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Hirdetési dijak előre fizetendők. 
Kéziratok nem adatnak vissza. 

Gyalókay Sándor 
díszpolgár. 

Csendben, zajtalanul történt, ugy, hogy 
csak ma, két héttel azután tudtuk meg, 
hogy Csikszenttamás község képviselő 
testülete Gyalókay Sándort Csikvármegye 
főispánját  díszpolgárává választotta, tis 
ugyanekkor leleplezte Gyalókay Sándor 
főispán  urnák olajfestményt!  életnagyságú 
arcképét s azt minden időkre a közgyű-
lési teremben helyezte el. 

Ez az egyszerű tény, amely egyik 
székely község közönségének a szerete-
tét és tántoríthatatlan ragaszkodását fe-
jezi ki, igen jólesőgondolatokat ébreszt ben-
nünk. Mert igen jól tudjuk azt, hogy a 
legtöbb esetben a tett jóért, jót ne várj 
s ha mégis Csikszenttamás közönsége 
Gyalókay Sándor főispán  urnák a község 
érdekében kifejtett  eredményes munkálko-
dásáért az ő ragaszkodásának ilyen szép 
kifejezését  nyújtotta, akkor önkéntelenül 
arra gondolunk, hogy egy egyszerű szé-
kely község földmivelö  iakós.ti íeltudtak 
emelkedni arra a polcra, amelyre nagy 
urak és előkelő vezető egyéniségek még 
nem értek meg: hogy az érdem és a 
politika két különböző dolog. Hogy lehet 
szeretnünk és becsülnünk valakit akkor 
is, ha velünk ellentétes politikát követ és 
képvisel és meghajthatjuk az elismerés 
zászlóját akkor is, ha politikában ellen-
felek  vagyunk. 

Annál inkább örvendünk ennek ; 
megnyilatkozásnak, mert ez valóban poli 
tika mentes. Csikszenttamás községe ugy 
a legutóbb, mint azelőtt is a független-
ségi jelöltet támogatták, a kik igen sokat 
és sokszor Ígérték nekik, de soha semmit 
sem kaptak. És egyszerre azután meg-
értette valaki velük azt, hogy van ebben 
a vármegyében egy olyan ember, a kihez 
akárki elmehet segítségért, mert ö még 
nem utasított magától el senkit. Megértet-
ték velük, hogy G y a l ó k a y Sándor 
befolyása  és tekintélye az, amely az ők 
sokszor kilincsezett, de mindég elutasított 
kérésüket eredményesen támogathatja. 

És Csikszenttamás és az ő községé-
nek lakói csakugyan megkapták azt, a mi 
nekik éppen ma a legfontosabb  volt. 

Ha eljöttek volna a Szenttamásiak meg-
köszönni, s százszorosan fogadott  nehéz 
politikai ígéretet tettek volna ezért Gya-
lókay Sándor főispán  umak, mi nem 
örvendenénk annak annyira, mint éppen 
ennek a figyelemnek,  mert ebben a tény-
nek a romlatlan, politika által meg nem 
raffinált  népszeretetnek őszinte megnyi-
latkozását látjuk. 

A mai napon beküldött tudósítást 
egyebekben a mint következik, szószerint 
közöljük. 

Csikszenttamás község képviselőtestülete 
folyó  hó 5-én leplezte 1« Méltóságos Uyalókay 
Sándor főispán  ur arcképét az újonnan épült 
iskola nagytermében. 

Nagy számú közönség lelkesen ünnepelve 
óhajtóit kifejezést  adui vármegyéuk Főispánja 
iránt érzett ragaszkodásának, kinek közben-
járására nyerte meg a község vasúti un gállo 
ját, melyet évek kosszn során át sikertelenül 
kérelmezett. 

Az ünnepélyt Ádám János községi bii 
nyitotta meg, az alabb közölt ünnepi beszédet 
Tótb László községi jegyző mondotta. 

