kinevezte 

— Áthelyezos. Az igazságügyminiszter 
Pál Gyula dr. okláudi járásbíróság! jegyzőt a 
székely-udvarhely járásbírósághoz helyezte át. 

— Halalozas. Üzv. Tauszik B. Hugóné 
sz. farkasluki  Hincs Etelka Marosvásárhelyen 
elhunyt. 

— Loghajo Brassó fölött.  Mostanában 
gyakran történt a szomszéd megyékben, hogy 
itt ott repülőgépeket láttak. Hétfőn  esto 11 
órakor Brassóban, mint onnan értesítenek, egy 
szivaralaku léghajó jelent meg, a melynek 
reflektora  fenyes  n világítót. — A léghajót a 
vasúti állomás f.  lett vették észre s az pár 
perc múlva Hé fulu  irányában Komáuiába ment. 
A titokzatos léghajóról azt hiszik, hogy a 
romániai hadi Sóhajé volt. 

— Szaz éves alezredes. Kolozs-
várról irják. hogy a mult héten ünne-
pelte meg Horváth Ignác 4S as huszár-
alezredes a századik születési napját. 
A százéves hós ma Bem apó egykori 
hadseregének legmagasabb rangú tisztje. 
A kolozsvári ereklyemuzeutn szeptember 
I» éu, Kossuth Lajos születéso napján 
rendez jubileumot az elaggott hősnek. 

— Be kot a. válások a Balkánon A 
balkáni liaboru \eres Jelenetei o pillanatban 

szünetelnek. Bukarestben együtt ül a hadvi-
selő államok békekonferenciája,  mely a jelen-
tések szerint valóban igen békés hangulatban 
folyik  es a letiport Bulgária szinte szó nélkül 
egyezik bele, hogj Hománia jóval nagyobb 
területet hasítson ki a maga számára, mint 
a mit hónapok óta követelt. Bulgária enge-
dékeny és a végleg lotiport ellenfél  szolgá-
latkészségével igyekszik Komániánek kedvé-
ben járni. Kevésbé biztató képet nyújt a nagy 
hatalmak közös akciója, mellyel Törökország 
ellen fordul,  hogy megrendszabályozza u le-
tiport országot. Oroszország alighanem euró 
pai mandatumot kap Törökország megreud-
szabályozására s ebből ujabb vérengzés lesz, 
ha nem is Európában, minden bizonnyal Tőrök-
ország ázsiai birtokain. 

— Márton Ferencz festménye.  Meg-
emlékeztünk arról, hogy a Csikvármegyei Gaz-
dasági Egyesület megbízta Márton Ferencz 
budapesti festőművészt,  vármegyénk szülöttét, 
hogy érdemes titkárának 1'. Nagy Iinru kir. 
tanácsosnak arcképét az egyesület részere 
fesse  meg. A kép elkészült és a tegnapi napon 
teljesen befejeztetett.  Alkalmunk volt látni a 
kitűnő festőművész  remekét -és mindazokkal, 
kik már látták, elmondhatjuk, hogy a vár-
megyei hasonló portraitok egyike sem verse-
nyezhet T. Nagy Itnre arcképével. És nekünk 
is büszkeségünk lehet Márton Ferenc, ami 
vérünk és fajuak  ki maga is e képével meg-
akarta mutatni és a csíkiak előtt is igazolni, 
hogy a nevével kapcsolatban olvasható és az 
ország legelső niükritikusai tollából eredő kri-
tikához méltó, valóban a jövő embere! Es 
ez neki a legteljesebb luértékbou sikerült is 
és ránk csalódást nem, do dicsőséget hozott. 

