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Hirdetési dijak előre íizetcndük. 
Kéziratok nem adatnak vissza. 

Felkinálkozás. 
Köszönjük Andrássynak, hegy — szerinte 

— őszinte volt. Kijelentette, liogy egyetlen 
célja a hatalom megnyerése. K célból lemond 
minden katonai követelésről. Ellenben haj-
landó megadni mindent a véderő fejlesztése 
érdekében. Fölajánlotta tehát feltételek  nélkül 
a további létszámemelést. Es teszi mindezt 
pártalakitása pillanatában, ellenzéki álláspont-
ról. Mielőtt a kormányalakításra kilátása lenne. 
Teszi ezt okkor, amikor ,a gyűlölt" Tisza a 
legnagyobb nehézséggel kiizd a katonai kér-
désben. Mikor a gazdasági válsággal küzdő 
uemzet képviseletében alkuszik Bécscsel. 

Ezzel a ténnyel szemben kötelességünk 
nekünk is ószintéu mvgtnondani a magunkét. 
Röviden felelünk:  ez az „őszinteség" közön-
séges fölkinálkozás.  Olcsó Jánoskodás. Ajánl-
kozás Bécs előtt. Akkor az elbolonditott nem-
zet örömmámora közben liferáiuuk.  Nem lesz 
szükség a parlamenti őrségre. Nem fog  senki 
heccet csinálni. Nem csinálunk kellemetlensé-
get a külügyi helyzet nehéz óráiban. 

Ha nyomban meg nem kapjuk a hatalmat, 
akkor és addig tovább folytatjuk  a megkez-
dett zsarolási hadjáratot. Romlásba keverjük 
az orszégot. Es minél több a baj anélkül is: 
mi még többet csinálunk hozzá. 

Ez szól mára. De a tiszta mérlegkészítés 
szempontjából beszéljünk a múltról is. Mert 
ha igy vau ma, kérdezem : mire való volt az 
évek óta folyó  hecc V Mondták eddig : nagy 
nemzeti célokért, amelyeket mi akarunk, de 
Tisza nem akar. Kérdem: miért nem mondta 
Andrássy két és bárom év előtt azt, amit ina 
mond? Mert hát a jövőre lehet igaza még 
Andrássynak is, de a múltra bevallja, hogy 
nincs. Nosc volt. Akkor se. midőn a nemzeti 
követelések ellen tombolt s ezért a babiloni 
gróf  cimet és jelleget kapta, akkor se, midőn 
az általános, titkos ellen mozgósította a rend 
őrség brutális vaskezét és ezért a cueik fe-
kete gróf  nevet adták neki. Díjmentesen. 

Hiszen ha két év előtt azt teszi, amit 
most, akkor nincs junius -4, nincs Geró-fele 
ügy, nincs Désy-per, de nincs Alkotmanypárt 
sem. Lenne ellenben béke, vállvetett munka, 
becsületes fejlődés,  normális közélet. Nem 
lenne lejárva miudeu radikális felfogás,  nem 
lenne megölve a függetlenségi  eszme. 

Ami ma van, mindazt Andrássy okozta. 
Mesterségesen nevelte ki a közéletből a köz-

élet romlására. Kicsiholt:: azokkal az elvek-
kel, amiket most elejtett Miért okolja tehát 
Tiszát és éppeu Tiszát? 

A katonai kérdés tehát el van ejtve a ha-
taloméri és maradt a bosszú. De mi lesz a 
mostani választói jogával '! Azzal, mely ellen 
meggyőződése egész erejével érvelt és bizo-
nyított éveken át ? 

Akkor beszélt-e igazán, vagy most? Azt 
hiszem : most. o legalább is megharagudna a 
föltevésért  is, ha most a/: ojzinteségét el ír un 
hinném. Kihiszem. És bocsásson meg, ha ezért 
nem megyünk vele azok, kik akkor vele vol-
tunk. Ezért a pár őszinteségért. Hogy akkor 
nemzeti volt felfogásábau.  Most nem az. Hogy 
akkor jószivü volt, most hosszút libeg. Hogy 
akkor a magyarságot féltette,  most pedig esak 
a hatalom kell neki. 

— A „Csikvdrmegye" felelős 
szerkesztője Vákár P. Ariliur az el 
mult hiten lapjának minden egyes szá-
mát nekem szeutelle, s uagy igyeke-
zettel szeretné belebeszélni a csiki túr 
sadalomba, hogy a „Tinova" és én 
egy vagyunk. Hát lia nera unju, csak 
folytassa,  s ha aktul olyan ember, a ki 
ezt elhiszi, tétesse rámába a kepét, 
mort az öntöl mindenesetre megér 
demli azt. 

Hanem hát ugy kiváuja ön, hogy 
álljunk  csak meg egy szóra. Eu tehát 
megállok, hallgasson ide. 

Sok mindent összeírt öu. Igazat és 
netn igazat. Mindenesetre ugy az igazat, 
mint a nem igazat alapos tendenciával 
a .közérdek"  nevében. 

Erre következő a válaszom : 
1-szörintézze el a nyilvánosság előtt 

napvilágra kerüli azt az ügyét, amelylyel 
Cseresznyés Emil cseudőrszázados és Ke 
renci István nyugalmazott gazdatiszt, 
földbirtokos  együttes vallomásaikkal 
eskü alatt állítottak önről és társáról, 
liOj-'y bezárt helyről iratokat loptak el, 
azokat néhai Lázár Menyhértnek 10,000 
koronáért eladták ê  azután is haláláig 
zsarolták, 

•2-szor intézze el azt az ügyét, hogy 
mint a közérdek nevében dolgozó új-
ságíró pennáját a Uötz cég által egy 
neliány  ezer koronával megvásároltatta. 

3 szor: intézze el azt az ügyét, 
hogy Uaal Alajjs orvostanhallgató nyilt 
utcán barátságos beszélgetés után könnyű 
testisértés okozásáig pofozta,  s ha mind 
ezen ügyeit elintézi, s azoknak elinté-
zését a nyilvánosság kritikája elé ter-
jeszti, akkor szóba állok önnel, mind-
addig azonban, a tnig ezt nem teszi, 
nekem kukorikolhat hajnalhasadtától a 
késő estig, én azokra egyáltalában nem 
reflektálok.  Kijelentem, hogy lovagias 
elégtételt neiu kérek, esküdtbíróság 
előtt nem perelek. Ha azonban vélet-
lenül mégis mogunnám a sok csipkedést 
figyelmeztetem,  hogy ha az elégtétel, 
megválasztásában válogatós nem leszek, 
azt tulajdonítsa kizárólag magának. 

Dr. Gaal  Endre. 

t Dr. Bogády Gábor. 
Huszoukilen esztendeig küzdött, dol-

gozott, s a miker talán ilyen rengeteg 
munka és fáradság  után megpihenhe-
tett volna, ükkor oly kegyetlenül, tra-
gikusan végzett vele a sors, hogy va-
lóbau könnyek fakadlak  a szemeink-
ben. 8 a mikor a koporsóját láttuk, a 
mélységes gyászba és fájdalomba  dön-
tött családot, a hitvesi szeretettel gör-
csösen ragaszkodó feleséget,  akkor zo-
kogtunk a fájdalomtól. 

Elment kálváriát járni, távol azok-
tól, a kikkel élt, faluba,  kínlódni, szen-
vedni, de odavitte a hűségesen szerető 
nőt, a feleséget,  nemcsak azért, hogy 
keuyeret keressen, hanem hogy a meg-
vetését és gyűlöletét hagyja hátra an-
nak a társadalomnak, a mely csak meg-
szólni és rágni tud. De kárpótlást nyúj-
tott neki az a boldogság, a melyet a 
felesége  oldalán megtalált. Ha láttátok 
ttolua sírni, ha láttátok volna a felnyi-
tott koporsó után egy utolsó erőfeszí-
téssel rohanni és azután újra eszmé-
letlenül összeesni, akkor azok, a kik 
még csak rövid idővol ezelőtt bántot-
tátok, csuszva-mászva kellene a lábai-
hoz menjetek bocsánatot kérni tőle. 

Hogy szerette e ? Hisz ez volt a tra-
gikuma ! Eszeveszette l rohant a vesze-
delemben levő feleség  után. Uoudolko-

j él • Isytartüiabb drotizala» I4mp«. 
Jrótuálltl 75'/« truuMgUkviti*. 
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z&b nélkül tette kockára és adta odn a 
maga életét. És liogy volt-o viszont 
azereiVO ? Hát ha száz élete volna a 
gyászban maradt asszonyunk, eddig 
mindegyikkel nem életre támasztotta 
volna-e öt? 

Azonban hagyjuk ezt. Az ő sírjáról 
tanuljuk meg azt, hogy a férfi  jellem 
legszebb virága az elhatározás a mikor 
család, jó barát és mindenkinek elle-
nére magihoz ftlzi  azt a nflt,  a kihez 
szerelmén kivUl semmiféle  kapocs nera 
köti, ha ezért az egyért lemond min-
denféle  más elönyról, dolgozik, szenved, 
de szivében hordozza azt a boldogságot, 
a mit még a rosBZ nyelvek fulánkjai 
sem tudnak megrontani. 