„Igen tisztelt ünneplő közönség! A var-
megyében talán már kevesen emlékeznek 
arra a napra, melyen először állott meg a 
vasút a csikszentt.uuási megállóhelyen. — 
Hiszen ennek a feltételes  megállónak hasz-
nát, előnyeit csak mi érezzük, mi tudjuk 
igazán méltányolni Azok a munkára menő 
dolgos emberek, kik ezelőtt súlyos teherrel 
vállukon 3—4 kilométert gyalogolva érték 
cl a vasúti állomás, bizonyára hálával tel-
ten gondolnak azou fórlire,  ki megrövidí-
tette utjokat. Hálával gondolunk mindan-
nyian őméltóságára, kinek ezen nemes gon-
dolata ép azoknak b omlókáról törölt le 
súlyos veríték cseppeket, kiknek nehéz az 
élet. 

Nem tulajdonítok országos fontosságot 
annak, hogy eggyel a vasúti megállók száma 
szaporodott, ép ugy nem nagy jelentőségű 
az, hogy mi itt összegyűlve, szeretettel Uune 
pelünk valakit, De ha megszilune az ország-
ban minden a mienkhez hasonló megálló-
hely, nem lenne-e országos csapás 1 nem 
táiuadna-e viuihangja a panaszoknak? 

Ilyen a ml ünnepünk is. 
Szavunk, öröiuüuk zaja alig hallatszik 

tul a falu  határán, do a szeretet szavának 
ami hegyes völgyes országunkban hamar 

viszhangja támad és azok a kemény ére 
sziklák, melyekbe megütközik, a székelyek 
szive, százszorosan fogják  visszaadni a hal-
kan indult ünnepi szót es visszhangozni fog 
sokáig azon férli  nevet ki megértett min-
ket, s a kit megértettünk mi. 

A mi szivüuk kemény, mint a napi mun-
kánk, olyan az mint a mi földünk,  nehezen 
törik fel  kerge, a husszu nehéz telek után 
sok, sok meleg sugár kell, hogy felolvad-
jon, de ha megnyílt, ha felengedett,  súlyos 
arany kalászokat érlel, meleg szeretetet 
sugároz. 

A mi nyelvünk egyszerű, szókincsünkből 
hiányzanak azok a jelzők, miket mi rólunk 
mondauak azok, a kik néha-néha — reánk 
szorulva — közénk jönnek, mi azokat nem 
érijük ; de az egyszerű szót, a nemes tet-
tet nem feledjük  el. És a nemes embert mi 
megszeretjük, s a kit mi megszeretüuk, az 
meg van szeretve. 

Igen tisztelt ünneplő közönség I A mai 
ünneppel Csikvármegye Főispánjának azért 
adózunk, mert megértett minket, s mert 
megszerettük Ot. Hálával eltelve goDdolunk 
arra, a ki nem igért de tett mi ériünk, mint 
a hogy mi sem Ígérünk, de tenui fogunk 
ha alkalom nyílik reá Ö érette. Őméltósága 
nem első magas állású ferti,  a ki szóba ál-
lott velünk, a ki meghallgatott minket, de 
elsők között áll, a ki tettel mutatta meg, 
hogy nem szavaiban, de tetteiben demok-
rata. Nem hallatszott el közérdekű kérés, 
nem vetődött fel  közhasznú eszme várme-
gyeukben, hogy Őméltósága nemes buzga-
lommal fel  ue karolta volna, és ne segítette 
voina sikere. Jól tudjuk, hogy így lesz ez 
a jövőben is, nemes gondolkozását, ineg 
fogják  ismerni — ha eddig ugyan meg nem 
ismertek volna is — testver községeink és 
a mi ünuepi hangunknak hatalmas vissz-
hangja fog  támadui és velünk együtt fog-
ják ünnepelni mindauuyian Csikvármegye 
demokrata Főispánját ki a népüuk boldogi-
tására sokáig éljen I" 

Az ünuepi beszéd után a község közönsé-
gének képviselői lelkes éljenzés közt válasz-
totta meg az ünuepeltet a község diszpol-
gárauak. 

