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

Egy nagy hangú mondás. 
A Désy pőrnek unalomig sokszor 

feltálalt  morzsáiból nem lehet egy egész 
ellenzéki tábort hónapokig eltartani és 
minthogy a Tisza István becsülete el 
len indított hajszának nagy lángnál sü-
tött kisded pecsenyéje is elfogyott, 
egyidejűleg annak a reménység konc 
uak csontjain rágóduak, hogy megint 
lesz egy szenzációs per, amit majd 
Andrássy indit Herceg Ferenc ellen 
azokért a szavakért, melyeket az aradi 
választás idején a Széchenyi táborból 
átdobott mázsás gorombaságokra repi 
tett vissza válaszul az ellenzék felé. 
Dehát ez a pör se kínálkozik valami 
hires falatnak.  Az ellenzéknek nem «o 
kat használ, a kormáuynak és pártja 
nak semmit se árt csak szorultságból 
való eledel, mint a rókának az egér, 
ha libát nem foghat.  De liba helyeit 
olykor a kucsa is megjárja, ha jó 
kövér. 

Ilyen kihizott kacsát tálalt fel  ol-
vasóinak nemrégiben egy ellenzéki 
pesti hirlap irváu egész komoly ábrá-
zattal, hogy gróf  Tisza Kálmán kepvi 
selő a miniszterelnök testvéröccse leg-
közelebb otthagyja a nemzeti munka 
pártot és nyíltan Andrássy pártjához 
csatlakozik. Ez már aztán szenzáció a 
javából, olyan pikáns csemege, amely 
az ellenzék legfiuyásabb  Ínyenceinek 
is kedvére való. 

Hanem mit nem gyanúsítanak ma-
napság az élelmiszer gyártók ? Hama-
rosan kiderült, hogy a kövér pecse-
nyének ígérkező kacsa is hamisított 
volt, felfujt  hólyagból való. Szétpuk-
kant, mielőtt tepsibe kerülhetett volna. 
Maga gróf  Tisza Kálmán lépett rá egy 
nyilatkozatban, me"yel a balga kae.ia 
hápogásait határozottan megcáfolva  töb-
bek között azt mondja, hogy el se 
tudna képzelni oiyan körülményekéi, 
melyek között csatlakozni tudna And-
rássy irányához, mert az oly, szerinte 
politikának nein is nevezhető irány, 
mely személyes gyülöltséghöl ered és 
abban is merül ki magában véve is 
perhoreszkál, a nemzetre pedig végze-
tesnek tart. 

Felszisszent erro Andrássy Oyula 
éR ugy érezte, hogy neki erre a jogos 
tiltakozásra válaszolnia kell. Tehát vá-
laszolt ekképon . „Nekem Tisza István 
nagyon is kicsi arra, hogy politikai ma 
gatartásomat iránta érzett rokon , vagy 
ellenszenv által vezettessem." 

Ez kemény szó egy olyan megfon-
tolt államférfiú  szájából, minő Andrássy 
Gyula. Csak a világhódító Nagy Sán-
dorok vagy Gajus Julius Caesarok be-
szélhettek ilyen magas lóról a diadal-
szekerükhöz láncolt ellenségesvezárrel. 

Azt hisszük, hogy az ilyen gőgös 
lenéző beszéd nem méltó komoly poli-
tikushoz. Es Andrássy éppen ezzel a 
lekicsinylő fumigáló  nyilatkozatiul is azt 
bizonyítja, hogy nagyon is a személyes 
ellenszenv subjektiv érzete szerint 
szabjit meg a maga politikájának irá-
nyának. Tárgyilagos ember semmikép-
pen sem beszélhet Tiszáról olyan fel-
válról, hogy ő nagyon kis emberek 
közé tartozzék. Ebbin a nagyhangú 
mondáéban tehát niccs egy csöpp igaz-
ság sem. De logika sines, mrírt ha 
Andrássy olyan semmibe veszi Tiszát, 
miért foglalkozik  vele és miért intrikál 
ellene már évtizedek óta ? Azért, mert 
a „kis" Tisza Istvánnal még egy oly 
elbizakodott nagy embernek is számolnia 
kell, aminő ifjabb  Andrássy Gyula. 

Nagy kavarodás történt — 
ugy halljuk — a borszéki epitkezések 
betiltása és az eddigi építkezések le 
bontása miatt a borszéki fürdővállalat 
körében, ez egyszer meglátszik, észre-
vették azt, hogy komoly ez a dolog. 
És hogy ez csakugyan igy vau ez a 
dolog mutatja az, hogy a belügyminisz-
ter ur táviratilag rendelte fel  magához 
az engedélyezési iratokat. Hogy azután 
uii ennek a célja, nem tudjuk, leg-
lölebb annyit jegyzünk meg. hogy a 
minisztérium megnézheti az iratokat, 
de a kérdésben érdemleges határozatot 
nem hozhat, mert a kérdés eldöntése 
nem tartozik az ő hatáskörébe. — Mióta 
a törvény — törvény. 

A székelyek gyűlése. 
A Székely Társasagok Szövetsége nyolca 

dik évi rendes közgyűlését folyó  évi augusz-
tus hó 25-én tartotta Élőpatak fürdőn.  — A 
kongresszuson sokkal k vesebben jelentek meg, 
mint az előbbi években, ile azért a gyűlés 
minden tekintetben sikerült. A tárgysorozat 
tárgyai közül egyedül Herrmann An'-il dr. egye-
temi magántanár inditv.mya magaslik ki, mig 
a többi kevésbé számottevő. 

Általában a Szövetség működése, melyről 
a küigyülésnek beszámoltak, nem elég inten 
ziv, kicsiny sót némileg kicsin ves körvonalak-
ban mozog. Hiszen e tekintetben reámutatc tk 
a titkári jelentéire, melynek legfőbb  része az 

volt, hogy kiket, mikor mily alkalomból üd-
vözölt a Szövetség, 

De hagyjuk ezeket. Nem akarjuk a Szö-
vetséget támadni, de reá kellett erre mutat-
nunk mégis, bogy jövőre intenzivebb munkát 
fejthessenek  ki. 

A közgyűlésen a kormány Benedek állam-
titkárral, továbbá Csikmegye és Marosvásár-
hely főispánjaival  és a székely kirendeltség 
vezetőjével képviseltette magát. 

A közgyűlésről részletes tudósításunk a 
következő: 

Vasárnap délután a székely körvasuton 
Csikmegye felől  érkezett Sepsiszentgyörgyre a 
Szövetség elnöksége Deák Lajos kir. tanácsos 
elnök vezetésével. A sepsiszentgyörgyi állomá-
son dr. Király Aladár alispán, továbbá a sepsi-
szentgyörgyi Székely Társaság elnöke fogad-
tak es üdvözölték a kongresszusra jövőket. 
Kzutún kocsikon Klópatak fürdőre  utaztak. 

Klópatakon, este a nagyvendéglőben ismer-
kedési estély volt. 

A Szövetség közgyűlését délelőtt 9 órakor 
nyitotta meg l̂ eak Lajos elnök. Klnöki meg-
nyitójában reámutatott a szomorú közgazda-
sági viszonyokra, árvizekre es más csapásokra, 
melyek a szekelységet érték. Felsorolta, hogy 
a székely kirendeltség mikben igyekezett mind-
ezeken segiteui. Részvéttel megemlékezett a 
szövetség elhunyt tagjairól, Tauszik B. Hugó-
rió, líorszeki Somáról, Gödri Ferencről, üd-
vözölte a közgyűlésen megjelent Benedek Sán-
dor államtitkárt s köszönetet mondott a fürdő-
igazgatóságnak a meghívásért. 

Itt kitért arra, hogy habár száznál több 
magyar fürdő  van, mégis a vagyonosok kül-
földi  fürdőket  látogatnak s ezzel évenként 
számlálbatatlan milliókat visznek külföldre.  Hi-
szen évenként csak egy fürdőben,  mely ugyan 
olyan hatású, mint Élőpatak, 5—l> millió ko-
ronát költenek magyarok. A magyar fürdőket 
kell felkarolni  s ez az egyik oka, hogy a Szö-
vetség közgyűléseit székely fürdőkön  is tartja 
idóukent. 