Vasárnap este 10 órakor dr. Bogády Gá-
bor karcfalvi  fiatal  ügyvéd feleségével  és ven-
dégeivel csónakázni mentek a közeli vasúti 
állomáshoz, hol a sok esőzés 2—3 méter 
mélységű tavat hozott össze. Az utóbbi idő-
ben többször csónakáztak Bogádyék, sőt va-
sárnap délelőtt is kellemesen szórakoztak a 
tavon. Ezúttal a kis csónakba Bogádyné, Krall 
Jánosné, növérök, Jakab Irén, Hantz brassói 
doktor leánya és Nagy László karorvos száll-
tak be, mig Bogády és Krall János erdögond-
nok a parton sétáltak. 

A társaság vig hangulatban csónakázott, a 
legkisebb veszélytől sem tartva. Hirtelen azon-
ban a gyengén összetákolt csónak sülyedni 
kezdett és pár pillauat alatt valamennyien a 
mély vizbe estek. 

E rémes pillanatokat súlyosbította az. hogy 
a társaság tagjai nehéz, meleg ruhákba vol-
tak öltözve és a hölgyek úszni különben sem 
tudtak. Dr. Nagy László nem veszítve el lé-
lekjelenlétét, a felborult  csónakot, melyhez a 
két leány görcsösen kapaszkodott, úszva ki-
vonszolta a parthoz és a vízben óriási eről-
ködéssel levetvén nehéz felöltőjét  és kabátját, 
visszauszott a fuldokló  két asszonyhoz, kiknek 
ekkor már csak hajuk látszott ki a vízből. 
Óriási küzdelemmel ínég sikerült megmenteni 
és partra vinni a teljesen elalélt Bogádynét. 

E rövid pár perc alatt történt, hogy a par-
ton álló Bogády, látva a halálos veszedelmet, 
gondolkozás nélkül a vizbe ugrott, hogy 

A „SZÉKELYSÉG" TÁRCÁJA. 
A Márki levele. 

Mademoiselle, tavasz van ismét 
A nap süt lágyan éltetön, 
Virágnyiláskor zeng az ének 
Szellő leng halmon és tetőn, 
lia majd az alkony szürke árnya 
Homályba, estbe elköszönt 
Kisasszonyom . . . édes a pásztoróra 
Kilenc és tiz közt várom önt, 
Kilenc és tiz közt várom üut. 

Kisasszoyom, múltkori levelemre 
Hogy válasz nem jött, szomorít. 
Most nyár van, forró,  lázbagyujtó 
Az alkony vágyakat borit. 
Kis kertemben kinyílt a rózsa 
Mámorba díszbe öltözött, 
Kisasszonyom, — szabad remélnem ? 
Kiienc és tiz közt várom Out 
Kilenc és tiz közt várom önt. 

Kisasszonyom, — elmúlt a nyár is, 
Tiz éve már mult el velem 
Szép őszi, késő szerelemnek 
Édes játékát játsza el velem 1 
Sárga levélkék haldoklása 
Szép őszi fény  halkan köszönt. 
Kisasszonyom, — zárom e pár sort 
Este kilenc és tiz között. 
Este kilenc és tiz között. 

Orvos ur, vége már a mécsnek, 
Már hálni jár csak eletem, 

e a legutolsó szép regényem 
h hagyja átélni nekem! 

írja meg néki, hogy még várom 
Hajam ősz, rajta sir a kor . . . 
Téli szól bug, kopár fák  között már — 
Óh jöjjön el . . . akármikor! 
Oh jöjjön el . . . akármikor! 

Csíkszereda, 1913. szept. 20. 
Erdély  Béla. 

úszva megmentse a fuldoklókat,  köztük halál-
tusáját vivő feleségét.  Alig merült cl azonban, 
a hideg vizben szívszélhűdés érte, mely nyom-
ban halálét okozta. 

Ezalatt Krall Józscfné  a habokkal küzdve, 
végképpen elmerült és kimenteni a páratlan 
önfeláldozást  és bátorságot tanúsító Nagy 
László sem tudta. A kétségbeesett férj,  ki 
úszni nem tudott, tétlenül kellett nézze fele-
sége nyomtalan elmcrülcsét. 

E szörnyű szerencsétlenség liircrc többen 
jöttek ki a faluból  és hosszas kutatás után a 
reggeli órákban húzták ki Hogády és Krallné 
tetemét. 

A megrendítő katasztrófa  híre már a kora 
kora reggeli órákban elterjedt a városban és 
mindenfelé  nagy részvétet keltett. 

Bogády üáborné közel 24 óráig eszmélet-
len állapotban volt és a kiállott izgalmak, 
valamint a hideg víz okozta hülés következ-
tében nagy betegen fekszik,  állapota a legko-
molyabb aggodalomra ad okot. 

Bogádynak temetése f.  hó 17-én délben 
ment végbe Csikszenttamáson, városunk és a 
vidék impozáns igaz részvéte mellett. Sírjánál 
a kartársak nevében dr. Pál Gábor ügyvéd 
tartott mély hatást keltő gyászbeszédet és ko-
szorút helyezett a koporsóra. Az óriási gyász-
közönség soraiban láttuk Mikó Bálint v. b. t. 
t., Gyalókay Sándor főispánt,  Báró Rud-
nyánszky Sándort és sok mást vármegyénk 
előkelői közül. 

Krall Jánosné tetemét Gyergyószentmik-
lósra szállították, hol f.  hó 16-án temették el 
óriási részvét mellett. 

Bogády haláláról a mélyen sújtott család a kö-
vetkező gyászjelentést a-ita ki: 

Murosbogádi özv. dr. Hogády Gáhorné a maga, 
az édes auya és számos rokonság nevében, letörve, 
mélyen megrendülve és kimondhatlun fájdalommal 
tudatja, hogy felejthetlen  férje  murosbogádi dr. Bo-
gády Gábor ügyvéd életének 29-ik, boldog házassága 
első évében megrendítő szerencsétlenség következ-
tében — ükkor, midón baleset miatt hulálveszedeleni 
közt levő felesége  és ismerőseinek megmentésére 
sietett — hűséges és neui- s szivének áldozatává lett. 
Megboldogult bilit tettemet f.  hó 17-én szerdán dél-
elolt II és fél  órukor helyezzük örök nyugalomra a 
csikszonttamási családi sírboltba, lelkéért uedig az 
engesztelő szent mise-ál Jozat f.  bő 18-án délelőtt 10 
órakor mutattat tv be a csikszcnttamási róm. kath. 
templomban. Életét lcláldozó szivéért legyen a jó 
Isten és a mi soha ci nem alvó szeretetünk a ju-
talma ! Csikszunttamás, 1913. szeptember hó lti-án. 
Murosbogádi özv. dr. Bogády Oáboruó szül. Jakab 
l'iroskii, az elhunyt felesegc  Pistuka nevelt üa Mu-
rosbogádi özv. Bogádi Gyuláué szül. Bocskor Ilona. 

A katonai becsület. 
Irta. K>rfi«  Holra. 

(Folytatás ós vége.) 
A főhadnagy  meg sokféle  történetet be-

szélt el Yitus Mayrról és a százados figyel-
mesen hallgatta vígig, felső  ajkát előretolva 
es idóröl-idóre nagyot fújva  orrán keresztül a 
bajuszába. 

— No, végre megtaláltam — mondta vé-
gül nyugodtan. Ennek az alaknak jól befüty  ülök. 
Azt hiszi talán ez a fickó,  hogy ravaszabb 
mint en V Majd meglátjuk Mayr ur? Köszönöm, 
kedves báró! 

A kaszárnya udvarán a százados egy kört 
alakiitatott és beszédet intézett a legénység-
hez, amelyben elmondotta a század képzett-
sége elleni kifogásait  és különösen kellemet-
len formában  foglalkozott  Vitus Mayrral, aki 
nemcsak a legfels/ogebb  és legbutább, hanem 
egyszersmind a legszemtelenebb és leglustább 
dög, aki csak elcsúfította  eddig a hatodik szá-
zadot. A beszéd vége igy hangzott: 

— Egy ilyen fickó  az egész gyakorlatot 
elrouthatja. Ti tudjatok, hogy az eu legény-
ségem a fess  hatosok melléknevet viseli. Ez 
egy diszjelzö, amelyet meg kell őriznünk és 
az őrizetben minden egyénnek segítenie kell. 
Es ha egy ilyen lusta dög is van a század-
ban, mint ez a Mayr, — nézzétek ezt az álla-
tot, még röhög — ha egy ilyen is van itt, 
akiben semmi katonai becsületérzés nincs, ak-
kor a sarzsik nem tehetnek semmit. A baj-
társaknak is meg kell mondani az ilyen em-
bernek a véleményüket, erélyesen kell meg 
mondani. Ti tudtok legtöbbet tenni azért, hogy 
egy ilyen emberben a katonai becsületérzés 
fölébredjen.  Megértettétek ? 