Az ünnepélyt a községi biró zárta be, ismé-
telten megemlékezve a Fóispáu ur érdemeiről. 

A Udlokt 4« t K«Urtout>b drílMllM lámpa, 
fenti  fcttuáXal  79'/. kra-lWíWítriti*. mami stues-smuciíiu-MÍvu-Mi, Mwst. n, Ttm-mnt m. lyir-iim ti. 
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— Dr. Nagy György sajtópere. A 
mint már megírtuk dr. Nagy György 
volt országgyűlési képviselő az 1910. 
évi választási harcból kifolyólag  rágal-
mazási és becsületsértési pert indított la-
punk főszerkesztője  dr. Gaal Endre el-
len azért, mert annak idején „Terror" 
cimii vezércikkében súlyos kritika tár-
gyává tette volt az ő eljárását, ellensé-
geskedésének rugóit. Lapunk főszerkesz-
tője vállalta is a cikk szerzőségét s a 
közérdek cimén állításainak bizonyítását 
kérte, amit ugy a kir. törzényszék, va-
lamint a marosvásárhelyi kir. tábla is 
helyesnek talált — A tárgyalás e hónap 
közepére ki is tüzetett, ahol a védelem 
által a valódiság bizonyítására megjelent 
47 tanú, dr Nagy György főmagánvádló 
távollétében dr. Dulinczky József  ügy-
véd kérte két tanujának újra való idézé-
sét s a tárgyalás elhalasztását. A tör-
vényszék a tárgyalást elhalasztotta s egy 
úttal november 7-ére azt ki is tűzte. Idő-
közben azonban a vizsgálóbíró által már 
foganatosított  bizonyítékok súlya alatt 
Dr. Nagy György kérést adott be a tör-
vényszékhez, amelyekben v á d j a i t visz-
szavonta. Ez az egyszerű tény, aki tudja 
miről volt szó, ebből is tudja mit jelent 
ez az eredmény, fölösleges,  volna sokszoros 
cimek alatt a Nagy György . f u t á s á t " 
tárgyalni, a mi nem lenne más, olcsó 
népszerüséghajhászásnál, avagy értéktelen 
szóvirágoknál. 

Közgyűlés. 
Csikvármegye törvényhatósága a rendes 

őszi közgyűlését 1913. évi októqer hó 30 án 
délelőtt 9 órakor a vármegyeház tanácstermé-
ben tartja meg a következő tárgysorozattal: 

Törvénycikkek kihirdetése. 
Jelentés a számkérőszék eredményéről. 
Belügyminiszter leirata a vármegyei alkal-

mazottak nyugdíjazásáról alkotott szabályren-
delet módosítása tárgyában. 

A_,,SZÉKELYSÉG' TÁRCÁJA. 
Mária. 

Áldott legyen a te neved 
És elhagyott ki nem szeret, 
A tisztaságnak képe vagy 
Szentséges asszony égi nagy. 
Ha nem volna hitem benned 
Éu akkor is szeretnélek, 
Vese lenne mit moudanak 
Évezredek tanítanak. 
Mint költemény is üdvöt adsz, 
Neved balzsam édes vigasz, 
Mindenkor élő ideál 
Bár vérünk véled harcba száll 
Ha elmúlik a szenvedély, 
Gondolatunk helyet cserél 
Kiismerünk majd igaznak 
S a vérünket kárhozatnak. 

Mrftrnt  Kerenu BtMa. 

Látogatás után. 
(Folytatás és vége.) 

Fel akart állni, hogy Klára mellé álljon, 
hogy védje, bátorítsa, erősitse, ám a másik 
percben örömmel látta, hogy a leány nyugod-
tan futja  át a tintafoltos,  görbe sorokat, mi-
kor átolvasta, összehajtja s még a keze sem 
remeg közben. 

Most hirtelen felemeli  szemét és pillantása 
találkozik Kádárné remegő, riadt, esengő te-
kintetével. Klára gyöngéden, szeretettel mo-
solyog az anyja szeme közé. Az asszony lelke 
felszabadul,  vígan repül megint fölfelé,  mintha 
rabláncokból szabadult volua meg. 