A szövetség célja tehát egyrészt nemzeti, 
másrészt társadalmi. Almavirugiioz hasonlítja 
működését, mely sokat virágzik, de nem lehet 
minden virághói gyümölcs. Isten áldását kérve, 
a gyűlést megnyitja. 

Bejelenti, hogy a kormány képviseletében 
megjelentek a közgyűlésen: Benedek Sándor 
államtitkár a vallás- és közoktatásügy i minisz-
ter, Bernady üyörgy főispán  a kereskedelmi 
miniszter, Gyalökay Sándor csikmegyei főispán 
a belügyminiszter es Koós Mihály miniszteri 
tanacsos. székelyföldi  miniszteri megbízott a 
földmivelésügyi  miniszter képviseletében. 

Üdvözli az elnök a kormány képviselőit és 
keri jóindulatukat, keri, hogy kiserjék figye-
lemmel a közgyűlés lefolyását. 

Benedek államtitkár hálásan köszöni ugy 
a maga, miut társai nevében az üdvözletet. 
Kijelenti, bogy már az a tény, hogy négy mi-
niszter képviseltette magát, bizonyítéka annak, 
hogy a kormány nagy fontosságúnak  tartja a 
Szövetseg működését s melynek céljait méltá-
nyolj:) a kormány. Üdvözli a közgyűlést és si-
kert kivan a jövőhöz. (Éljenzés), 
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Imecs Ernő fürdőigazgató  üdvözölte ez-
után a kongresszus tagjait, a vendégeket, Deák 
elnök pedig Háromszékmegye jelenlevő főis-
pánját Szentkereszthy Béla bárót és alispán-
jai Király Alod.ii^ valamint az Emke, Kár-
pát-egyesület stb. kiküldötteit. Ezután a titkár 
indítványára a közgyűlés a kormányt távirati-
lag üdvözölte. 

Mátbé dőzsef  fótitkár  olvasta most fel  je-
lentését a Szövetség és főkép  a központ, az 
elnökség működéséről. A titkárnak működé-
séért és jelentéséért elnök indítványára a köz-
gyűlés köszönetet szavazott. 

Imecs Ernő idrdöigazgató Élőpatak fürdő 
történetéről és fejlődéséről  olvasott fel.  A 17. 
századtol kezdve máig élénk tárcaszerü stílus-
ban megirt felolvasását  megéljenezték. 

Dr. Herrmann Antal egyetemi magántanár 
tartott ezulan előadást a székely néprajz és 
Hzekely néprajzi muzeum stb. létesítéséről, ki-
vitelének módozatairól. 

Boros lapszerkesztő hozzászólva az előbbi 
javaslathoz, kéri az elnökséget, bogy t.rtsou 
kontaktust állandóan az erdélyi lapokkal s ezt 
szervezzek intézményesen. 

Ezután a gyűlés közben érkezett üdvözlő 
táviratokat olvasták fel,  mire Pap György 
kir. s. tanfelügyelő  felolvasása  következett 
Háromszékmegye közoktatási ügyének 10 évi 
fejlődéséről  és mai állapotáról. Felolvasása 
értékes tanulmány s annak végén határozati 
javaslatokat tett, melyeket a közgyűlés el-
fogadott.  És pedig kimondta a közgyűlés, hogy 
szükségesnek tartja a Székelyföldön  minden 
iskola államosítását, a tanítóképzés állami ke-
zelésbe való vételét, állami óvodák szervezé-
sét, továbbá, hogy üdvözli a 7. osztályú polgári 
iskola fejlesztese  iránti mozgalmat. Kimondta 
a közgyűlés, hogy óhajtja a katonai nevelő 
intézet Bzervezéset, a melyet 1849 ig Kézdi-
vásárheiyen meg volt s annak létesítése iránt 
a kormányhoz folyamodik. 

Szabó György gyergyószentmklósi esperes-
plebános az államosítás ellen szólalt fel,  de 
a közgyűlés a javaslatokat elfogadta. 

Ezután elnök fél  2 órakor a gyűlést fel-
függesztette,  mire a tagok a gyógycsarnokban 
felteritett  asztalokhoz vonultak, a hol 150 te-
ritékes közebéü volt-

Délután 4 órakor elnök a gyűlést újból 
megnyitotta, a mikor Sipos Samu nyűg. tiu-
árvaházi igazgató ismertette Háromszékmegye 
mezőgazdasági állapotát. 

Most dr. Király Aladár alispán Három-
székvármegye nevében szólalt fel.  Akkor lesz 
eredményes a Szövetség működése — úgy-
mond — ha átmennek a köztudatba, a gya-
korlati életbe a gyűlésen elhangzottak. Abban 
találja a Szövetség czélját, hogy kulturális és 
gazdasági téren minél teljesebb megismerésre, 
orvoslásra törekedjenek s ez utóbbira út-

mutatással szolgáljon a kormány hatóságok-
nak. Ha felismerik  e veszélyt, akkor kepesek 
lesznek a székelység megmentésére. 

Üdvözli a Székely Társaságot és annak 
elnökét. 

Titkár terjesztette most elő a távollevő 
pénztárnok zárszámadásait és a költségvetést, 
melyeket a közgyűlés változatlanul elfogadott. 
A költségvetés szerint mintegy 4500 K bevetele 
és kiadása várható a Szövetségnek. 

Ugyancsak Máté főtitkár  terjesztette elő 
az indítványokat és pedig a transversalis vasút 
és az erdélyi folyók  szabályozásának sürgetése, 
az erdősítések erős'bb keresztülvitele és a 
székelyföldi  kepemegváltás mielőbbi létesítése, 
valamint a kolozsvári egyetemen egy fürdő-
tanszék felállítása  iránti kívánságokról, melye-
ket a közgyűlés elfogadott. 

Végül a jövő évi közgyűlés helyét állapí-
tották meg. A szövetséget meghívták Borszék 
fürdő  igazgatósága és Marosvásárhely. A köz-
gyűlés elnök indítványára Marosvásárhely mel-
lett döntött és igy a jövő évi kongresszus 
Marosvásárhelyt lesz. 

Ezzel a gyűlés tárgya kimerült s e'nök a 
gyűlést bezárta. 

Törvényhatósági közgyűlés. 
Vármegyénk törvényhatósági bizott-

sága idei rendes nyári közgyűlését folyó 
hó 30 áll tartotta meg Gyalókay Sán-
dor főispán  elnöklete alatt. A közgyü 
lés iránt kevés érdeklődés nyilvánult. 
A tárgysorozat során az állandó választ 
mány és igazgatótanács javaslatai egytó'l 
egyig elfogadtattak  Egy kis vitát csu 
pán a csíkszeredai gimnáziumnak a 
zene, francia  és gyorsírás tauitására 
segélye adott, amelynél a törvénylutó 
ság ugy döntött, hogy az eddigi évi 
400-400 koronás segélyezések helyett 
megfizeti  azon esiki székely tanulóknak 
tandíját, a mi reájuk esik, még akkor 
is. ha uz eddig adott 400—400 koro-
nánál magasabb lenne, mert ezen hatá-
rozatával is kinyilatkoztatni akarja azt, 
hogy a vármegye magánjavainak alap-
szabályszerű rendeltetésétől és felhasz 
nálásától nem ter el. Pál Gábor, Dr. 
Szántó Samu és Görög Joachimnak ez 
/.el ellentétes felszólamlásával  szemben 
Fejér Sáudor alispán kelt ez egyedül 
helyes elvi álláspont védelmére, s ezt 
a törvényhatóság nagy többsége el is 

fogadta.  Az alapokból kiosztandó ala-
pítványok és segélypénzekről vonatko-
zóan elfogadtatott  az igazgatótanács 
javaslata azzal a pótlásital, hogy Ko-
vács Dezsőnek 1913. évről benmaradt 
200 koronája kiutaltatott, Tompos Al-
bertnek 400 korona, Eakatos Imrének 
200 korona és Bodó Sándornak 400 kor. 
az elérhető megtakarítások terhére meg-
szavaztatott. 