— Meg, kapitány ur! 
— Fiuk, egy ilyen fickó  lustasága miatt 

a többieknek is szenvedniük kell. A harmadik 
szakasz még egy órát egzereiroz. Őrmesteri 

— Százados ur! 
—- Mayr 14 napi kaszárnyaáristromot kap. 

az elhunyt éden anyja. Dr. Bocskor Béláué szül. Ma-
rosbogádi Bogády Etelka, Koncztíyuláué szül. raaros-
bogádi Bogády Ilona, az elhunyt testvérei. Maros-
bogádi Bogády Lajos, Bocskor Ádám, Kálmán, Béla, 
Bálint nagybátyját. Dr. Bocskor Ádáiu, Erzsébet, 
Eleonora unukatesvérel. Koncz Márta unokahuga. 
Koncz Gyula ni. kir. csendőrszázados, sógora. Jaknb 
József  erdőtanácsos és uejo Lázár Iza, após és 
anyós. Jakab Irénke, sógornője. 

Krall Jánosné haláláról a gyászoló család a kö-
vetkező gyászjelentést adta ki : 

Alattirtuk megtört szívvel tudatjuk, hogy a hón 
szeretett feleség,  jó gyermek, édes testvér, szeretett 
unokahuga Krall Jánosné szül. Jakab Edlth életének 
'24-ik, boldog házasságának 3-ik évében folyó  évi 
szeptember hó 14-éu hirtelen elhunyt. Kedves halot-
tunk hűlt tetemét folyó  óv szeptember hó lü-án d. 
u. 4 órakor helyezzük a gyergyószentmiklósl örmény 
temetőben örök nyugalomra, az engesztelő szent mise-
áldozat pedig folyó  évi szeptember hó 18-án d. e. 10 
óiakor fog  az örmény szertartású katholikus temp-
lomban az Egek Urának bemutattatni. Emléke le-
gyen áldott ! Gyergyószentmiklós, 1913. szept. 15. 
J tik ah József  és neje Lázár Iza, szülők. Dr. Miklósy 
Viktorné szül. Lázár Stefánia.  Cseresnyés Einiluó 
szül. Lázár Piroska. Özv Pataki Leoné szül. Jakab 
Róza. Jakab Juliánná ós Jakab Ilona nagynénjei. 
Králl János, férje.  özv. Bogády Gáborné szül. Jakab 
Piroska, Beukő Andrásné szül. Jakab Nóra és Jakub 
Irón testvérei. 

Közigazgatási bizottság és a 
borszéki építkezések. 

Vármegyénk közig, bizottsága folyó  hó 
15-én tartotta meg a hónapban ülését, amely-
nek egyéb tárgyain kivül egyike volt a legfon-
tosabbaknak a borszéki építkezések ügyében az 
alispáni határozat ellen beadott felebbezés.  A 
felebbezés  azt tartalmazta nagyrészében, hogy 
egyéb fürdőhelyeken  is igy építkeznek, Sveitz-
ban csaknem mind a könnyebb építkezési 
forma  dívik, miért ne lehetne tehát ez jó Bor-
székre is. És azt a kérelmet terjesztette elő, hogy 
az alispáni határozat helyeztessék hatályon ki-
vül és adassék ki a már felépített  épületre az 
engedély. 

De később, minthogy a vállalat emberei 
itt jártak és arról győződtek meg, hogy a bi-
zottság tagjai csaknem teljes számban ragasz-
kodnak a törvényes szabályok betartásához, 
egy kérést adtak be, a melyben a döntés el-
halasztását kérték, hátha azalatt a birtokos-
sággal valamelyes elfogadható  megállapodásra 
jutnának. 

— Tizennégy napi ka^zárnyaáristrom. Pa-
rancsára, százados ur! 

A harmadik szakasz, az udvar egyik sar-
kában folytatta  a gyakoriatozást, a többiek 
bementek a szobákba. 

— Most örülhetsz, te mafla  — mondta 
Bartsch káplár Mayrnak 

Mikor az őrmester este a rapporton a pa-
raucsot fölolvasta,  gunyus mosollyal ellépett 
a front  előtt ós Vitus Meyerral szemben megállt. 

— Itt van hát, Mayr ur! — moudtagúnyo-
san — hadd nézzelek meg tiam ! Viruló szín-
ben vagy. Örülök neki! Es ugy látszik tet-
szik ueked a katonaság, hogy olyan szépen 
uevetsz fehér  fogacskáiddal.  Nézzétek, Mayr 
ur nem is áll haptákba, ha én beszélek vele. — 
Mayr kapott egy ütést a kard fokával  az ujjaira. 
Talán egy díványt hozzak ide, hogy kényel-
mesebb legyen neked ? Te ökör, s^eretuék két 
lábbal a hasadba ugrani, hogy a falhoz  ra-
gadj! Te utálatos á'lat! Pfuj  1 

Es az őrmester visszament az asztalához. 
Vitus Mayr Bartsch őrmester szakaszához 

tartozott. A 123-as szobában, ahol a szakasz 
a'udt, ma este nagyon sokat ós titokzatosau 
suttogtak. Mikor a legénység lefeküdni  ké-
szült, a káplár kimenői uhuban jött ki a szo-
bájából és ugy mellékesen megjegyezte: 

— Éjfél  elótt nem jövők haza I és Mayrra 
olyan pillantást vetett, mintha azt mondaná: 
No most ! 

A szobatársaktól a szakasz marhája sok 
durva megjegyzést hallott, de mindont az ő 
szokott mosolyával és egy csöndes, haragos 
pillantással fogadta,  különben azonban hatás-
talanok maradtak, Mayr feküdt  le először és 
hortyogott, mielőtt a lámpát elfújták  volna. 

Hingler a kürtös, eloltotta a lámpást és a 
sötétben a szakasz hozzáfogott  ahhoz, hogy 
Mayrbe az őrmester recipéjo szerint katonai 
becsületérzést öntsön. 

A delinkvens erejét azonban nagyon kicsire 
becsülték. Mayr nagyon hamar kiszabadult a 
takaró alól és a leghevesebb támadóját, a kUr-
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Ma tehát egyfelől  a kérdés eldöntése a 

birtokosság kezében van. A két község birto-
kosságának joga van ahhoz, hogy a szerződés 
5. pontja szerint az 500.000 koronának olyan 
beruházásihoz ragaszkodjék, a mely neki a 
szerződés lejárta utün is hasznos befektetés. 

S ezt a jogát teljes mértékben támogatja 
a közigazgatás, mert ha a kérdéses épületre 
az engedélyt nem adja ki, akkor azt a birto-
kosság egyetlen fillérben  sem köteles átvenni. 
Hogy azonban a vállalattal szemben ugy mint 
most is méltányos legyen, ne ragaszkodjon a 
most már letelöben levő 10 évi beruházási 
időhöz, banetn az eddigi hasznos beruházáso-
kat vegye át, a megmaradó összeg erejéig 
szabja meg az általa kivánt beruházásokat és 
ezeknek teljesítésére adjon oda tnég két esz-
tendőt. Ehhez neki joga van, s ez is a méltá-
nyos. Mert olyan megoldásról, hogy a meglevő 
épületet akármilyen összegben a birtokosság 
átvegye, szó sem lehet, hisz ez az egyezmény 
a legteljesebb abszurdum volna akkor, a mi-
kor azt a közigazgatás amúgy is le fogja  bon-
tani. El sem ludnánk képzelni olyan erkölcsi 
testületei, amely ilyen határozatot hozhatna. 
Borszék fürdőnek  égető szükségei vannak és 
pedig legelső sorban egy modern melegfürdő, 
a »Lobogó« teljes átalakítása, s a -Kossuth.-
kuti régi hirU pavilion teljes ujjá építése. De 
nem csak szegényes alkotásokkal, hanem ugy 
stíljében, valamint méreteiben modern és nagy-
szabású alkotásokkal, a melyek a fejlődés  irá-
nyát szabják meg, és emeljék a fürdőt.  Most 
a posztó is, az olló is a birtokosság kezében 
van, ha most is kibeszélteti magát, akkor való-
ban nem érdemes arra, hogy támogassák. 

Megbukik a részvénytársaság ? Mit mond-
junk I Első sotban nem bukik meg, ez csak 
ijjesztgetcs, másodsorban még mindig jobb 

- egy olyan uj bérletet hozni össze, amelyik 
az eddigieknél nagyobb gondossággal viseli 
Borszék sorsát a szivén. És azután van 100.000 
korona biztosíték is letéve, a melyet a birto-
kosság nem fog  kiadni a kezéből s lesz még 
más bipotéka is. 