— Elvezették a földgázt  Aranyos-
gyérösig. A kolozsvári földgázi  kirendeltség 
jelentése szerint a kissármás — tordai föld-
gázvezeték szakaszának egyrésze már kiépült. 
A vezetéket a Kissármástoi hatvan kilómeter 
távolságra levő Arauyosgyéresig elvezették. 
A vezetéket miudeuüit az országút mentén 
sikerü't elhelyezni, mintegy 00—80 centi-
méteres mélységben. Aranyosgyéreseu a föld-
gázt fűtési  s világítási célokra használjak föl. 
a fogyasztók  köbméterenként három fillérért 
kapják, lnnt-n Tordára onnan pedig Maros-
ujvarra vezetik el a gázt. Tordáu, tnint i me-
retes, szód.igyár letesül, melyet földgázzal 
tartanak üzemben, e mellett a szódagyár 
sószükségletének fedezéséhez  a sóbányászatot 
is intenzivebben kell folytatni.  Az eddig ter-
melt 24 ezer métermázsa holyett ezentúl évi 
124 métermázsa sót fognak  bányászul Emel-
lett földgáz  üzemet fog  uyerui a létesiter.dó 
cement és üveggyár és más több tordai ipar-
telep is. 

— Áthelyezés. A vallás- és közoktatás-
ügyi miniszter Kölönte Béla gyergyószentmik-
lósi állami főgimnáziumi  rendes tanárt Baját 
kérelmére a karánsebesi állami főgimnázium-
hoz helyezte at. 

— Tanttói áthelyozesek. A vallás éa 
közoktatásügyi miniszter Csikszentdomokoira 
Ferenc József  borszéki, Szépvizre Szalay Autal 
dombóvári és Hamulyákné Jablonkay Katalin 
kaiotaszentkirályi, Borszékre Barceay Sándor 
gyergyóbékáuduiuuki, Gyergyóremetére Burda 
Rozsé csikszentgyurgyi, Csikszeutgyörgyre Üegó 
Imre dombosteleki tanítókat áthelyezte. 

— Meghívó. A csikszentkirályi intelli-
gens ifjúság,  1913. évi augusztus hó 10-án 
(szombaton) az iskola nagytermében, az orszá-
gos gyermekvédő szanatórium és az iskola 
alapja javára zártkörű tánccstélyt rendez. — 
Felülfizetéjek  •t köszönettel fogadnak  és hir-
lapilag nyugtáznak. Belépti-díj: Személyjegy 
1 korona 00 tillér. Családjegy 3 korona. Kez-
dete este 8 órakor. 

Csíkszereda - Zsögöd — Csiktnplocza 
egyesitese. A belügyminiszter a két község-
nek Csíkszeredával való egyesítését megsür-
gette és így az elvben kimondott egyesítés hi-
hetőleg közelebbről tényleg is megtörténik. 

— Halálozások. Gábosy Lajosné szül. 
Jakab Juliska folyó  hó 1-én, 27 éves korában 
meghalt Csikcsekefalván. 

— Üzv. Albert Máténé sz. Nagy Jozefa  (Ili 
éves korában elhunyt Csikszentmártouon 
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— Qál Kálmán ösztöndíja. A maros 
vásárhelyi kereskedelmi és ipar kamara 000 
koronás külföldi  tanulmáuyutra alapított ösz-
töndíját üál Kálmán zsögödi ismert nevii kö-
furugómester  nyerte el. A tehetséges tiatal 
mester október 30-án Olaszországban kezdi 
meg tanulmányútját. 

— Kéményseprő es csizmadia. Há-
romszékvármegyében uz uj megye kémény-
seprői szabályrendelet szembeállította egymás-
sal a faluk  népét és a kéményseprőket. A jó 
falusi  nép zaklatásnak veszi az előirt kémény-
seprést és megadóztatásnak tekinti a sepré-
sért járó dijat. Természetesen ennek csomó 
becsiiletsértési per lett a következménye, amit 
a kéményseprők indítottak a községek lakói 
ellen, viszont a kéményseprők ellen is adtak 
be százakra menő följelentést  a szolgabíró-
sághoz. De mindennél érdekesebb az a pör, 
mely a kézdivásárhelyi járásbíróság előtt folyt 
le a mult héten. Kgyik kéményseprő Nyújtód 
községben beállított egy csizmadiához és an-
nak minden tiltakozása ellenére hozzálátott a 
munkához. Lehúzta a papucsait és felmászott 
a kéménybe. A csizmadia sem volt rest, ha-
nem a levetett papucsokra két hatalmas foltot 
eresztett, a kéményseprő elvégezte a dolgát, 
leereszkedett a kéményből, odatartva a markát 
a csizmadia elé e pár szóval: 