A magánjavak ügyeinél elhatározta 
a törvényhatóság a megyeház rendes, 
Ízléses bebútorozását, a lépcsőház ki-
javítását, s a vármegyeiláz kibővítése 
költségeire a belügyminisztertől még 
50.000 korona segélyt kért. A közgyű-
lés délelőtt 11 órakor ért véget. 

A drágaságról. 
A drágaság nem sporadikus jelenség, nem-

csak egész Európában, hanem az egész világ-
gazdaságban nagy visszásságként jelentkezik, 
ami nemcsak a mindennapi életet drágítja, ha-
nem kihat a termelés minden tényezőjére s 
ezzel az egész közgazdasági tevékenységet 
megnehezíti, sőt megbénítja. Speciális okai, 
amelyeken segiteni kell, először a termeló és 
fogyasztó  közötti közvetlenség elősegítése, má-
sodszor a termelés fokozása  különösen élelmi-
cikkben. A piac viszouyainak szabályozása, 
ezzel kapcsolatban a forgalom  könnyítése egyes 
piacnak hasznára válbat, de más piacon, amely-
től elvonják az árut, fokozza  a drágaságot. 
Nálunk is tapasztalható ez, ahol egyes a ter-
melés központjában lévő vidéki piacok drá-
gábbak a távoleső fővárosi  piacnál, avagy a 
még távolabbeső bécsi piacnál. Mindazonáltal 
a piacot és forgalmát  nem csak állandóan szem-
mel kell tartani, hanem szabályozni is szüksé-
ges. Szabályozni annyiban, hogy ez a szabá-
lyozás kiegyenlitóleg hasson a különböző piacok 
között való eltérésre. E mellett ott, ahol ille-
téktelen haszon jelentkezik, a közvetítő keres 
kedelemnél szintén szabalyozó beavatkozásra 
van szükség. A kereskedelemnek éppen az a 
célja, hogy az áruk forgalombahozatalával  ki-
egyenlitóen hasson az árra. 11a ettől a fölada-
tától eltér, oly intézkedésre van szükség, mely 
a közvetítés legális diján kivül az illetéktelen 
nyerészkedést lehetetlenné teszi. 

A másik irány, a melyet a drágaság eny-

A „SZÉKELYSÉG" TÁRCÁJA. 
Elfakult  színek, csendes szonettek. 

I. 
Egy csókos ajkról álmodom már régen, 
Ébren és alva ez az ajk köszönt, 
Mely rámborul, és égő tűzbe, vágyba 
Lázforróságu  csókokat vágyva 
Ajkamra önt tikkasztó csóközönt. 

És éjjel is ha csendes álmaimban 
Alomképen gyakorta megjelent... 
Felébredek — bus csend honol szobámon 
A csókok izét érzem még a számon — 
Kacag a csend — és aztau néma csend. 

II. 
Nagy. szűzi éjjel gondolkozni mélyen 
A csillagokba nézni csendesen 
Ilyenkor érzem siratva a multam 
S csillagok közt csillagom lesem. 

Kis csillagok, melyeknek nincsen fénye 
Melyek csendesek, halkak, szenvedők. 
De csendbe g) ulnak halvány tüzkereszt"k 
És elcsitulnak néma, mély redők. 

Erdélyi  Béla. 

Egy madár jött hozzám. 
(Folytatás és vége.) 

Azon az éjjel sokat beszélgettem a ma-
dárral. Ó beszélt nekem sokat, minden csipo 
gâsa mondatokot mondott. Beszólt a nyárról, 
a leveles fákról,  asszonyáról és gyermekeiről 
amitől most elszakadt, mert meghaltak, art int 

ő is meghalt volna, ha uem jöhet hozzám. 
Sokat beszélt az őszről ós ködről, amelyek 
ráfeküszuek  a gyenge madár mellre és azt 
moudta, hogy íyenkor ők mind meghalnak. 
Beszélt játékokról és elmondott nekem mesé-
ket verébkirálytiak és verébkirálylányok sze-
relméről. 

Én hallgattam és akkor se feleltem,  amikor 
kérdezte, hogy én miért nem beszélek ? 

Es ó beszélt tovább szépen és értelmesen 
és olyan jó volt, liogy nekem valaki mesél. 

Aztán eltelt az éjjel és én másnap dologra 
mentem. Megharcoltam újra az egynapi har-
cot és fáradtan  meg-megtepetten kerültem 
haza belőle. A veréb még ott volt, várt és 
alig beléptem a kazeinbe repült, mintha meg 
akarná csókolni. És én a másik kezemmel szó-
peu és lágyan megsimogattam. Az asztalomon 
levél volt, Margit irta: 

Jgen nekem találkoznom kell magával." 
És találkozniuk. 
Elmondtam neki, hogy miért irtain, hogy 

jött a .r ad ai ;s i-.ért. És ó azt mondta, hogy 
az ősszel együtt ó is meghalt volna, ha nem 
jöhet hozzám. 

A madár nálam maradt, éltünk hárman: 
Margit, én és a veréb, ók ketten engem csó-
koltak és én már nem voltam olyan nagyon 
szomorú 

Így lassan bementünk a téibe. Esténként 
együtt voltunk éa a madár az ón kezemről 

az ó kezére szállt, amig azok megfogták  egy-
mást. Akkor meséltünk és csókoltuk egymást. 

Igy voltunk minden este. A kályha körül 
voltunk mind a hárman, nagyon szép esték 
voltak és nappal szívesen dolgoztunk, hogy 
jöjjön az este. Így ment minden este. Nem 
fájt  a tél hidege és hava, mert szerettünk. 
Es ha kialudt a tűz, összebujtunk és nem 
fáztunk,  a lelkünk se, soha. Így ment minden 
este: mesék és csókok hulltak és ha mi már 
nyitva álltunk, mert elmondtunk magunkról 
mindent s csak csókolni tudtunk, akkor a 
veréb kezdett mesélni didergő szegénységről, 
éhező Karácsonyról, hóról és halálról nagy-
szerű Andersen-meséket. Igy volt minden 
este. 

És eljött egyszer a másféle  este Is. A mi-
kor már csak ketten ültünk a tűznél, én és a 
veréb. Margit nem jött el, csak egy levelet 
hozott a posta : 

.Én nagyon szerettelek, de most elmegyek 
tőled sokára és messzire, csókold meg he-
lyettem a madarunkat, amely összehozott 
miuket". 

Nem sírtam. Ránéztem a madárra és az 
mintha mindent tudott volna, nagyou reme-
gett. A kezemre nkart szállni, de én azt a 
zsebembe dugtam és azt kérdeztem : 

— Miért? 
Nem felelt.  Egyáltalán netn szólt, mintha 

Bohse tudott volna beszélni. A lámpához re-
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Intésénél szem előtt keh tartanunk, a termelés 
fokozása  s annak a hallatlan anomáliának mér-
séklése, hogy e'sőrendü élelmieikket is kül-
földről  hoznak be. Ez nem olyan kérdés, melyet 
máról holnapra meg lehet old: >i. I)o habozás 
és késedelom nélkül szisztematikusan dolgozi 
kell. Sokan a kühóldre viii élelmiszer korlá-
tozásától várják a drágaság enyhülését. Nem 
osztozom ebben a fülfogásban.  \ külföldre  kivitt 
eikk a legjobban megfizetett  ám, amely a ter-
melőnek a legnagyobb hasznot nyújtja. Ha ezt 
elvoojuk, vagy korlátozzuk, a termelés ösztö-
nének legfőbb  rugóját akasztjuk meg műkö-
désében, amely következményeiben esak káro-
san hathat vissza magéra a fermelésre  s ez-
által a cikk árára nem csökkentő,hr lem emelő 
hatása lesz. 