Vármegye urai. 

töst, hamar elintézte egy rúgással, amely azt 
a gyomrán talalta, ugy hogy nyögve repült :i 
sarokba. A többiekre pedig olyan erővel és 
oly kíméletlenül támadt rá, hogy a verekedés 
kimenetele reájuk nézve nagyon kétes lett. 
Azalatt a kürtös, akinek a szája habzott a 
dühtől, kissé magához tért. N.igyoehezeu föl-
tápászkodott, egy vizes korsót vett le az egyik 
polcról és meg mindig összegörnyedve a fajda-
lomtól, Mayr háta mögé osont, kinyújtotta a 
karJat ós a korsóval lesújtott a Mayr fejére. 
Cserepek hulltak a földre  és egy hörgő hang-
gal Mayr végigterült a földön. 

Mindnyájan meredten álltok és halvány 
arccal bámultak egymásra. Ekkor kinyílott az 
ajtó és az őrmester lépett be rajta. Egy fény-
sav esett a folyósóról  a Mayr elterült testére. 
A hörgés és nyögés erósebb lett. 

— Micsoda disznóól ez V — kiáltotta az-
őrmester. Gyorsan hívjatok egy kórházi szolgát. 

Egyik legény már szaladt is. 
— Mi történt itt tulajdonképpen V 
A Kingler egy kicsitt fejbevágta  Vttus 

Muyrt a vizes korsóval ós Vilus rögtön el-
terült. 

— Te Kingler, te is olyan marha vagy, 
mint ez. Ugy elbánok veled, hogy megérzed. 

— Te hülye, te tudsz elbánni valakivel, 
gondvlta magában a kürtös és megpróbálta 
batoritani magát, de azután újra a ló:dóu fek-
vőre bámult és ajkai reHzketni kezdtek. 

— Ezek olyan újmódi kstonák — kiáltotta 
az őrmestet, — nincs bennök sorami katonai 
becsületérzés. Az én időmben összetartottak a 
bajtársak. 11a balálra verik egymást. Azt uion 
dom nektek, ram és o kupitauyra hiába hi-
vatkoztok Senki sem naranesolta nektek, hogy 
Mayrt agyonüssétek 5s Kingler a birósag ele 
kerül ha klayrnak valami baja történik. Azon 
Jótállok. Disznó Bagázs! A kapitánynak oromé 
leaz Ez megint rontja a büntetesi lajstromot! 

A vármegyei virilisek névjegyzékét folyó 
hó 18-áu állította össze az u.izoló-választniáuy, 
azt szószerius közöljük : 

1. hl. Márton Lajos 104.",:! K. 61 fillér.  2. 
Smilovits Zélig 3827 K »1 f,  ;) Kapós Leó 
2751 K 84 I'., 4. Hogd;m István 2295 K., 5. 
Gyalókay Sándor 1545 K 80 1. (birói oklevél), 
ti. Dr. Tauber József  15:11 k 12 f.  (kétszeres). 
7. Méiik István 1485 K 81) f.,  8. Korbuly 
Miklós 1442 K., 0. N.it.ü István 14:12 K. 
kétszeres-., 10. Mer»» Vilmos 1316 K., 11. 

Dr. Tiltscher Ede 127ti k. (kétszeres ., ÍJ. 
Orenstein Fülöp 121)3 K tiO 1.. 13. Cseh Ist-
ván 1'240 K 40 f.,  14 Dr. Daradics Félix 
1134 K 72 f.  (kétszeres), 15. Takó János 
1084 K (kétszeres)-, lti. Avéil János 1071 K, 
17. Dr. Szakács József  1 ÍJ.7.1 K (kétszeres)., 
18. 8/ebeni Geró 1048 K :i'J f.  (kétszeres , 
19. Mánya Kristóf  1046 K 21 f,  20. Smilo-
vits lezig 987 K 42 f.,  21. Szacsvay Imre 
974 K 82 f.  (kétszeres)., 22. Simon Salamon 
929 K 42 f.,  2:t. Schv. rez Mendel 90(1 K , 24. 
Dr. Bocskor Béla 894 Iv Ii2 f  (kétezeré..), 
25. Dr. Szántó Samu 88U K 32 f.  (kétszeres)., 
26 Dr. Szathmáry István 870 K .kétszeres)., 
27. Dr. Fodor Antal 861 Iv. 52 f.  (kétszeres)., 
28. I)r. IJIthes Gyula 84''. K 40 1. (kétszeres)., 
29. Dr. Kovács Albert 835 K 94 f.  (kétsze-
res)., 30. Ágoston Ágoston 820 K., 31. Dr. 
Dobreán Mihály 81U Iv kétszeres-., 32. Dr. 
Márton Venczel 814 K (ketszeres)., 33. Todor 
Antal 813 K„ 34. Vakár I'. Artúr 800 K(két-
szeres) , 35 Dr. Gal Józsid' 790 K (kétszeres)., 
36. Kiss Sándor 788 K., 37. Fejér Sándor 
783 K 37 f.  38. Eránosz János 781 K„ 39. 
I)r. Csedó András 780 K 62 f.  (kétszeres)., 
40. Mikó Bálint 778 K -q f.  41. Szebeny 
Péter 773 K. 49 f.,  43. Fejér János 771 K, 
44. Dr. Dobribáo Antal 770 K (kétszeres ., 
45. Szabó György 766 K (kétszeres)., 46. 
Görög Joáeluin 750 K 44 f.  (kétszeres1., 47. 
Komfeld  János 750 K., 48. Bálint Lajos 717 
K. 96 f.  (.kétszeres)., 49. Krausz Mihály 709 
K 56 r, 50. Orbán János 707 K 10 f.  két-
szeres).. 51. Dr. Sándor László 698 K 44 f. 
52. Dobál Antal 691 K 70 f.,  53. B.irtalis 
lmro 683 K , 54. Dr. Sziui János 682 K (két-
szeres)., 55 T. Nagy Imre 676 K 90 f.  (két-
szeres)., 56. Iii. Gal József  660 K , 57. IV-
torffy  Lőrinc 655 K., 58. Dr. Fejér Antal 627 
k 42 f.  (kétszeres)., 59. Ifj.  Gál Ferencz 624 
K 65 f..  60. Dr. Czikó István 622 K 18 f 
(kétszeres).. 61. Dr. Kovács Gyárfás  620 K 
38 f.  (kétszeres)., 62. Dr. Hirsch Hugó 610 K 
20 f  (kétszeres)., 63. Jánosi Márton 605 K 
64. Dr. Nagy Jenő 602 K. 46 f,  (kétszeres ., 
65. Sándor Gergely 600 K , 66 Eitiies Zsig 
mond 591 K 54 f.  (kétszeres ., 67. Dr. Vámos 
Nándor 590 K (kétszeres)., 68. Dobál Gergely 
586 K 44 f.,  69. Dr. Csiszár Miklós 584 K 
20 f.  (kétszeres), 70. Fapp Béla 577 K 20 f. 
(kétszeres).. 71. Dr. Veress Sándor 577 K 10 
f.  ikétszezes)., 72. Dr. Tódor Béla 574 K 
i ketszeres)., 73. Dr. László D^zsó 572 K .két-
szeres)., 74. Jakabtt'v II Miklós 555 K-, 75. 
Dr. Balázs Elek 554 k (kétszeres)., 76 Dr. 
Nagy Béni 543 K 94 f.  (kétszeres/., 77. Koth 
Albert 542 K 14 f.  (kétszeres)., 78. Rács Bél» 
538 K 34 f.,  79. Dr. ilross Tivadar 526 K 
(kétszeres)., 80. Szilágyi József  525 K., 81. 
Dr. Adi Endre 524 K 82 f.  (kétszeres)., 82. 
Bodor Gyula 519 K 48 f.  (kétszeres)., 83. Ja-
kab Antal 513 K 72 f.  (kétszeres)., 84. Török 
Ferenc 512 K (kétszeres)., 85. G.ibosi Dénes 
511 K 42 f.  (kétszeres).. 86. Dr. Dóczi Kál-
mán 509 K 20 f.  (kétszeres)., 87. Veress Klek 
507 K 03 f,  88. Dr. l'.d Gábor 490 K 84 f. 
(kétszeres)., 89. Dr. Zakariás Manó 495 l< 30 
f.  (kétszeres), 90. Kopatz Lukáts 491 K, 91. 
Dr. Cslky József  485 K 98 f.  (kétszeres), 92. 
Szentes Gergely 482 K 26 f.,  93. Karácsony-
József  476 K 04 f.  (kétszeres .. 94. Nikoloszku 
Auról 474 K., 95. Dr lraecs J.itios 470 K 60 
I. (kétszeres)., 96. Teutsch Frigyes 468 K. 
97. Deák György 467 K 06 f,  98. Dr. Klthes 
Béla 466 K 10 f.  (kétszeres)., 99. Dr. Györgv 
pal Domokos 464 K 20 f.  (kétszeres). 100. 
Fái Gábor 459 K (kétsz-res)., 101. líibiczei 
Ferencz 459 K (kétszer --)., 102. Jerzsák Já 
nos 459 K (kétszeres).. 103. Deraény Ferencz 
459 K (kétszeres), 104 Czáka Bsla 458 K 
88 f.  105. Novak Béla 458 K.. 106 keresz-
tes István 455 K.. 107 Dr. Mezei Géza 454 
K (ketszeres .. 108. Dr. Nóvák Albert 452 K 
(kétszeres)., 109, Oőz«y Árpád 444 K 44 f. 
(kétszeres)., 110. Zakarix István 445 K 07 f 
III. Meskó Jakab 441 K 72 f.,  112. l'al Sán-
dor 437 K., 113. Dr. Miklósi Viktor 431 K 
(kétszeres;., 114. Dobreán Ágoston 4.14 K 
115. Antal Domokos 428 K 77 t„ llü. Dr. 

l-Vjér.Mihálv 418 K (kétszeres)., 117. Friedliinder 
Emil 416 K 19 f. 