— Készen vagyok! 
A csizmadia végignézett a kéményseprőn 

és ö is odatartotta a markát e pár szóval: 
— lin is készen vagyok I — éB rámutatott 

a megfoltozott  papucsokra. 
— De foltozásra  nem volt szükség, ember 

— ordított fel  a kéményseprő. 
A csizmadia flegmatikusán  vágta vissza: 
— Nekem sem volt szükségem kémény-

seprőre I 
A kéményseprő bepörölte a csizmadiát a 

kéményseprés dijáért, a csizmadia a kémény-
seprőt n foltozás  áráért. A járásbiró mindkettőt 
elkergette a panaszával. 

ALKALMI BUTORVÉTELT AJÁNL 
SZÉKELY ÉS RÉTI 

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

FŐTÉR 47. Kapu-u. 60. 
2Coraplett nálószofea  tierexi-

d e z é s e k t o i l s t t a l már 
400 k o e o n a é e t . 

Hitelképes egyéneknek árfeleme 
lés nélkül részletfizetésre  is. 

Óriási választék amerikai 
iroda berendezésekben, 
vas- és rézbutorok, sző-
nyegek, függönyök  és 
teljes menyasszonyi 

T t̂tt- KELENGYÉKBEN. 
— Tanítói kinevezések. A vallás- és 

közoktatásügyi miniszter által kineveztettek : 
a gyimesbükki állami elemi iskolához Csató 
István, a gyergyótölgyesi állami elemi iskolá-
hoz László Anna, a szépviz-kósteleki állami 
ellemi iskolához Györké Árpád, a csikazentta-
mási állami elemi iskolához Gál Sándor, a 
gyergyóbékás-domuki állami elemi iskolához 
Dénes István, a gyergyóbékási állami elemi 
iskolához SzlaoBzkovszky Mária, a gyimesbükki 
állami elemi iskolához Tedescó Mária, acsik-
ezenttnmási állami elemi iskolahoz Ágoston Jó-
zsef,  Ágostonná Bodoni Matbild, l'app József, 
György Balázs és Barra Ignácz okleveles elemi 
népiskolai tanítók, illetve tanítónők állami 
elemi népiakólai rendes tanítókká, illetve tan-
nitónőkké. 

— UJ csendőrörs. A gyergyótölgyesi 
közigazgatási járásban fekvő  Funtanavinului 
újonnan rendazeresitett nyári Örs szolgálati 
működését julius 8-án megkezdette. Az órs 
áll. 1 őrsvezotő, ezts. őrmester és 4 csend-
őrből. 

— Kinevezői. az Igazságügy-miniszter a 
CBikszeredal munkásbiztositási váilasztott biró-

S Z É K E L Y S É G 

Ság elnökévé Uibitzey Feroncz csíkszeredai 
kir. törvényszéki elnököt bárom év tartamára 
kinevezte. 

Előmunkálati engodoly moghosz 
szabbitas. A kereskedelemügyi miniszter 
Fónagy Béla okleveles mérnök, budapesti la-
kosnak a Székely vasutak Ditró állomásából 
kiágazélag Orotvn, Hágóioalju és Darvas-pa-
tak telepek és l'utna köz- - határán át Gyer-
gyótölgyesig, továbbá a S/.ékelyvasutak Ma-
roshéviz állomásától 8zil\ e. Bélbor, Holló-
sarka és Gyergyóholló községek érintésével 
Gyergyótölgyesig és Hollósarka községiól Alsó-
borszékig vezetendő szabványos, esetleg kes-
keny nyomtávú helyi érdekű vasútvonalra ki-
adott előmunkálati engedélynek érvényét to-
vábbi egy év tartamára meghosszabbította. 