A ma uralkodó védővámos "any kétség-
kívül nagyban közrehatott a drágaság emelésre 
és a vámtételek lényeges mérséklése kétség-
telenül árcsökkentő hatással bír. Ámde ennek 
nz eszköznek igénybevétele nem kizáróan tőlünk 
tjgg. Minden államnak s igy nekünk is, a nem 
zeti termelés megvédése és elősegítése jelsza-
vával kell működnie. A nemzetközi forgalom, 
ebben a vámtételek alkalmazása, nem az p'-
lam akaratától, hanem a konjunktúrától tügg. 
S igy kevés reményem vau ai a, hogy a ma 
kölcsönösen követelt irány a közelebbi időben 
változást szenvedhet ie. Ez nem annyit jelent, 
hogy emePett ölbe tett kézzel nézzük a világ 
folyását.  Mindent elkeli követnünk, hogy kü-
lönösen az élelmicikk terén ne állítsunk föl 
áthidalhatatlan korlátokat. Azt a konperzációt, 
melyet a közös vámterület mellett az ipar-
cikkek áremelkedéséért követelhetünk, ne ki-
záróan az élelem vámjában, hanem a gazda-
sági védelem számos más eszközében keressük. 
Ha iparunkat rendszeresen és kövotkezetes el-
batározássf1  fejlesztjük,  elfogjuk  ezt érni és a 
fejlett  iparban fogjuk  f".t  a védelmet löltalálni, 
melyet most kizáróan a vámvédelemben kere-
sünk. Különben minden!' ismeri lölfogásomat 
a közbeeső vámvonat-ól. Nemcsak gazdaság-
politikai, de ál'amfiif'tcii',is  szempontból is 
valószínű, hogy 1917-re meglesz a közbeeső 
vámvonal. 

pült, aláült, ugy mint mikor jött ós szomorú 
volt. A lámpa is sápadt lett és künn az éj is 
Margitot gyászolta. El akartam oltani a lám-
pát, hogy sirjak, de akkor megszólalt. Cso-
dálkoztam, mert azóta, hogy a madárral és 
Margittal éltem, soha nem beszélt. Azt mondta : 

— Minek akarsz sírni. Menj, talán még 
eléred, hozd vissza. 

Igaza volt. És én rohantam. De sehol senk' 
nem tudott már róla. Elment, elment. Az éj-
szakát átkóbotoltain, Budán is jártam és a 
bidon nagyon szép volt megállni. Hideg volt, 
tél volt és a lelkem is reszketett. Fáztam. 

Délelőtt kei ültem haza. A veréb vált, de 
nem repült a kezemre, mint mindig, hanem a 
kályha tetején várt engem és Margitot. Mikor 
egyedi11 jöttem haza, mint egy bánatos etn 
ber a két kezébe, a szárnya alá hajtotta a 
fejét. 

Kinyitottam az ablakot. A tüdőmből nagy 
köhögés csapott fel.  Rámrohant a hideg és 
ón álltam, az arcom fehér  volt és a lábam 
reszketett. A bó nagyon sűrűn esett és a 
párkány fehérségére  vörös vonalakat köhög-
tem. Aztán az arcomnak lódított a szél egy 
csomó havat ós mikor letöröltem a nedves 
séget róla, a madárra néztem. A kezemre 
szállt és a Bzemében valami nagy csodálatos 
ság volt. 

De én margitra gondoltam ós kiültem őt 
a havas, halálos, téli délelóttho 

Aztán betettem az ablakot és megdermedt 
szívvel néztem, hogy hogyan csatázik a hó-
pelyhekkel. 

Fekete esztendő. 
Aki keresKedő — becsukja a bol-

tot, lelii -za a redőnyöket és veszeke-
a fizetésképtelen  adósokkal, tárgyal 

a hitelezőkkel, i ':i tökepénzes, becsukja 
a pénzesfiókot  dupla zárral és rajta 0' 
a jobb időkben keservesen szerze.. tőke 
pénzén, aki vá''a!kozó, oz elteszi a vál-
lalatát, pénzét, munkaerejét jobb na-
pokra, mindennapra egy bukás, öngyil-
kosság, csőd, fizetésképtelenség,  ez az 
idei fekete  esztendő. 

Aki az optimisták megfogyatkozott 
szoktájához ti -tozik, avval vigaszta'ja 
magát, hogy lehetetlenség ennek a 
szörnyű á"apotnak igy folytatód  rí és 
minden b^onnyal közel van már a ja 
vr'ás. A háború megszűnt, a rettenetes 
itéle.ldő ál' il sújtott lrkósok majdcsak 
rendbe jönnek ezután, szóval igazán u. 
is jó magyar szokás szerint várják a 
viszonyok jobbrafordulását  Pató Pál jól 
bevált módszerével. M:nden legkisebb 
tényezője a világkereskedelemnek, min-
den legapróbb közege a forgalomnak 
meg van bénítva, gúzsba van kötve és 
a mil'lárdos Wanderbiltektő! kezdve a 
legu'olsó falusi  szatócsig minder1"' meg-
érzi a fekete  esztendőt. 

Mondjuk, kitör a háború. Egypár 
négyzetki'óméternyi földdarabon  össze-
vesznek a balkán fegyvertársak,  és eb-
ből kifolyólag  rémülten veszi észre Mr. 
Blanc a név igazán a legme'lékesebb, 
hogy a párisi tőzsdéu o. 30 cen vei 
lejjebb száltak épp azok az értékpapí-
rok, melyeken ő speku'ált, és játszott. 
Tehát aznap este ugy M-. Blanc, m'nt 
ezer, és ezer társa este lefekvéskór 
csendesen befordult  a fal  felé,  és vagy 
sir, vagy pedig káromkodik, tempera-
mentum Bzerint. Tehát ezek a Nr. I. 
áldozatai a háborúnak. Továbbá más-
nap M". Blanc, aki. tegyük fel  egy ha-
talmas bank főnöke,  ridegen tudatja üz-
letfeleivel,  köztük Roth és Weiss buda-
pesti céggel, hogy a kért haladékot a 
legnagyobb sajnálatára nem tudja meg-
adni, éa kérni a potom 3000 frank  mi-
előbbi beküldését. Kg/éként jegyez stb. 
Ebből a szigorú körlevélből k'folyólag  : 
Először ugy Weieer ur, mint Roth i" 
megvakarja a fejét,  és vagy összeszidja 
a saldoeontistát, vagy pofonvágja  az 
inast (temperamentum szeriut), másod-
szor másnap reggel menuek a körleve-
lek vidékre, miszerint a kért he'adékot 
lásd fenntebb. 

A levelek közül egyet megkapKohn 
Samu vegyeskereskedő Kelsőmucsán. 
Koltn Samu erre, mint hitű orlhodox 
Zsidó, leveszi a fekete  házisapkáját, 
megvakarja a fejét,  kinyitja a kasszát, 
és kiveszi azt a keservesen összekupor-
gatoú pór száz koronát amivel a jövő 
hónapban akarta a székvárosban meg 
nyitni a kis vegyeskereskedést, és el-
küldi Weis, és Roth r-aknak. Másnap 
azután elmegy Nagy András uramhoz, 
és szintén kijelenti, bogy a kért hala 
dékot, ai.-a a brmi'ic koroné-a mivel 
fentein"tett  Nagy András pá"nka buza, 
és k. p. alakjában tartozik a legnr 
gyobb sajnálatára stb. lásd föntebb 
És harmadnap azután Nagy András t'-am 
udvarán megperdül a dob, ós szegény 
Riska tehén megindul a dobszóra a mó-
szárosékhoz, a kis Wldecske pedig a 
földese-hoz.  És "citáció után a koldussá 
lett Nagy Audrás ráér gondolkozni, hogy 
mit vétett ő részinl a bolgár k!-álynak, 
részint Mr. Blancuak részint stb. 

Nagyjában ilyen a többi is. Csak a 
mód kU'önbörk, dt végeredményében 

azt a pofont,  amit a mil'iók urai kap-
nak, megérzi a földkeregség  legkissebb 
ta;'ia. Tönkrement ex'szteuciák, össze-
omlóit kereskedői házak, megbukkott 
cégek je'iik i idei óv keserves pusz-
tításait, és ki jdja, még mit rejteget a 
jövő. Nincs más mód, mint a jövőben 
bi'.va bevárjuk a végét annak a szörnyű 
megpróbáltatásnak, amit az idei óv zú-
dított az Uzle,i \ 'ágra. M'ndent else-
perhetett ez az árviz, mindent tönkre-
tehetett a háború, de a reméuye' ket 
legf'ább  meghagyta nekünk. 