Póttagok: 1. Iliró Péter 415 K„ 2 hl. 
Száva István 414 K, 3. Karácson János 400 
k , 4 Csató János 395 K 90 f.,  5. Lázár 
Péter 394 K. 

A szövetkezetek kulturmunkája. 
A legszebb, leghálásabb kulturmuuka a nép 

alsóbb rétegeinek nevelése. Mépedig nem el-
vont tudomáuyokra, hanem gyakorlati isme 
retekre, amelyek megszerzésével könnyebbé 
lesznek a megélhetés gondjai s amelyek meg-
szerzésével nz alsóbb rétegek társadalmi és 
gazdasági élete is fejlődésnek  indulhat. 

Nálunk ilyen kulturális munkásságot legin-
kább a szövetkezetek végeznek. Ugyanis a 
szövetkezetek a falusi  nép gazdasági szerve-
zetei a szövetkezetbe való tömörülés jelentő-
ségét a falvak  földmivelő  népe ismerte fel 
leginkább s ennnek a körülménynek igazán 
megbecsülni való eredménye nem is maradt 
el. így tapasztalhatjuk aztán, hogy a hitel-
szövetkezetek egész sereg földmivelőt  és a 
falusi  értelmiséghez tartozó egyént ueveluek 
ki a financiális  tudományokban. A fogyasztási 
szövetkezetek viszont a kereskedelmi szaktu-
dást hozzák meg a falu  népének. Kiképzik a 
falusi  földmivelőt  az áru megismerésében, az 
kezelésben, a könyvelésben, kereskedelmi le-
velezésben stb. Hogy azután mindenből a falu 
népére mennyi nyagi és erkölcsi haszon szár-
mazik, azt könnyű kitalálni. A falvak  legtöbb 
baja abból ered, hogy a kisbirtokos és föld-
mivelő munkásosztályt hosszú időn át szabad 
prédája volt azoknak, akik üzleti és pünzügyi 
tudásukat a kisebb intelligenciájú tömeg fosz-
togatására használták fel.  Ott, ahol a szövet-
kezet megveti a hibát, ez a dolog megszűnik, 
a a szövetkezeti emberek üzleti tudás dolgá-
ban versenyre tudnak kelni a falási  szatócs-
csal, a falusi  korcsmárosaal, megtanulják azt, 
hogy mi az egyes pórtékák értéke, megtanul-
jak milyen eladásra számithatnak termékoik 
eladásánál, a pénzügyi müveleteknél holvan a 
tisztesség határvonala, megtanulják, hogy a 
pénzstózsér, a kereskedő üzleti tevékenysége 
után milyen maximális hasznot érdemel meg 
s amennyiben akadnának egyesekakik a meg-
engedettnél nagyobb haszonra törekednek, a 
faivak  népe saját szövetkezeti szervezeteivel 
támaszt nekik verseuyt, amely minden nép-
nyuzó törekvést a tisztesség határvonalai mögé 
szoritt. 

Most ujabban ismét egy olyan dologról 
nyerünk értesülést, amely éléuk bizonyítéka 
annak, hogy a szövetkezetek falain  belül való-
ban nemes tartalommal átitatott céltudatos ós 
folyton  fejlődőben  lévő kulturmuuka folyik. 
Arról értesülünk ugyanis, hogy a fogyasztási 
szövetkezőtök legnagyobb magyar központja 
a .Hangya* a polgári foglalkozás  után vágyó 
s a falusi  eletet kedvelő katonai altisztek ré-
szére boltoskiképzó iskolát uyitt meg, amely-
ben az illető katonai altiszteket nem csupán 
az eliueleti és gyakorlati kereskedelmi isme-
retekre oktatják ki, de egyúttal ez akiképzés 
szövetkezeti szellemű is lesz, ami által ismét 
jelentekeuyenfog  szaporodni azoknak a gárdája, 
akik az erkölcs talapzatán állva munkálkodnak 
kereskedelmi téren, kereskedelmi életünk fej-
leszteséu. 

Lesznek azonban az iskolának jelentősebb 
szociális előnyei is. A szaporodó szövetkeze-
tek mar eddig is sok egyént tereltek gyakoi-
lati életpályára, az ilyenek száma mhdiukább 
meg fog  gyarapodni, Korántsem akarják a szö-
vetkezetek azt, hogy pl. a földmivelő  nép hi-
vatása teréről elvouassék, de viszont az is 
igaz, hogy a fóldmivolése  és a gazdasági mun-
kák mellett a kisbirtokos osztályok és a föld-
mivelő munkásság is sokkal jobban boldogul 
sa a gyakoriali kereskedelmi ismeretekkel is 
tisztában van. 
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A szövetkezetek kulturmunkájáról szólva, 
nem szabad említés nélkül hagyni azt sem, 
mennyit tesznek különösen a fogyasztási  szö-
vetkezetek a mezőgazdaság fejlesztésére.  A 
fogyaztási  szövetkezetek valóságos apostolai 
az okszerű műtrágyázásnak, terjesztik az uj 
rendszerű, a gyakorlatban bevált mezőgazda-
sági gépeket és eszközüket. Némelyik szövet-
kezet falkarolja  a háziipart, egyszóval fel-
használnak minden eszközt, hogy a nép értelmi 
színvonala emelkedjék, hogy a falusi  nép töb-
bet tudjon s ezt a több tudását anyagi bol-
dogulásának elóbbrevitelére használja fel. 

KÖZGAZDASÁG. 
A kolozsvári kiállítás. 

A mult héten lezajlott kiállítás és országos 
gazdag}ülésen vármegyénk falusi  gazdaközön-
sége olyan szép számmal volt képviselve, hogy 
a kiállítások területén lépten-nyomon mindenütt 
esiki emberrel lehetett találkozni, a vármegyei 
gazdasági egyesület 40—40, Várdotfalva  köz-
ség pedig Pálffy  András jegyző vezetése alatt 
20—20 kisgazdát küldött a kiállítás tanulmá-
nyozására. Ezeken kívül ugy Gyergyóból, mint 
a esiki népekből sokan csatlakoztak a csoportos 
kirándulókhoz, ugy, hogy o vármegyéből jelen-
voltak száma megközelítette a szazat. A cso-
portos kirándulók a gazdasági akadémia inter-
nátusábau voltak elszállásolva, hol az akadémia 
igazgatójának figyelmes  intézkedéséből kényel-
mes otthont találtak. Legkevésbbé volt képvi-
selve a kiránduláson a vármegyénk alcsiki és 
kászoni része, leginkább a felcsiki  része. Ál-
cáikról azok is elmaradtak, a kik előlegesen 
jelentkeztek. A Gazdasági Egyesület képvise-
letében T. Nagy Imre kir. tanácsos, egyesületi 
titkár, a helybeli kir. gazdasági felügyelőség 
és Székelyföldi  kirendeltség részéről pedig 
Gegesi Kiss Ernő kir. erdőtanácsos, kir. gazd. 
felügyelő  voltak ott. 

A kirándulók közt voltak még: Adorján 
Imre, Pálffy  András, Péter Sándor, Ladó Al-
bert, Nagy Lajos, György Lázár, Csiszér Pető, 
Ilyés Audrás, Zsigmond Marton, Imro János, 
Imre Jenő, Sántba János, Cseke Ferenc, Fe 
renczy József,  Kiss Tamás, Boga István, Ló-
rincz István, Gál Autal, Ifj.  Sántha _ István, 
Márton László, Sándor lotvun, Szőke Ágoston, 
Szebeny Péter, Gergely György, Biró Károly, 
Bajkó Mór, Markos Dénes, Csedó Gábor, László 
Gáspár, Ambrus Ferenc, Biró Kálmáu, Ifj. 
Gábosi Antal, Nagy Antal, András Péter, Fe-
rencz Imre, Karda Mihály, Mezey János, Beko 
Károly. 

H Í R E K . 
— A közigazgatás allamositása. Mind 

jobban tartja magat az a hir, hogy a kormány 
törvény hozás utján, novellaris uton tneghosz-
szabbitja a vármegyei választott tisztviselők 
mandátumait és a közigazgatás államosításá-
nak reformját  1914. év derekán tető alá hozza. 
Eszeriut az idei általános tisztújítás az egész 
országban elmaradna. 