— A pénzügy igazgatóság berleto. A 
pénzügyminiszter értesítette a vármegye alis-
pánját, hogy a vármegyeházi építkezésekről 
tett jelentését tudomásul veszi és a pénzügyi 
hivatali helyiségekre vonatozó bérszerződés 
megkötése iránt az építkezések befejeztével 
intézkedni fog,  a bérösszeget pedig a helyi-
ségek átvételével kapcsolatban fogja  a vár-
megye közöksége részére folyósítani. 

— A csíkszeredai allando Moz-
g ó s z i n h á z b a n folyó  évi augusztus hő 
15-én, pénteken színre Kerül Viktor 
Hugó remekműve nyomán készült gyö-
nyörű nnifilm,  A nyomorultak  II. része, 
drámai szinmü, melynek rövid meséjét 
itt adjuk: Megismerkedünk a szereu 
csétlen Faotinenal, az elcsábított és el-
hagyott leánnyal, aki gyermekét Co-
setteet, Montfermeilben  egy fogadós 
házaspárnál helyezi el és visszatér szü-
lőföldjére  Montreuilbe, hogy munkáját 
folytassa.  Itt jelentkezik a gazdag nagy 
iparosnak, Madeleinenek a gyárában, de 
nyolc napi késedelmeért, mely időt be-
teg lánykája mellett tölté, elüldözik. 
Munkája nincsen, gyermekének nevelői 
pedig egyre zaklatják a tartásdíjért, 
társnőivel pedig az u'cán összevész. 
Igy esik meg, hogy találkozik a főlel 
metes rendőrrel, Javortrel, aki termé 
szetesen rögtön el akarja zárni. Azon 
ban Madeleine, a város polgármestere 
közbelép és meghatva a Fantiue fáj-
dalmas kálváriájától, szabadon bocsát-
tatja. Madeleinenek t z a kegyelmi ténye 
elkeseríti Javért rendőrt és valami hal-
vány sejtelein ismét emlékezetébe idézi 
a régi fegyencet.  Ugy más alkalommal 
Madeleine egyedül egy teherkocsit emel 
fel,  hogy kiszabadítsa alóla a szeren-
csétlen kocsist. Javért megdöbbenve 
bámulja a jelenetet. „Életemben csak 
egy embert ismertem — mondá azeuiébe 
nézve Madeleinenek — kinek ilyen ereje 
volt. Ez Jeau Valjean volt, a fegyenc". 
Madeleine összerezzen. Mert csakugyan 
6 az, Jean Valjean, a megszökött fe-
gyenc Tiz évi becsületes munkája forog 
kockán Egy másik sokkal komolyabb 
esemény még jobban megzavarja Ma-
deleine nyugalmát. Arról értesül az uj 
ságból, hogy Jean V iljeant, a megszö-
kött fegyencet,  Ch nnpmathieu álnév 
alatt elfogták  és must készülnek tör 
vényt ülni felette.  Az igazi Joan Vnl-
jean, Madeleine, boi uszfó  lelki tusát 
vív önmagával. A dt mának ez a rész 
lete, egyike a legnu ^kapóbb jelenetek-
nek. Becsületes lelke előtt elvonul 
egész nyomorúságos inultja, majd meg-
szabadulása a fertőből,  küzdelmes mun-
kája, a nehezen rzett vagyon és 
közbecsülés, mind, mind veszendőben 
van. Pedig minden! megtarthatna, a 
sors éppen kedvez neki, hiszen moc-
cauuia sem kellene és a Jeau Valjean 
históriája a vádlott elitéltéaével örökre 
el lenne temetve. Da nem, nem en-

oldal. 

gedheti, hogy helyette ártatlan embert 
ítéljenek el. Inkább odadob mindent, 
vagyo it, hírnevet, becsületet. Megjele 
nik az esküdtszék olöit és bebizonyítja, 
hogy u vádlottak padján ülő ember 
ártatlan, ő a keresett fegyenc,  Jeau 
Valjean: Ott a fegyencek  ismert bű• 
lyego a karján! Jeau Valjeant vád alá 
helyezik. A kérlelhetetlen Javért üröm-
mel készül gondjaiba venni áldozatát. 
Ennek azonban még van annyi ideje, 
hogy megjelenjen a kórházban haldokló 
Pantine előtt és megesküdjék, hogy 
gondjaiba veszi ártatlan gyermekét, 
Cosettoet. Majd sikerül elmenekülnie a 
börtön elől és ismét megkezdheti bi 
zonyta'an, a gonosz emberektől és a 
törvénytől zaklatott életét. 