Galócás 1913. augusztus 15. 
Erdélyi Bela. 

Az t rtU'lyréaxi  második  sx'mlkciiltet  el~ 
niikscyének  hivatalos  kthleménycl. 

Szám 88—918. 

Értesítés 
A BBÍDiga -.gato személyében beállott vált>iásró 

Sumpa Kálmán színigazgató szerződésének 
átruházása tárgyában l. évi augusztus hó 8-iká-
ról 21—913 sz. a. kelt megkeresésemre Szász-
régen ós Sepsiszentgyörgy városok kivételé vei 
az összes állomáshelyek válaszoltak. Vala-
mennyi választmányi tag döntése egyértelműen 
akként szól, hogy rendivü'i választmányi ülés 
egybehivásától az idó előrehaladott voltára való 
figyelemmel  eltekintenek, a szerződés átru-
házához hozzáj árunak és az igi "gató szemé-
lyének megválasztását, továbbá a szükséges 
további intézkedések végérvényes megtételét 
a választmány e'nökségére ruházzák. 

A választmányi tag uraknak, tehát magá-
nak a választmánynak ezen egyöntetű hatá-
rozata alapján Tompa Kálmánt a szinigazgi? 
tás alól felmentettem  ós a kerületi szervezet 
hátralevő egy esztendejére Szabados László 
színigazgatóval a szerződést megkötöttem. 

Az uj színigazgató az elnökség ellenőrzése 
mellett nyomban hozzá látott a szervezkedé: 
hez és miként hivatalos lapuukban a , Székely-
ségben" legközelebb megjelenő névsor igi. 
zolni fo?ja,  döntésem színészetünk érdekeit 
az eddiginél fokozottabb  mértékben foHa 
megóvni. 

Addig is, mig a petrozséu): választmán}. 
ülésről felvett  jegyzőkön) v másolatát az állo-
máshelyeknek beki''dhetem, az 1913—14. é\i 
eziniidény beosztásokat a következőkben 
mertetem: 

Erzsébetváros 1913. szeptember 2-től szep-
tember 19-ig. 

Nagyenyed 1913. szeptember 21-tői október 
21-ig. 

Fogaras 1913. október 23-tól november 
13-ig. 

Sepsiszentgyörgy 1913. november 15-től 
december 18-ig. 

Kézdivásárhely 1913. december 19-tól 1914. 
január G-ig. 

Petrozsény 1914. január 8-tól február  G-ig. 
Hátszeg 1914. február  8-tól február  26-ig. 
Csíkszereda 1914. február  28-tól április G-ig. 
Gyergyószentmik'ós 1914. ápr 's 8-tól máji * 

8-ig. 
Szászrégen 1914. május 10-tŐljunius 15-ig. 
Vajdabt'nyad 1914 junius 17-től ju'ius 

10-ig. 
Petrozsény 1913. jr'ius 12 tői augusztus 

20-ig. 
A sz'nikerületi vá'asztmány felhati'mazta 

j»z elnökséget, hogy a szitvidények sorrendjén 
és tr"tárnán a szükséghez képest változtatá-
sokat eszközölhessen. 

Felkérem az egyes választmányi tag urakat, 
szíveskedjenek odaha'ni, hogy az egyes é"o-
m ás helye kő 11 megá"apitott sziniidény tartama 
alatt táncmulatságok, estólyek, vagy más 
összejövetelek lehetőleg ne tartassanak, ne-
hogy ezek miatt a színielőadások megakasz* 
tassanak. Hathatós közbeujárást kérek a te-
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kintetben is, hogy a sziniidények tartama alatt 
a mozi előadások szüneteljenek és hogy a 
színigazgató kiadásai terembér, világítási és 
flltósi  kéltségek, továbbá rendőrségi és tűz-
oltó dijak címén, — vagyis az úgynevezett napi 
kiadások — lehetőleg » minimumra redukáltas-
sanak. 

Ezen a petrozsényi választmányi gyűlésen 
hozott határozatból előterjesztett kérelmet an-
nál is inkább tartom indokoltnak, mert miként 
az elnökség közvetlenül meggyőződött a jövő 
évre szervezett színtársulat személyi kiadasui 
tetemesen szaporodtak. 

Csíkszereda, 1913. évi auguszius hó 29-én. 
Kitűnő tisztelettel: 

Dr. Ujfalussy  Jenő. 
polgármester elnök. 

H Í R E K . 
— Hivatal vizsgálat. Gyalókay Sándor 

főispán  folyó  hó 21. és 22. napjain dr. Elthes 
Gyula és Farkas Imre kíséretében a gyergyó-
tölgyesi főszolgabiróság  ügy- és vagyonkeze-
lését megvizsgálta. A főispán  a vizsgálat ered-
ménye felett  Veres Lajos főszolgabírónak  tel-
jes megelégedését fejezte  ki. 

— Hazasság. Eucsy Kálmán kir. ügyész 
folyó  hó 21-én tartotta esküvőjét Waiteuk 
József  és neje Török Mária leányával, Pan-
nával, Gyergyótölgyesen. A fényes  esküvőn a 
násznagyi tisztet Gyálókay Sándor főispán  és 
dr. Sándor László államrendőrségi tanácsos 
töltötték be. Az esküvői szertartást Bujnovszky 
Tamás püspöknádasdi javítóintézeti igazgató 
végezte. A menyasszonyt ós vőlegényt hosszú, 
virágokkal diszitett kocsisor kis érte a tem-
plomba. Este fényes  lakoma volt a Dobribán-
vendéglő pazarul diszitett termeiben, melyen 
mintegy 80 an vettek részt. Felköszöntöket 
mondottak Gyalókay Sándor főispán,  Buj-
novszky Tamás, Balog plébános, dr. Sándor 
László és dr. Sándor Gábor. A zenét Kozák 
Dávid kitűnő zenekara szolgáltatta, mely mel-
lett reggelig a legjobb kedvben táncolt a sok 
szép koszorús leány ós asszony. Az ifjú  pár 
Borszékfűrdöre  utazott. 

— A király az árvízkárosultakért. A 
király a magyarországi árvízkárosultaknak száz-
ezer koronát adott a magánpénztárából. A ka-
binetiroda erről a következő levelet küldötte 
Pestre a belügyminiszterhez. 

0 császári és apostoli királyi fensége  az 
utóbbi időben tizenöt vármegyében az ár-
víztől károkat szenvedettek részére legfel-
sőbb pénztárából százezer korona segelyt 
méltóztatott kegyelmesebben eugedélyezui. 
A király adományát már legközelebb el-

küldik a tizenöt vármegyének s aránylagosat) 
osztják szét a károsultak között. 

— Az erdélyi római katholikus Stá-
tus flnevelöinek  uj alapitványoasai az 1913— 
14. tanévben. Az erd. róm. kath. Státus igaz-
gatótanácsa folyó  havi ülésében foglalkozott 
a jövő tanévre megüresedett finev.  alapítványi 
helyek betöltésével, s az alapítványi helyekre 
a következő folyamodókat  vette fel: 

I.  A kolozsvári  Szent József  finevelőbe: 
Póterffy  Zoltánt i Fülöp), Szócs Mihályt Báthory . 
Nagy Istvánt (Báthory), Ferenczy Bélát (Sala-
mon), Potoczky Gyulát Bulbuk), Szabó Ká-
rolyt (Anonymus), Begidsán Ottót i Bulbuk , 
Székely Rezsőt Báthory), Fejér Manót (Bulbuk), 
Gegő Istvánt (Báthory), Balogh Ödönt (Lipót). 
Korda Ferencet (Köz). 

II.  A kolozsvári  Mária Terézia finevelőbe  : 
Páskuj Endrét (M. Terézia), Kakucs Györgyöt 
(Báthory), Patru bán Frigyest (Bulbuk), Bulbuk 
Jenőt (Bulbuk), Szabó Istvánt (Salamon), Kom-
lÓ8y Endrét (Lipót). Ravay N. Jánost (Csáky i, 
Kristó Antalt (LipótJ. 