— Uj ügyvéd. Dr. Nagy Imre f.  hó 13-án 
a marosvásárhelyi ügyvédi vizsgálóbizottság 
előtt az ügyvédi vizsgát sikerrel kiállotta. Az 
uj ügyvéd — értesülésünk szerint — irodáját 
Gyimesközéplokon nyitja meg. 

— Kollegiumavatás Szokelyudvarhe-
lyen. Székelyudvarhelyről irjak: A székely-
udvarhelyi református  kollégium uj épületét 
impozáns ünnepségekkel avattak fel.  A két-
száz éves iskola épületének avatásán az egész 
erdélyi református  egyház minden szerve kép-
viselve volt, a város és vármegye hatóságai, 
iskolái, testületei, egyházai képviseltették ma-
gukat. Kenessey Béia dr. erdélyi református 
püspök mondotta az avató beszédet, Könezi 
Lajos igazgató, Szabó András tanár ismer-
tették a kollégium múltját, az uj épület épí-
tésének históriáját. Ugrón Jáuos főispán  a kul-
tuszminiszter, Kálmán János az egyházkerületi 
igazgató tanács, Péter Mózes sepsiszentgyörgyi 
kollégiumi igazgató a társkollegiumok igazga-
tóságai nevében mondottak üdvözlő beszédet, 
Ravasz László kolozsvári theologiai tanár pe-
dig a volt tanítványok nevében beszélt. Fülöp 
Áron képviselőházi fókönyvtárnok  alkalmi 
ódát szavalt. 

— Triduum a szontforencrendiek 
somlyói kegytemplomában. A szokásos 
Mária-nevenapi bucsut az idén háromnapos 
ájtatossággal vezették be a azentferencrendiek. 
Az ájtatosság ugy külső méreteiben, mint 
belső eredményeiben lélekemelő volt. Már 
12-én délután, a bevezető ájtatosságon látható 
volt a hívek érdeklődése; 13-án délután és 
14-én reggel tömegesen jött a közönség. Há-
rom-négy vármegyét láttunk hódolni a cso-
dákkal ékeskedő Mária előtt s jól esett lát-
nuuk, hogy a vidéki intelligencia nemcsak 
számban, hanem buzgóságban is vetelkedett a 
néppel... Városunkból is több kocsi robogott 
föl  a barátok kegytemplomához. Szent beszé-
deket (4' az első két napon P. Albert Kasszián 
agilis házfőnök  és P. Szabó Pius házfőnök 
helyettes tartották. A bucsunapon délelőtt P. 
Csiszér Elek rendtartományi főnök  tartotta 
az ünnepi beszédet; szentmisét a házfőnök 
celebrálta fenyes  asszisztenciával. Az ünnep-
séget P. Tréfán  Tiraot marosvásárhelyi zárda-
fóuök  beszéde és rövid vecsemye zárta be. 

— Megbízás. Sáfáry  Levente nyugalma-
zott, de helyi szolgálatot teljesitö honvéd 
hadnagyot, ki Csíkszeredában is volt állomá-
son, a pécsi felső  kereskedelmi iskola igaz-
gató választmánya a torna tanítással megbízta. 

— Kinevezes. Takó János okleveles ta-
nár a csíkszeredai főgimnáziumhoz  helyettes 
tanárnak kineveztetett 

— Uj zenetanár. Domanyánc Péter ta-
nítóképzői tanár lemondása folytán  a csíksze-
redai főgimnázium  igazgatósága az ének- és 
zenetanitással Nádasdy Béla zenetanárt bízta 
meg. 

— Kinevezés. Ambrus Endre Marosőrmé-
nyesre helyettes tanítónak kineveztetett. 

— A kézdivásárhelyi törvényszék. A kézdi-
vásárhelyi királyi törvényszéknek Scpsiszent-
györgyre való áthelyezését és az erre vonat-
kozó törvénycikket — mint a hivatalos lap 
vasárnapi száma közli — a király szentesítéssel 
látta el. 

— Meghalt Vámbóry Ármin. Hétfőre 
virradólag a fővárosban  elhuuyt Vámbóry Ár-
min, a világhírű keleti tudós és utazó. Halála 
hire váratlanul érkezik, mert a nyolcvankét 
éves aggastyán még legutóbb is szellemi ere-
jének minden frisseségével  szólt be a Balkán 
és távolabbi Kelet aktuális kérdéseibe. Egyike 
a legcsodálatosabb karriérekusk az, a melyet 
Vámbóry Ármin megfutott.  1832. márciusában 
szegény zsidó családból született Dunaszerda-
helyen. Három évi iskolázás után szabóinas-
nak adták, majd a pozsonyi gimnáziumba irat-
kozott és a legtöbb európai nyelvet elsajátí-
totta. Vámbéry tudományos működése egész 
könyvtárra való könyvben és értekezésben 
merül ki. Még mostanában is dolgozott, úgy-
szólván a napokban fejezte  be a török-ma-
gyar rokonságról szóló könyvét, mely kíván-
sága szeriut halála után fog  megjelenni. 
Könyvei magyar, német, angol és francia 
nyelven láttak napvilágot. A uagy tudós te-
metése szeptember hó 18-áu, délután folyt  le 
nagy részvét mellett. 

— Nyilvános könyvtár. A vallás- és 
közoktatásügyi miniszter a csíkszeredai főgim-
názium igazgatójának kezéhez 1000 koronát 
utalványozott, hogy a tanári könyvtárt köz-
művelődési kony\tárrá fejlesztve,  a nyilvános-
ságnak átadja. 

— A marosvásárhelyi közig, tanfo 
lyam előadói. A belügyminiszter a maros-
vásárhelyi községi közigazgatási tanfolyam-
igazgató helyettesévé és előadóvá Orbán Ba-
lázs vármegyei főjegyzőt,  előadókká pedig 
Marthy Fereuc városi aljegyzőt, Kómocsy Jó 
zsef  dr. tanácsos, pénzüeyigazgatót, Horváth 
Miklós városi főszámvevőt,  Varga Lajos dr. 
városi rendőrfőkapitányt,  Eperjessy Györg) 
pénzügyi számtanácsost, Szenkovics Elek gyu-
lakutai körjegyzőt, Láui Oszkár dr. ügyved. 
vármegyei tb. főügyészt,  Udvarhelyi Dezső 
ügyészt, Aschonbrenuer József  felsőkereske-
delmi iskolai tanárt, továbbá Molnár Gábor dr. 
nyug. főszolgabírót,  Kiss János nyug. pénz 
ügyigazgatót, S<asz Károly dr. varmegyei ár 
vaszéki ülnököt, Ferenc Mihály Zsigmond dr. 
ügyvéd, várni-gyei tb. főügyészt  es végül Tar 
Gábor ügyészt, Karácsonyi Bálint törvény 
széki jegyzőt és BUchler* Pal főgimnáziumi 
tanárt kinevezte. 

— Hivatalvizsgálat. Gyalókay Sándor fő-
ispán f.  hó 18-án megvizsgálta a kászonalcsiki 

járás ügy- és pénzkezelését. A tapasztaltak fe-
lett Bartalis Ágoston főszolgabírónak  legtelje-
sebb elismerését nyilvánította. 

— Külföldi  tanulmányut. A hadvezetőség 
Szcutpály Gábor honvedörnagyot, zászlóaljunk 
parancsnokát több heti tanulmányútra Német-
országra küldötte ki. Szentpály őrnagy hétfőn 
utazott el. 

— Magyarország népének vagyona. Egy 
statisztika szerint Magyarország népének va-
gyona földbirtokban  19.818 milliárd, bánya-
müvekben 2.223 milliárd, épületekben 8.574, 
közlekedési eszközökben 5.797, ingóságokban 
13.309, külföldi  követelésekben 0.192 milliárd ; 
összesen 49.915 milliárd. Tartozása külföldön 
8,305 milliárd; tiszta vagyon tehát 41.520 
milliárd. Ausztria népének vagyona 91.655 
milliárd, külföldi  tartozása G.925 milliárd ; tiszta 
vagyon 84.730. Magyarország népének vagyona 
népesség és háztartás szerint igy oszlik meg : 
Egy háztartás aktiv vagyona 15.227,76 korona, 
egy személyé 2.944.8Ü, egy háztartás tartozása 
4.948.34, egy személyé 956.95. Ausztriában 
egy háztartásra esik 9.259 07 korona vagyon, 
egy személyre 5.337.09 korona, egy háztartás 
tartozása 5.337.09 korona,egy személyé 1.136.82 
korona. 

— Az erdélyi fakivitel.  Eddig a Máv. 
igazgatósága a Predeálnál Romániába irányuló 
árufelvételnél  a fanemüeket  kizárta. A Gyár-
iparosok Szövetségének intervenciójára ezt a 
korlátozást most megszüntetik, miután azon-
ban viszont Románia és Galac felé  vezető leg-
rövidebb útvonalon, Gyimcsen keresztül be-
szüntették a forgalmat,  most ezen intézkedés 
hatályon kivül heiyezését kérik a külügymi-
niszter intervenciója utján. 