— Elragadta az ár. Az uzvölgyi uton a 
nagy esőzések következtében megdagadt pa-
tak az ut egyik kőhidját erősen megrongálta. 
Az éppen arra haladó csentlórőrs a viz pusz-
tításait a hídról szemlélte, mikor n hidat az 
ár kettészakította, magával ragadva uz egyik 
csendőrt Társa életveszélyek között nagy ne-
hezen tudta megmenteni, de felszerelésüket  és 
fegyvereiket  az ár nyomtalanul elnyelte. 

Szám 257/2 -1111:1. 
végrh. 

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. 
Alattirt kiküldött végrehajtó az 1881. évi LX. 

te. 102. g-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a 
Csíkszeredai Kerületi Mankáshiztositú Pénztár végre-
hajtatónak javára 372 korona 71 tillér beteg-
segély járulék tartozás és járulékai erejéig ISlit. 
julius hú 2-án foganatosított  közigazgatási végre-
hajtás utján lefoglalt  és 1000 koronára beesült 
kiivetkező ingóságok, u. m.: kereskedelmi fenyő-
deszka nyilvános árverésen eladatnak. 

Mely árverésnek a hivatalbúi az. kiküldést 
rendelő végzés folytán  végrehajtást szenvedő fa-
telepén Ditróbau leendő eszközlésérc 1913-ik évi 
augusztus hó 27-ik napjának délutáni 3 úrája határ-
időül kitüzetik és ahhoz a venni szándékozók ezennel 
oly megjegyzéssel hivatnak meg. hogy az érintett 
ingóságok ezen árverésen az 1881. évi LX. tc. 107. 
S-a értelmében a legtöbbet ígérőnek becsáron alul 
is eladatni fognak. 

Az elárverezendő ingóságok vételára az 1881. 
évi LX. t,*c. 108. g-ában megállapított feltételek 
szerint lesz kilízetendő. 

Kelt Csíkszereda, 1913. évi augusztus hú 8-án. 
VITOS FERENCZ, 

tignbsJM. 

— Eladó tcgla, a legelső minőségű, 
mintegy 150.000 azonnal e ladó! — 
Érdeklődők felvilágosítást  nyernek a 
kiadóhivatalban. 

Szám Kli/5 -Itt 13. 
végrh. 

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. 
Alattirt kiküldött végrehajtó az 1881. évi LX. 

te. 102. S-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a 
('sikszeredsi Kerületi Munkásbiztositó Pénztál végre 
hajtatónak javára 1818 K tilt lillér betegsegély és 
baleseti járulék tartozás és járulékai erejéig 1913. 
évi április hó 3 án tngauntositott közigazgatási 
végrehajtás utján lefoglalt  és 2780 koronára becsült 
következő ingóságok, u. m. i szarvas marhák, 
lovak stb. nyilvános árverésen eladatnak. 

Mely árverésnek a hivatalból a sz. kikül-
dést rendelő végzés folytán  végrehajtást szenvedő 
lakásán Oyergyóremetén leendő eszközlésére 1913. 
évi augusztus 27-ik napjának délelőtti 9 órája határ-
időül kitüzetik és ahhoz a venni szándékozók 
ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg. hogy az 
elintett ingóságok ezen árverésen az 1881. évi 
LX. tr. 107. S-a értelmében a legtöbbet ígérőnek 
becsáron alul is eladatni tognak. 