III.  A csíkszeredai  finevelőbe  Márton 
Györgyöt (Bálint-Bors), Kozma Istvánt Foga-
rasy), Deáky Bélát (Köz), Császár Józsefet 
( Köz), Imecs Audrásl (Köz , Imreh Józsefet  (Köz), 
Schóbert Zoltánt (Molnár J.), Csíki Pált (Ke-
resztes), Részegh Józsefet  (Lukács , Virág La 
jóst Sántha), Orosz Jánost (Orosz), Birta Jó-
zsefet  (Balogh), Korpos Ádámot (Szt. Simoni 
Darvas, Márton Áront (Kovács I\), János 
Andrást (Pál Gábor). 

IV.  A gyulafehérvári  finevelőbe:  Oláh 
Lajost (M. Terézia), Stark Andrást (Ágotha) 

V. A kézdivásárholyi  finevelőbe  : Laka-
tos Jánost (Finta-Moldvay), Bodó Imrét <Köz>. 
Szép Ferencet (Köz), Gál Lászlót (Kozma) Fo-

dor Donátot (Kozma), Tuzsou Pált (Borcsa 
Elek), Hadnagy Gergelyt Imetsi. 

VI.  A marosvásárhelyi  finevelőbe  : Orbán 
Lajost (Közre). 

VIL  A székely  udvarhelyi  finevelőbe: 
Faragó Vilmost (Patavina), Csató Andrást 
(Gyulaffy),  Bálint Józs.fet  (Köz , Rettegi Fe-
rencet (Biró *ntal), Fülöp Albertet (Pál András). 

— Eljegyzés. M.mrer József  az Első Ma-
gyar Általános Biztosító Társaság brassói fő-
ügynökségéuek cégjegyzője eljegyezte Demeter 
Lajos földbirtokos  leányát, Lenkét, Székás-
gyepüről. 

— Áthelyezett hivatal. A földmiveléb-
ügyi miniszter a vargyasi kir. erdőgonduoksá-
got Okiámlra áthelyezte, s a hivatal vezeté-
sére Berecz János s. enlőmérnököt kinevezte. 

— Vipera maris Békáson. Egy békási 
legényt a községhez közel fekvő  havason egy 
vipera kaszálás közben megmart. A harapás 
iszonyú fájdalmakat  okozott. Dr. Szigethy köz-
ségi orvos a gyergyószentmiklósi kórházba szál-
lította a súlyos sebesültet. 

— Megvevadászat fegyver  nélkül. 
Polen Tamás békási lakós egy hatalmas med-
vét fogott  a czepesp:itaki erdejében. A medve-
fogás  okos paratikával történt, ugyanis a mál-
nás közé felállított  egy félig  hasított nagy-
rönkfát,  hasítás közé pedig lépes mézet tett. 
A nudve fejét  a lecsapó fa  teljesen összeron-
csolta. A fegyver  né'kül elejtett mackót nagy 
örömmel hozta be Polen Tamás a községbe. 

ALKALMI BUTORVÉTELT AJÁNL 
SZÉKELY ÉS RÉTI 

BÚTORGYÁRA 
MAROSVÁSÁRHELY-BRAS SÓ 

FŐTÉR 47. Kapu-u. 60. 
KZoraplett Ixálószcloa, "bsren-

d e z é s e l s toiletta.1 m á r 
4 0 0 ^ O ^ O Ü S T ^ - I É I K T . 

Hitelképes egyéneknek árfeleme-
les nélkül r é s z l e t f i z e t é s r e  is. 

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

— Községi biro valasztas. liirt adtunk 
arról, hogy a törvényhatósági bizottság többek 
fi'lebbezése  folytán  a békási községi főbíró 
választást alaki okokból megsemmisítette és 
ezt a közigazgatási bíróság is helyben hagyta. 
Az elrendelt uj választást folyó  hó 9-én tar-
totta meg Veres Lajos főszolgabíró,  mikor 
Békás község közönsége községi főbírónak 
ismét Görög Györgyöt választotta meg. 

— A szekely kongresszuson városunk 
ból Gyalókay Sándor főispán,  Pótz Antal fő-
ispáni titkár, dr. Ujfalusi  Jenő polgármester, 
tlr. Szekeres József  plébános, dr. Gál József 
ügyvéd és még többen vettek részt. 

— Kozák Dávid hangversenye. Váro-
suuk közönsége -zeretetében él Kozák Dávid, 
ki zenekarával jelenleg Borszékfürdón  muzsi-
kál. Értesülésünk szerint szeptember 4 én vá-
rosunkba jön és zenekarával egy estén hang-
versenyez. Innen visszautazik Budapestre, hol 
az Emko-kávéházban állandóan játszik. 

— Áthelyezés. A kereskedelemügyi mi-
niszter Török Árthur temesvári kir. s. mérnö-
köt kisegítés képpen a csíkszeredai kir. állarn-
épitészeti hivatalhoz helyezte át. 

— Beszüntetett államsegolyek. A val-
lás- és közoktatásügyi miniszter Czepes Fok-
aán Simon gyergyóbékási ós Tesloveán Péter 
bélbori gör. kath elemi iskolai tanítók 870 kor, 
illetve (J00 korona flzetéskiegészitő  államse-
gélyét — tekintettel a mindkét tanító ellen 
foly  matba tett fegyelmi  vizsgálatra — augusz-
tus hó végével beszüntette. 

— A lelkoszek korpótléka. A király 
szentesítette az 1913. évi XXXVIII, t. cikket, 

a mely a lelkészek korpótlékáról intézkedik. 
A törvény aug. 12-én életbe lépett s rendel-
kezése szerint a papok javadalmazása évi 1600 
korona ( törzsfizetés)  összegig kiegészítést nyer. 

— Kulturmisszió a zene terén. Öröm-
mel hozzuk olvasó közönségünk tudomására, 
hogy a magyar zeneszerző gárda egyik köz-
ismert igen tehetséges, conservatoriumot vég-
zett tagja Kiss Rezső városunkban letele-
pedett és Villanytelep-utcai termében cso-
portosítva kezdődnek és haladóknak a zeue 
elmélet alap elveit, kotta ismeretet ós kottá-
ból való hegedű oktatást óhajt adni már 5 
éves leány és fiu  gyermekektől kezdve az ő 
kitűnő módszere szerint. Miután azt akarja el-
érni a tanár ur, hogy minél tágabb körben 
terjesztessék a zene tudomány, és a szegé-
nyebb, de tehetségesebb gyermekek sem le-
gyenek kizárva az anyagiak miatt az okta-
tásból, azért elhatározta, hogy lejenként cse-
kély 5 koronáért tanít havonta, hetenkint két-
szeri oktatásban. Egyelőre sem hegedű, sem 
kottavétele nem szükséges, amíg az azzal való 
bánásmódot, kissé a kotta ismeretet éa az elő-
ismereteket meg nem szerezte. Azonkívül kü-
lön óránkénti magán oktatásokat is ad jutá-
nyas áron, továbbá elvállalja zenekarok veze-
tését és oktatását stb. Mivel a fenti  iskolát 
már szeptember hó első felében  megkezdeni 
szeretné, azért kéri minél tömegesebben való 
beiratkozást, melyet Vákár L. ur üzletében 
már is lehet eszközölni. Mi a magunk részé-
ről végtelen örömmel vesszük ezt a kultur-
missziót és reméljük, hogy a szülők körében 
is uagy örömet fog  kelteni fenti  hírünk. 