ALKALMI BUTORVÉTELT AJÁNL 
SZÉKELY ÉS RÉTI 

BÚTORGYÁRA 
MAROSVÁSÁRHELY - BRAS SÓ 

FŐTÉR 47. Kapu-u. 60. 
K o m p l e t t h á l c s z c c a b e r e n -

d e z é s e k t c i l e t t a l m á r 
4 0 0 K O R O N Á É R T . 

Hiteikepes egyeneknek árfeleme 
les nélkül r e s z l e t f i z e t e 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 

^ ^ KE L E N GY É KB E N . 
— A városok országos ertekezlete. A 

polgármesterek szeptember 2tí-án és 29-én 
tattják országos értekezletüket Nagyváradon, 
Bárczy István székesfővárosi  polgármesternek 
elnöklésével. Az értekezlet előkészítő bizott-
sága már szétküldte a városokhoz a meghí-
vókat. A tanácskozásokon 12f>  polgármester 
fo?  részt venni. Az értekezlet legfontosabb 
tárgya a városok hitelügyének egységes ren-
dezése. A városok országos kongresszusának 
állandó bizottsága már beszerezte az adato-
kat arra nézve, hogy mennyi az egyes váro-
sok vagyona, udóssaga, tiszta jövedelme, pót-
ndó kulcsa, milyen kölcsönre volna szükségük 
milyen befektetéseket  óhajtanak eszközölni és 
-zt a statisztikai anyagot az értekezleten fog-
ják feldolgozui.  Nagyvárad városának közön-
ségé nagyarányú fogadtatásban  részesíti a 
vend -geket. A fogadas  részleteinek megbeszé-
lésére a törvényhatósági bizottság tagjai bi-
zalmas értekezletet tartottak. 

— Tánciskola! jelentés. Liszer Gizella 
okleveles tánctanitónő folyó  év szeptember hó 
15-én, hétfőn  öt heti idörc tánctanfolyamot 
nyílott Csíkszeredában a Vigadó kis termében. 
Az oktatás tananyagát képezi a testképzés 
esztétikai alapon, az összes divatozó táncok 
tanításán kívül súlyt helyezve a Boston és 
Twostep (Tuss-tep) tanítására. A tanítás a 
legújabb francia  módszer alapján eszközölte-
tik. Külön kurzus a gyermekek és a tanulói 
ifjúság  részére a délutáni órákban 4—ü ig, a 
felnőtt  ifjúság  részére este 8—10-ig. Külön 
boston kurzus. Magánórák vagy külön cso-
portok részére. — Beiratkozni lehet minden 
táncórán. 



3 . szám. S Z É K E L Y S É G . oldal. 
— A brassói honvéd ezred köréből. Fo-

garasi György őrmester, a nagyszebeni 23 
honvéd gyalogezredtől a brassói 24. honvéd-
gyalogezredhez III. osztályú törzsőrmesterré 
neveztetett ki. - Szentgyűrgyi Miklós füfegy-
vermester, a brassói 24. honved gyalogezredtől 
áthelyeztetett a kolozsvári 21. honvéd gyalog-
ezredhez. 

— Képviselőtestületi gyűlés. Csíkszereda 
város képviselőtestülete dr. Ujlalusi Jeuö pol-
gármester elnöklete alatt folyó  hó 16-án dél-
előtt 9 órakor rendkívüli közgyűlést taitott. A 
tárgysorozat legkimagaslóbb pontja Csíksze-
reda város Csiktaploca és Zsögöd község 
egyesítésének kérdése voll, mely hosszas iiu-
za-vona után végre gyors léptekben közeledik 
a megvalósulás stádiuma felé.  Az egyesítés 
feltételeit  magábafoglaló  nyilatkozatok előter-
jesztése mélyreható és heves vitára adott al-
kalmat, inig végre a képviselőtestület a tanács 
javaslatát egyhangúlag ellogadta. Ii javaslat a 
jogaira féltékeny  két község és Csíkszereda 
város feltételei  közt tátongó óriási szakadék 
áthidalására van hivatva és e nehéz feladatát 
meglepő könnyedséggel oldja meg. Egyidejű-
leg tárgyalás alá került a tűzoltó váltságdíj 
megállapítása, valamint a tüdőbeteg gondozó 
intézet felállításának  kérdése is. A képviselő-
testület a beterjesztett 1913. évi tűzoltó vált-
ságdíj kivetési lajstromot átvizsgálva, a kive-
tési lajstrom végösszegét a személyes váltság-
dijakra nézve 1804 kor. s a háztulajdonosokra 
1489 kor. végösszegben állapította meg. A tü-
dőbeteg gondozóintézet felállítására  vonatko-
zólag a tanács határozatát elfogadja,  annak 
sürgős felállítását  kimondja s vezetésére dr. 
Rétfalvi  Gyula városi főorvost  kérte fel. 

— Elmarad az ellenőrzési szemle. Az 
arra illetékes katonai halóságok folytán  a ren-
delete cs. és kir. közös hadsereg és a m. kir. 
honvédség nem tényleges állományú legény-
ségének az idei ellenőrzési szemléje elmarad. 
Az erre vonatkozó miniszteri rerdelet ma ér-
kezett meg az alispáni hivatalhoz. 

— Az erdélyi fürdők  ismertetése. Dr. 
Hcrrman Antal egyetemi magántanár, muzeutni 
igazgató nagyszabású cs érdekes mozgalmat 
indított, amely siker esetén rendkívüli jelen 
töségü lesz. Arról van ugyanis szó, hogy dr. 
Herrmann, az összes erdélyi fürdőkhöz  leve-
let intézett alkalmas képekért, hogy a mozgó-
fényképvállalatok  vásznain lehetségessé váljék 
a fürdők  minél szélesebb körben való megis-
mertetése. 

— Uj román ialpari vállalat. Romániai 
papir- és faipar  rt., ezelőtt Eichler Gusztáv 
cég alatt Bukarestben részvénytársaság alakult 
öt millió lei alaptőkével. Az uj társaság átveszi 
az Eichler Gusztáv cég piatra-ncamci-i gőz-
fűrészeit  és papírgyárát, továbbá a cég Töl-
gyesen, Farkasszögön és Gycrgyószentinikló-
son levő fakitermelő  berendezéseit a kész áruk-
kal együtt. 

Szám 916—1913. végrh. 
ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. 

Alulirt kiküldött bírósági végrehajtó ezen-
nel küzhirré teszi, hogy a csíkszeredai kir. 
járásbíróságnak 1913. évi V. 1361. számú vég-
zése folytán  dr. Kovács Albert ügyvéd által 
képviselt Csikszépviz közbirtokossága végre 
hajtató részére, végrehajtást szenvedő ellen 
480 kor. követelés s jár. erejéig elrendelt ki-
elégítési végrehajtás folytán  alperestől lefog-
lalt és 980 koronára becsült ingóságokra a 
csíkszeredai kir. járásbíróság 1913. évi V. 1361 
bz. végzésével a további eljárás elrendeltetvén, 
annak az alap- és fulttlfogláltatók  követelése 
erejéig is, amennyiben azok kielégítési jogot 
nyerlek volna, Szépvizen végrehajtást szenvedő 
lakásán leendő megtartására határidőül 1913 
evi szept. ho 27 napján d. u. 5 órája ki 
tűzetik, amikor a bíróilag lefoglalt  ingók ea 
pedig : ló, marha, bival, szekér stb. a legtöbbet 
ígérőnek készpénzfizetés  mellett, szükség ese-
tén becsáron alul is el fognak  adatni. 

Felhivatnak mindazok, kik az elárverezendő 
ingóságok vételárából a végrehajtató követe 
lését megelőző kielégítéshez jogot tartanak, a 
mennyiben részükre a foglalás  korában eszkö-
zöltetett volna ós ez a végrehajtási jegyző-
könyvből ki nem tűnik, hogy elsőbbsegi je-
lentéseiket az árverés megkezdései* alulirt 
kiküldöttnél Írásban beadni, vagy pedig szóval 
bejelenteni el ne mulasszák, mert különben 
esak a vételár feleslegére  foguak  utaltatni. 

Kelt Csíkszereda, 1913. évi szeptember ho 
Il ik napján. Molnár Sándor 

bír. végrehajtó. 

Szám: 7 69 — 1918. végrh. 
ÁRVERÉSI HIlUtETMKXY. 

Alulirt kiküldött bir. végrehajtó özönnel kii/, 
hirré teszi, hogy a caikaz.-r.nlai kii. járásbíróság 
nak 1111:1. V. Sp. I. 4Hs i „«. végzése folytán 
llr. Kovái-s Albert tlgyvé.l képviselt Ilii,', 
Károly azépvizi lakós végi. ujtató rész,'-re ií'.l.'t K 
tőkekövetelés a jár. orojéig elrendelt kielégítési 
végrehajtás folytán  alperem.'ll lefoglalt  ttüo ko-
ronára beesőit ingóságokra . ik>zerittiiártoni kii. 
járásbíróság lHlit. V. 4411 I számn vizesével az 
árverés elrendeltetvén, annak a korábbi vagy ti;. 
lUIfoglaltatók  követelése .-i.j.'-ig w. amennyiben 
azok törvényes zálogjogot nyertek volna, alperes 
lakásán Csikszentgyiii-gy n leen-lő megtar-
tására határidőül 1913. -évi szeptember hó 26. 
napján délután 2 órája kitiizik. amikor a bi 
úílag lefoglalt  2 ló, 2 szekér h egy'b ingóságok 

a legtöbbet ígérőnek ki'HZji-'n/u/..-t.'s melleit, szük-
ség esetén becsáron alul is cl fugnak  adatni. 