Az elárverezendő ing,',ságok" vételáia az 1881. 
évi LX. t.-c. 108. 8 ában megállapított teltételek 
szerint lesz kiiizeteudő. 

Kelt Csíkszereda, 1913. évi julius hú 29-én. 
VITOS FERENC, 

végrehajtó. 
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N y o i n d á s z l a n u l ó i t a k felvételik  e g y 
ü g y e s fiu.  ki legalább a közép-
iskola 2-ik vagy 3 ik osztályát jó 
eredménnyel végez te , V á k á r L., 
könyvnyomdájában, Csíkszereda. 
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Pályázati hirdetmény. 
CeikMentgyflrgy  községben ujonnau 

rendszeresiteit 8 11)00 korona évi li:-.e-
téflsel  díjazott segédjegyzöi álláara pá-
lyázatot hird.-tek. Felhívom mindazok»!, 
kik ezen állást elnyerni óhajtják, hogy 
az 1883. évi 1. t.-c. 0. § ábuu, il letve 
az 1900. évi XX. t. e. 3 § ában előirt 
képesítésüket, valamint az eddigi tilkal 
utazásukat igazoló okmányokkal felsze-
relt kérvényeiket folyó  évi augusztus 
hó 26úig  hozzám adják be. A később 
beérkező kérvényeket figyelembe  uem 
veszem 

Csikszentmárton, 1913. évi augusztus 
hó 2 án. 

V e r e s , 
szolgai író. 

Kll.mi.H li.ninhh mi.1,,.1. I 

THÍERRY Â. GYÓGYSZERÉSZ EALZSAMA 
Utolérhetetlen hatású iü«lö- és raollbetegsóguknól. enyhíti a ka-
tariét. megszünteti a fájdalmat  okozó kóhogcst. Torokgyuladást, 
rekedtaéget és gégehnjuUt ....gszüutet va amint lazt, különösön jó 
hatású gyomorgörcs és koÜkn ellen. <iyógyhata«u aranyér es altosti 
l'j'ititülaiakiiál, tisztítja h v-s,k-t, . tvâgyKorjcszt0, elősegíti az rmész-
t-st Kitűnően bevált fogfájásnál,  odvas fogak,  szájhiiznol, valamint 
„z ü-szes s/új- ós fogbetegségek,  büffögés  ellen, megszántó ti a száj 
• L'V "Voniortól eredő bűzt .ló hatású pántllkagllisztanál. M"ggyógyit 
,„i,:'.|«n sebet, s-l.helyt, orbáncot. láztól eredő hólyagot, k-loM, sze-
imí.i. s.-.', ogési sebeket, megfagyott  testrészeket, vart os kiüt e-t. 
l-'till ántalmak ellen kitűnő hutás.i Minden házuál különösen influeiiza, 

kölni vagy más járványuknál kéznél legyen. 
Irjuuk : Thierry A őrangyal gyógytárának Pregradu, | 

Rohitsch mellett. 
12 kis vagi Ü  dupla  vagy 1 nagy sepicialüvog  5 00 korona. 
Nagyobb rondeléseknel jelontekwny árongodnaény ! I 

Thierry A. gyógyszorész ogyodiil valódi Centifolia-konöcso. 
Megakadályoz s megszüntet vérniérgezést, fájdalmas  operációkat leggyak 
rabban Meslege-sé tesz. Hiszuálatos gyerekágyas nőknél fájó  emlők, 
tejmegindltás, rekedós, emlőkeményedés ellen. Orbátic, feltörtlábak,  sebek, 
dagadt végtagok, csoutszu, fekélyek,  ütés, szúrás, lövés, vágás va^y zúzó-
ilás által okozutt sebeknél kitünó gyógyhatású sz"r. Idegen testek eltávo-
zására mint: üvetr. s/.álka, por. serét, tüske stb. kinövések, karbunkulus, 
képződmények, valamint rák ellen, féreg,  rothadás körömgyűlés, hólyag, 
egcsi sebek, b<- u bei-rségeknél elóforduló  fülfekvésn-'l,  v« rk( léseknél, 
füliolyásnál,  valamint ki palás esetén csecsemőknél stb. stb. kitűnő hatású. 