Mikor a vendégek eltávoztak, megszólítja 
a leányt: 

— Klárikám, levelet kaptál .. . 

Belügyminiszter ur leirata a gyárapénztári 
szabályrendelet módosítása tárgyában 

A közigazgatási bizottság féléves  jelentése. 
Törvényhatósági bizottsági tagok választá-

sának elrendelése. 
Háztartási alap előirányzata. 
Tisztviselői nyugdíj alap 1914. évi költség 

előirányzata. 
Elhagyott gyermekek segélyalapjának 1912 

évi számadása. 
Egyesitett gyámpénztár 1912. évi számadása 
Útalap 1911—12. évi számadása. 
Orvosi fizetések  szükségleti kimutatása. 
n járásokbeli kezelőszemélyek ujabb be-

osztása. 
Községi pénzkezelő és számvitelről alko-

tott szabályrendelet. 
Hivatalos órák roeaállapitása. 
Útlevél kezelői dijnoki állás rendszeresítés. 
Fülöp Alajos működési pótlék iránti kérése. 
Szemere László szabadság iránti kérése. 
Vincze András kérése Ingatlanok kicseré-

lése tárgyában. 
Balázs Dénes vállalkozó felülvizsgálati 

kérése. 
Felcsiki fő.-'zolgabiróság  hivatalos helyisé 

gei és fogdájának  bérlete. 
Bizottság kiküldése az esküdtszéki tagok-

lajstromának összeállításához, 
Oklevelek kihirdetése. 

Magánjavak ügyei: 
Erdészeti ösztöndíj. 
Csíki János segélyezése. 
Javaslat a mag) tr földbirtok  védelme 

tárgyában. 
Földes Zoltán kérése tóárelenged^se iránt. 
Gyergyóremeteí árvízkárosultak segélyezése 
Gyergyószentmiklósi polgári leányiskola 

kibőviiése. 
A „Vigadó* nagyteraiénck kibővítése és 

átalakítása. 
Márton Ferenc kérése rendkívüli segély iránt 
Ellenőri állás rendszeresítése. 
Fegyelmi szabályzat. 
A fóldmives  iskola telek szabályozása. 
Bodó József  fizetés  felemelés  iránt. 

— Igen — felelt  elfogulatlan  hangon a le-
áoy — éppen beszélni akartam róla veled. 
Apának szólni sem kell, csak ingerelnénk, ide-
gesítenénk a dologgal. 

Nyugodtan beszélt, míg Kádárné egész tes-
tében remegett. 

— Ő irt? 
— Igen. Az asszony, akitől örökbefogad-

tatok. aki írásban adta ki a nyilatkozatot, hogy 
lemond rólnm. Azt Írja, hogy beszélni akar 
velem, de ón jobban tudom, hogy mit akar... 

— Mit?... Kérdezte Kádárné, lélegzetét 
visszafojtva 

— Pénzt, — feleit  nyugodtan a leány, — 
már többször irta, hogy meghal, ha nem lát, 
de mindig megelégedett klssebb, vagy na-
gyobb summával, amit levelere küldtem. Most 
azonban nagyon eseng utánnam, hát több pénzre 
lesz szüksége, mint nmeunyi zsebpénzemből 
futuá.  Hozzád fordolok  hát, anyuskán... 

— Oh szivesen . . . ezer örömmel . . . ha-
darta Kádárné boldogan, — amennyit akarsz... 
De miért nem mondtad soha, hogy levelet ír 
neked ? 

— Nem akartalak nyugtalanítani téged, sem 
apát. Ti iiiindentól ugy rettegtek és nem akar-
játok megérteni, hogy 6 az életemben nem je-
lent semmit. Ti neveltelek, gondoztatok, sze-
rettelek és a tietek vngyok egészen. D; olyan 
lealázó támnézve, hogy ezt még bizonyítgatni 
is kell. 