Felhivatnak mindazok, kik az elárverezendő 
ingóságok vételárából a végrehajtató követelését 
megelőző kiclégittetéshez jogot tartanak, hogy 
amennyiben részükre a fo l̂.dás  korábban eszkö-
zöltetett volna és ez a végrehajtási jegyzőkönyv 

bői ki nem tűnik, elsőbbségi hu jelentéseiket az 
árverés megkezdéséig alulirt kiküldöttnél írásban 
vagy pétiig szóval bejelenteni el ue mulasszák. 

A törvénye» határidő a hirdetménynek a bíró-
ság tábláján történt kifüggesztését  követő naptól 
számíttatik. 

Kelt t'sikszentmárton, ll»13. évi szeptember 
hó 12. napján. 

AMBRUS LAJOS, 
kir. bir. végrehajtó. 

O 0 G O O O S ? O Q O 0 0 O O 0 © 0 
A csíkszeredai állandó 

Edison jVIozgószinházban 
minden csütörtökön és 
vasárnap szenzációs 
előadás, teljesen uj és 
változatos műsorral. 

Tanárok, tanítók és más érdeklődők figyelmébe! 
ÉP MOST JELENT MEG: 

„A íiAPÁRTÖMÉSZET KÉZIKÖNYVE" 
ciuiü uiunka, melyből a madártőmeszetet bárki elsajátíthatja. 

A 131 oldalon megjelent munkát Szeniere 
L a s z l o , az ornilbologiai központ volt tiszt-
viselője, a zsőgődi M a d á r t a n i Á l l o m á s 
( m a d á r t ö m ő i n t é z e t ) tulajdonosa irta. 
Illusztrálva van dr. Szlávy Tibor ós szerző 
fényképfelvételeivel  es ra jza iva l . 
A könj vnek iiiás irány u használhatósága is van, 
amennyiben benne a különféle  magyarországi 
madártani szukirók által használt madárnevek 
tisztázva vannak egyeztető bettlaorosokkal. 

Kapható Vákár L. könyvkereskedésében, Csíkszeredában. 
Ára 2 korona 40 fillér  frankó. 

nai és i'ársa 
gépgyár vas- és fémöntöde. 

Telefon hivósz. 221. JYIarOSí/áSártiely, Wesselényl-ü. 45. sz. 

: F " í l r é s z g ; y á r 
S z e s z g y á r 
I v l a l c m 
'r'ég'] a g y á t 

• b e r e x i d - e z é s e l c 
cita.la.lE.ita.colc 

Transmissiok, Csapagyak, Szijkerekek, 

: Speciális készítmények: 
Körfűrészek  Földgáz 
Szalagfűrészek 
Ingafilrészek 
Keret fii  részek 

•Át -Şt -.1.- vţ. 

Benzin ! motorok épitése 
Szivógáz I 

Szívógáz generátorok 
Benzinmotorok átalakítása 

szlvógázra. 

Féktuskók . 

V A S ü T -
k e r e k e k , 
csapágyak, 
alkatrészek 

:»; ít.: -ii i- 'í  i-

Automobilok motorok javítása. 
Acélön'.vónyek, benzin es másfajta  motorok 
javítása! — Tűzoltó f e c s k e n d ő k  és összes 
:: :•: felszerelések!  :-: :-: 

ţ 

i 

g a z d a s a g o k és g y A r a k berendezése 
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MÁTRAI FERENC BÉLA 
EDDIG MEGJELENT K Ö N Y V E I : 
HAJNAL (költemények) . . . 2 K. 
SZABAD ÓRÁK elbeszélések) il K. 
DIÁKUTAZÁSOK HO f. 
A HONATYA vígjáték) . . . »0 f. 

SAJTÓ ALATT: 

TIZ ÉV EI.ÖTT (versek) . . 2 K. 
NOVELLÁK 2 K. 
SOLUS (költemények) . . . 2 K. 
Megrende lhe tők s z e r z ő ó imén 

Csíkszereda, V á r m e g y e h á z . 

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

a 

K 
olcsó árszámitás 
mellett közöltet-
nek s felvétetnek 

kiadóhivatalba Q. 

THIERRY A. GYÓGYSZERÉSZ BALZSAMA 
Utolérhetetlen hatású tüdő- ós mellbetegBÓgeknél, enyhíti a ka-
tarust, megszünteti a fájdalmat  okozo köhögOBt. Torokgyuladást, 
rekedtséget ós gégebajokat nvgRZÜntet, valamint lázi. különösen jó 
hatású gyomorgörcs és koliku ellen. Gyógyhatású aranyér és altcsti 
bántalmaknál, tisztítja a veséket, étvágygerjesztő, elősegíti az emész-
tést. Kitűnően bevált fogfájásnál,  odvas fogak,  asájbüznél, valamint 
az összes száj- és fogbetegségek,  büffögés  ellen, megszünteti r száj 
vagy gyomortól eredő bűzt Jó hatású pántlikagilisztánál. Meggyógyít 
minden sebet, sebhelyt, orbáncot, láztól eredő hólyagot, keléit, szo-
mölcsí)', égési sebeket, megfagyott  testrészeket, vart és kiütést. 
Fülbántalmak ellen kitűnő hatású. Minden háznál különösen influenza, 

kolera vagy más járványoknál kéznél legyen. 
í r junk : Thierry A. ő r a n g y a l - g y ó g y t á r á n a k P r e g r a d a , 

Roh i t s ch me l l e t t . 
12 kis vagy 6 dupla  vagy 1 nagy sepicialüvog  5 60 korona. 
N a g y o b b r e n d e l é s e k n o l j e l e n t e k o n y á r e n g e d m é n y ! 

Tli ierry A. g y ó g y s z e r é s z e g y e d ü l va lód i Cent i fo l ia -kenőcse . 
Megakadályoz s megszüntet vérmérgezést, fájdalmas  operációkat leggyak-
rabban feleslegessé  tesz. Használatos gyerekágyas nőknél fájó  emlők, 

;, orolőkéményedés ellen. Orbánc, feltört  lábak, sebek, 
•égtagok, csontszu, fekélyek,  ütés, szúrás, lövés, vágás vagy zuzó-

tejuii giuditás. rekedi 
'agudt végtagok, oaontszu, lekélv< 
dás által oki./ <tt sebeknél kitűnő gyógyhatású szer. Idegen testek eltávo-

üvee. szálka, por, serét, tüske stb. kinövések, karbunkulus, 
k. valamint rák ellen, féreg,  rothadás, körömgyülés, hólyag, 

betegségeknél előforduló  fül  fekvésnél,  vórkeléseknel. 

lírására mint 
képződmény-
égési sebek, hosszú I 
fiilfol  vasnál, valamint kipálás esetén csecsemőknél stb. stb. kitűnő hatású. 

2 tégely ára K. 3 60 a pénz előzetes beküldéaa vagy utánvét mellett kapható. 
Budapesten k-.pható: Török Jóssef  gyógytárában, valamint oz ország legtöbb cyógyszer-
tárában. N:th'\ >an: Thalmayer ós Seltz, Koohmeister Utódai, Radanovits Testvérek 

droguertákban Budapesten kapható. Ahol nincs lerakat rendeljünk közvetlenül : 
Thierry A ő r a n g y a l gyógyszertárából, P r e g r a d a , Rol i i t sch m e l l e t t . 

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

Elvállal mindennemű könyvnyomdái  munkákat, u. in.: báli meghívókat, 
falragaszokat,  eljegyzési kártyákal, esküvői meghívókat, gyászlapokat, 
névjegyeket, röpiratokat, folyóiratokat.  Nagy raktár egyházi, ügyvédi és 
községi nyomtatványokból.  Szép választék finom  irodai' fehér-,  fogalmi  és 
miniszter papírokban, úgyszintén levélpapírok és borítékok, gyászszegélyü, 
és más színekben, díszdobozokban és mappákban, valamint finom  irodai' 
Anthracyn, kék, piros és zöld ténla, tusok, kitűnő pecsét viaszok. írónők, 
tollak, ti»11 szárak, törlőgumik, iskolai füzetek,  rajzeszközök, hegedűk és 
hegedüvonók, hurok, rajzpapirok. rajzfüzetek,  körzők stb. cikkekben. 

& © 
LaptuUjJonoj: Dr. ÜAAL ENDRE. Nyomatott Vikir L. köuyvnyomdijibu, Caikiiaradi 