— Ájtatos8ágok a csiksomlyói kegy-
templomban. A P. Albert Kassian uj zárda-
főnök  vezetése mellett beköltözött Szentferenc-
rendi zárdafőnökség  három napig tartó ájta-
tosságot fog  tartani, melyről az alábbi rész-
letes értesítés adatott ki: D. a. J. Kr! A 
csiksomlyói Szentferencrendiek  kegytemplo-
mában a jó Isten inegkérlelése és a sok elemi 
csapás megszüuéseért a bold. Szűz Mária ne-
venapján szokásos búcsúval kapcsolatosan f. 
évi szeptember 12-, 13- és 14-én három napig 
tartó ájtatosságot fogunk  tartani. Az ájtatos-
ság sorrendje a következő lesz : Szept. 12-én 
(pénteken i délután 3 órakor bevezető szent 
beszéd, utánna ájtatosság és gyóntatás. Szept 
13-án (szombaton) délelőtt 9, 10 órakor szt. 
misék. 10 órakor szt. beszéd. Egész délelőtt 
gyóntatás, délután 3 órakor szt. beszéd és 
gyóntatás. 5 órakor szt. beszéd és ájtatosság. 
Szept. 14-éu (vasárnap) Mária nevenapján d. 
e. 7, 8, 9 ós 10 órakor szt. misék. 10 órakor 
szt. beszéd. Egész délelőtt gyóntatás, délután 
3 ólakor szt. beszéd és befejező  ájtatosság. 
Szeressük és keressük fel  minél többen a 
bold. Szűz Máriát! Csiksomlyó, 1913. aug. 19. 
Szentferencrendi  Zárdafönökség. 

— Csiki kisgazdák a kolozsvári ki-
állításon. A vármegyei gazdasági egyesület 
testületileg vesz részt a kolozsvári gazdasági 
kiállításon és gazdagyülésen. Az egyesület a 
következő felhívást  boc3ájtotta ki : Gazdasági 
egyesületünk a Kolozsvárt jövő szeptember 
hó 5—8 napjain tartandó kiállítás megtekin-
tésére 8 azt azzal egybefüggő  talajmiveló gé-
pek bemutatása ós országos gazdagyülésen 
való megjelenésre tanulmányi kirándulást fog 
rendezni. Ez alkalomból 40—50 kisgazdatár-
sunk részére teljesen ingyenes vasúti jegyet 
fognak  kiosztani és lépéseket tettünk a cso-
portos elszállásolás és a kiállításra való in-
gyenes belépő jegyek elnyerése iránt is. Midőn 
erről értesítjük, arra kérjük, hogy a kedvező 
alkalmat felhasználni  s a kirándulásban részt 
venni szíveskedjék. Miután vasúti ingyenjegyet 
CBak legfrnnebb  50 jelentkezőnek a jelentke-
zés sorrendjében adhatunk ki, arra kérjük, 
hogy résztvevő szándékát egyesületünk irodá-
jának lehetőleg azonnal bejelenteni szívesked-
jék. Indulás a csíkszeredai vasúti állomásról 
szeptember hó 5-én délután 3 óra 3G perckor, 
visszaindulás Kolozsvárról 8-án reggel 8 óra 
32 peickor. Csíkszereda, 1913. évi augusztus 
hó 25-én. Csikvármegye gazdasági egyesülete, 
mint vármegyei mezőgazdasági bizottság. 

— Fogynak a jogászok. Az ügyvédi 
vizsga rendszerre vonatkozó törvény életbe-
léptetése óta rohamosan fogy  az ügyvédjelöl-
tek száma. Az ügyvédi kamaráknál alig je-
lentkezik valaki a ki Ügyvéd akar lenni. 
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előadják Waldemár Psyíander és Ebba Thoni-
seu a kopenhágai kir. sziuház tatjai, ezen U-i 
vili bemutatásra kerül: Palkó és az elefánt, 
humoros. A. Browning, dráma •> felvonásban' 
Krdóirtáa Kszakamerikában, természet utáni 
felvétel.  Regényes menyasszony, humoros. Kzen 
érdekes műsor folyó  évi szeptember hó 3 án 
kerül szinre a csíkszeredai Edison Mozgószin-
házban. 

— Beiratkozások. A csíkszeredai áll. el. 
fin-  és leányiskolában az 1013—14. tanévi be-
íratások szeptember hó 4, 5, U és 0, napjain 
lesznek délelőtt 8-11, és délután 2 1 éráig 
az iskola földszinti  első tantermében. A magán-
vizsgálatok szept. 3-án délelőtt K—12 óráig, a 
javitóvizsgálatok 3 án délután 2--I óráig 
lesznek. Szeptember 10-én isteni tisztelet. II-én 
tanítás kezdetét veszi, AZ I. osztályba csak 
olyan növendékek vétetnek fel,  kik 1013. szept. 
l-ig 0-ik életévüket betöltötték s ezt tanusit 
ványnyal igazolják. Beiratási dij 1 — 1 tanuló 
után 50 lillér. 

— Adomány a vizkárosultaknak. Az 
Első Magyar Altalános Biztosító Társaság igaz-
gatósága az idei vizkárosultak részére a tavalyi 
10.000 korona segéllyel szemben 20.000 koto-
nát bocsájtott a belügyminisztérium rendelke 
zésére. Ezen segély az összes biztosító társa-
ságok körében egyedül áll. Megérdemli tehát 
ezen legnagyobb biztosító magyar társaság, 
hogy a közönség ugy élet-, mint tüz- és egyéb 
biztosításait ezen társulatnál kösse. 

— A kasszarablckat elitéltek. A folyó 
évi február  15 én Tapioczán és Csikcsicsóban 
elkövetett kasszarablas tettesei felett  a csík-
szeredai kir. törvényszék f.  hó 22 én mondotta 
ki az Ítéletet, mely szerint Lakatos Sztojka 
György 11 évi, Lakatos Sztojka János pedig 5 
évi fegyházat  kapott. Az orgazdasággal gya-
núsított Botár (bili) Károly a vád alól fehnen 
tette. A cigányok elfogatásakor  megtalált 1458 
koronából a taplocai fogyasztási  szövetkezet 
részére 1230 K.-t, a csicsói községi biró ré-
szére 138 K.-t és a csicsói fogy.  szövetkezet 
részére 90 K.-t osztott ki a bíróság. Az Ítélet 
a főbb  részekben jogerős A megtérült össze-
gen felül  a taplocai szövetkezet még mintegy 
500 koronával van károsodva, s az aránylagos 
kár Csicsó részéről is megvan. 

— A magas cipősarok. Ez idő szerint, 
amint tudva van különösen a hölgyek, igen 
magas cipősarkon járnak. Ami pedig, miként 
ezt most ismételten egy kiváló német orvos 
is kimutatta — árt az egészségnek. A lábfej 
ugyanis ezáltal helytelen állásba kerül, ami 
nek az a következménye, hogy olyan izmok-
nak is kell munkát végezniük, amelyek egyéb-
ként meg lennének kímélve. Ha ugyanis a 
cipősarok tulmagas, akkor a láb sarka föleme-
lődik, aminek viszont az jár a nyomában, 
hogy a comb alsó fele  igyekszik kimozdulni 
rendes, merőleges helyzetebői. Hogy tehát az 
eióreesó térdek mégis rendes helyzetükben 
maradjanak, a combok tartóizmainak állandó 
erős feszülő  munkát kell végezniük. De a 
has és medence is előrenyomakodik a magas 
sarok révén s ez viszont a hasizmokat kény-
Bzeriti fokozott  tevékenységr. A magas sarok 
kellemetlen következése a gyors elfáradás, 
hiszen közismert dolog, hogy a katonák ma-
gas sarkon nem tudnak kitartóan gyalogolni. 

— Eladó tégla, a legelső minőségű 
mintegy 150.000 azonnal eladó! — 
Érdeklődők felvilágositást  nyernek a 
kiadóhivatalban. 

Tanárok, tanituk és más érdeklődők f i g y e l m é b e ! 
ÉL' MOST JELENT MEG: 

„A MAPÁRTÖMÉSZET KÉZIKÖNYVE" 
cimü munka, melyből a madár tömészete t bárki e lsa já t í tha t ja . 

A 131 oldalon mepielent munkát Szemere 
László, az ornithologiai központ volt tiszt-
viselője, a zsögödi Madártani Állomás 
(madá r tömő i n t é z e t ) tulajdonosa irta. 
Illusztrálva van dr. Szlávy Tibor és szerző 
fenykepfelveteleivel  és r a j z a i v a l . 
A könyvnek más irányú használhatósága isvan, 
amennyiben benne a különféle  magyarországi 
madártani szakírók által használt madárnevek 
tisztázva vannak egyeztető betüsorosokkol. 