2 tégely éra K. 3 60 a pénz elözetoa beküldéso vagy utánvét mellett kapható. 
Budapesten kapható: Török József  gyógytárában, valamint az ország legtöbb gyógyszer-
tárában. Nagyban: Thaimayor ós Seitz. Kochmeister Utódai, Radanovits Testvérek 

drogueriákban Budapesten knpliutó. Ahol nincs lerakat reudeljiiuk közvetlenül : 
Thierry A Őrangyal gyógyszertárából, Pregradi, Rohitsch mollott. 

Szám i'.ti:i. 
végrh. 

Á R VEI tÉSI IIIIII)ETMÉNY. 
Alattirt kiküldött végrehajtó az 1S81. évi LX. 

t.-c. 102. §-a értelmében ezennel közhirré teszi, 
hogy a Csikszeredai Kerületi Munkásbiztositó Pénz-
tár végrehajtatónak javára 307 korona 7 lillér 
betegsegély járulék tartozás és járulékai erejéig 
1918. évi március hü 11-éu foganatosított  közigaz-
gatási végrehajtás utján le és felülfoglalt  és 
710 koronára becsült ingóságok u. in.: kocsi, 
hám&zer, lovak stb. nyilvános árverésen eladatnak. 

Mely árverésuek a hivatalból sz. kiküldést 
rendelő végzés folytán  végrehajtást szenvedő laká-
sán S •/. é p v i z e n leendő eszközlésére 1 •• 13. évi 
augusztus hó UT» ik napjának délutáni 3 órája 
határidőül kitüzetik és ahhoz a venni szándékozók 
ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy 
érintett ingóságok ezen árverésen az 1881. 
LX. t.-c. 107. S-a értelmében a legtöbbet Ígérőnek 
becsáron alul is eladatni lógnak. 

Az elárverezendő ingóságok vételára 1881. évi 
LX. t.-c. 108. g-ában megállapított teltételek szerint 
lesz kifizetendő. 

Kelt Csíkszereda. 1913. évi julius hó 2'J-t 
VITOS FERENC, 

végrehajtó. 

ThomisscMacke 
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OSZI TRAÓYAZAS! 

T H O M f l S S A L f i K 
A legjobb és legolcsóbb foszforsavas  műtrágya! Ovakodjnnk a hamisításoktól.! 
Csak akkor valódi, lm ilyen zsákba van és eredeti ólomzár van rajta. 
Minden z s r» k t a r t a l o m j e g y z é k k e l van e l l á t v a ! 

K A L M Á R V I L M O S 
a 'fbomasphosphatfabrikon  Boriin, v e z ó rk ó p vis e 1 ö j e 

BUDAPEST, VI., ANDRÁS3Y-UT 49. 
Különösen a jclrnlagi rendkívül olcsó árakra figyelmeztetjük  a vásárlókat. 

A csíkszeredai állandó 
Edison Jíozgószinházban 

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

H I R D E T É S E K 
olcsó árszámitás mellett 
közöltetnek s felvétetnek 

A KIADÓHIVATALBAN. 
í í ? © ® © @ 0 @ © @ @ © © @ ® © @ © 
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Tínnrcei te.^mtt nljtír. 

-S 

M 

UI.  uAAIi A.MIUC, 

Övakodjtmi érték telei 
ntánzi.t któl ! 

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

Oroszlán Ment'üol Sósborszeszt 
a háziszerek királyát. 

Kapható 44 fill.  1.40 és 2.20 K eredeti üvegekben. 
Főcláru'űtás: 

KELLER ISTVÁN gyógyszertárában 
az „ATTILÁHOZ". 

C s i k s z e n t m á r t o n bari é s T u s n á d f ú r  J ö n . 
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1 0 'roszinn Montit'.I .Sonboinienx az itntl,eti«ég jótevdje. 

üng/atfî ,. 
NyomitoU Vikir I,. künyvnyondájibru., Clik.l.r.d», 