Kapható Vákár L. könyvkereskedésében, Csíkszeredában. 
Ára 2 korona 4 0 fillér  IVankó. 

j ^ ? 
19 »Tl»i. J^^ »..«( a 7. 
Thomasschlacke 

A csíkszeredai állandó 
Edison IVIozgószinházban 

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

ŐSZI TRÁGYÁZÁS! 

T H O M A S S A L A K 
A It'gjul'b és legolcsóbb foszforsavas  műtrágya! <Ivakotljuuk a hamisításoktól! 
Csak akkor valódi, ha ilyen zsákba van ós eredeti ólomzár van rajta. 
M i n d e n z s á 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 ! 

KALMÁR VILMOS 
a Tbomasphosphatfabriknn  Boriin, v e s ó r k o p v i s o l ő j e 

BUDAPEST, VI., ANDRÁSSY-UT 49. 
Különösen a jelenleni rendkívül olcsó árakra figyelmeztetjük  a vásárlókat. 
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Sz. 3089—913. 
ki. 
Pályázati hirdetmény. 

Csikvánnegye törvényhatóságának 
1913. évi május hó 29 én tartott ülé-
sén szervezett, s a belügyminiszter út-
nak 1913. év julius hó 29-én kelt 
120054 — 1913. IV. b. számú leiratával 
jóváhagyóit gyimesközép'oki segédjegy-
zői állásra pályázatot hirdetek, s fel-
hívom azokat, kik ezen állást elnyerni 
óhajtják, hogy az 1900. évi XX. t.-c. 
3. § ában előirt minősítésüket, továbbá 
eddigi alkalmaztatásukat igazoló okntá 
nyokkal felszerelt  pályázati kérésüket 
1913. évi szeptember hó 15 éig hoz 
zám annál is inkább adják be, mert 
a később beérkezett kérvényeket figye 
lembe venni nem fogom. 

A segédjegyző 1000 korona java-
dalmát a csíkszeredai tn. kir. adóhiva-
taltól fogja  kapni. 

A választás napját később fogom 
kitűzni. 

Szépviz, 1913. évi augusztus hó 
24 én. 

Dr. Már ton László, 
főszolgabíró. 

Sz. 3151—913. 
ki. 
Pályázati hirdetmény. 

Csikvármegyében. a szépvizi járás-
hoz tarlozó, a volt j ^yzőnak hivatal-
vesztésre történt eli . lése következtó 
ben végleg megüresedett csikszeutmik 
lósi körjegyzői állásra alispán urnák 
1913. év nugusztn-. hó 23-án kelt 
7443—913. ai. számú rendelete alapján 
ismételten pályázatot hirdetek, s felhí-
vom mindazokat, kik ezen állást el-

nyerni óhajtják, hogy az 1900. évi XX. 
t. c. 3. § ában előirt elméleti minősíté-
süket, továbbá eddigi alkalmaztatásukat 
igazoló okmányaikkal felszerelt  pályá-
zati kérésüket folyó  év szeptember hó 
15 éig hozzám annál is inkább adják 
be, mert a később beérkezett pályázati 
kérésüket figyelembe  venni nem fogom. 

Egyben közhírré teszem mindazok-
nak, akik a 2394—912. ki. szám alatt ki-
bocsátott pályázati hirdetmény alapján 
a kérdéses állásra előzőleg már pá-
lyáztak, hogy amennyiben a pályázati 
igényüket tovább is fenntartják,  igény-
bejelentésüket hozzám a jelzett napig 
szintén tegyék meg, mert, hanem azt 
vélelmezem, hogy a kérdéses állás el-
nyerésére már igényt nem tartanak. 

A köt jegyző javadalma a következő: 
1. Törzsfizetés  HiOO korona. 
2. Ir^daszolga és küldönc tartási 

átalány 1U0 korona. . 
3. Iroda fűtési  és világítási átalány 

103 korona. 
4. Természetbeni lakás és végül: 
5. A magánmuukálatokért a megyei 

szabályrendeletben megállapított dijak. 
A választást 1913. évi szeptember 

hó 20-ún délelőtt  10 órakor  fogom  a 
csikszentmiklósi jegyzői irodában meg-
tartani. 

Szépviz, 1913. évi augusztus hó 
27-én. 

Dr. Márton László 
főszolgabíró. 
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Nyomdásztanu I ó nak felvétetik  egy 

ügyes fiu,  ki legalább a közép-
iskola '2-ik vagy 3 ik osztályát jó 
eredménnyel végezte, V á k á r L., 
könyvnyomdájában, Csíkszereda. 
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Pályázati hirdetmény. 
Cuikkozmáai körjeg> tőségben elvá-

lasztás folytán  uiegllresodett. 3 100U 
korona évi tizet snel díjazott segéd-
jenyaől állásra pí'yázatot hirdetek és 
felhívom  mindazokat, kik ezen állás: 
elnyerni óhajtják, hogy az l.ss:i. íivi 1 
t.-c. «. § áhan, illetve az 1900 évi XX 
t.-c. 3. jj-Ahan előirt képesítésüket, va-
lamint az eddigi alkalmazásukat igazoló 
okmányokkal felszerelt  kérvényeiket 
folyó  évi szeptember hó 10 ig hozzám 
adják be. 

Később beérkező kérvényeket fi 
gyelembe nem nem veszem. 

A választás határidejét később fo 
gom kitűzni. 

Csikszentmárton, 1913. évi augusztus 
hó 17-én. 

Bartalis Ágost 
t'őszutgabirú. 

THIERRY A. GYÓGYSZERÉSZ BALZSAMA 
ütolérhetet Ion batáau tüdő- és mcllbetegBégeknel, enyhiti a ka-
tarust, megszünteti a fájdalmat  okozo köhögést. Torokgyuladást, 
rekedtséget és gégebajokat mcgszOutet, valamint lázt, k ti lö nősen jó 
hatű»u gyomorgörcs és kolika ellen. Gyógyhatású aranyér és altesti 
hántalmaknál, tisztítja a veséket, étvágygerjesztő, elősegíti a/, emész-
tést. Kitűnően bevált fogfájásnál,  o-lvas fogak,  szájbüzuél, valamint 
az összes b/ái- és fogbetegségek,  büffögé"  ellen, megszünteti a száj 
vagy gyomortól ere«lo bűzt. .ló hatású pánti ikagilisztánál. Meggyógyít 
«rindea sebet, Mbholjrt, orbineoi, láztól ere.!.» bólyagot, k'-lést, sze-
mölcsöd. égési sebeket, m»gfugyott  testrészeket, vart és kiütést. 
Fülbántalmak ellen kitűnő hatása. Minden háznál különösen influenza, 

kolera vagy más járványokuál kéznél legyen. 
írjunk : Tkiorry A Őrangyal gyógytáranak Pregradu, 

Rohitsch mellett. 
12 kis vagy 6 dupln  vugv l  ringj'  sepicinlúveg  5 60 koron a. 
Nagyobb rendelóseknal jelentekeny arengedmeny ! 

ICH DIEfT 
in echter Balsam I 
iţrry inrrtgrída 

Eredeti KÖRTING 

DIESELMOTOROK t i r 
Szivógáz és benzinmotorok. 

Benzin es nyersolajos eséplő-
garniturak, mag/injárúv al is. 

Meglepő újdonságI Meglepő újdonság! 

Nyersolajmotorok 
gyújtófej,  vizbefeeskeedezés 

és kompresszor nélkül. 

Gellért Ignácz és Tsa 
mérnöki iroda 

B u d a p e s t , V , Koliáry-utca 4. 
Saját érdekében kérjen ajánlatot! 

VAKAR L„ CSÍKSZEREDÁBAN 
KÖNYVNYOMDA, KÖNYV-, PAPÍR- ÉS IRÓSZERKERESKEDÉS 

J.«jjtulsj(loDos: Dr. GAAI, ENDBK Nyuwatott Vakar L. kiiuyvnyomiUjiban, Csilwarsda 

6-lk oldal. S Z É K K L*Y S É G 35. szám. 