— Nem, nem kis leányom, ne beszélj így, 
ezt nem bírom hallgatni... A többi már csókba 
ós könnyekbe fuladt.  Klára oly gyöngéden si-
mogatta az asszonyt, mint az okos, fölényes 
anya a csacsi, érzékeny, oknélkül siró gyer-
mekét. 

A gyergyószentmiklósi kórház felszerelé-
sének költségei. 

A honvéd laktanyához tartozó tiszti étkező 
átépítése. 

A leányiskolái zenetanitó díjazása. 

1914. évi költségvetések : 
a Havasi javakról. 
b) Ruházati alapról. 
c) Lóbeszerzési alapról. 
d) Az iparalapról 
Ezután a községi ügyek következnek. 

Esküdtszéki tárgyalások. 
A csíkszeredai kir. törvényszék esküdtbi-

rósága folyó  hó 20-án kezdetto meg tizenegy-
napra terjedő ciklusát. Az ezen ciklusra kisor-
solt esküdtek névsora csakhamar arról győz 
meg minket, hogy alig van az országban vi-
déken esküdtbiróság. abol intelligensebb es-
küdtszék ülne össze, mint éppen itt nálunk, 
ahol pedig az erre alkalmas anyag kissebbnek 
látszik, mint például nagyvárosokban. És az 
a hangulat, amely az esküdtek tagjain a bűn-
cselekmények bírálatánál látszik, valóban fel-
tüuó jelenség, mert nemcsak igazságos bíróhoz 
illő szigorral bírálják a bűncselekményeket, 
hanem valóságos dühhel ostorozzák azt a bűn-
cselekményt, ahol az emberi természet vatl-
sága, duhajsága. pálinkától álattá tett embernek 
az embertársai élete ellen irányuló cselckmé-
ményeit veszi bírálat alá. És szomorú ez a 
jelenség, mert ez azt mutatja, hogy amíg az 
intelligens városi ember keresi azokat a ru-
gókat, amelyek ezekben az elfajulásokban  is 
a lelkirázkódtatásokat előidézik, kutatja azt az 
okot, ami mégis fegyvert  adott a vádiolt ke* 
zébe és megtalálja rendesen a mentő szót is 
az ilyen számára, addig a falusi  élet minden 
uyomoruságát ismeró esküdt mintegy kérlelhe-
tetlen haraggal kívánja a legsúlyosabb bünte-
tést és nem ismer még ott sem elnézést ahol 
ilyen van. Szomorú jelenség, mert ugy látszik, 
hogy az az esküdt aki a néppel él, sokkal 
rosszabbnak ismerte meg már őket odahaza, 

A pénzt elküldték a azonfelül  még igen 
sokszor küldtek p,'nzt, de Klára nem látta 
anyját soha. Sehogy sem tudta megérteni, 
hogy miért kelljen neki azzal' az asszonnyal 
találkozui, aki annak idején lelencházba adta 
kis leányát, mert a szeretője így kívánta. Pén-
zért lemondott a gyermekről idegen emberek 
javára s pénzt fogadott  el kárpótlásul, vala-
hányszor közeledését visszautasították. 

Nem haragudott, nem volt fölháborodva, 
csak közömbös volt a lelke legmélyéig. 

Kg) szer aztán a pénz sem kellett többé a 
szerencsétlen elzüllött teremtésnek. Meghalt 
elfelejtették,  nem beszélt róla senki. 

A doktorkisasszony közben férjhez  ment s 
igen boldog asszony lett. Mikor aztán kis lia 
is született, ugy érezte, hogy mindent meg-
kapott az élettől, amit ember csak várhat. 

A betegágy után azonban nagyon ideges 
lelt. A férj.  a szülök remegve nézték a fiatal 
asszony sáppadt, borongós arcát Ha kis fiára 
nézett, mindig megnedvesedett a szeme s lel-
kében különös, titkos gondolatok röpködtek : 

— Vujjon mit érezhetett ő, mikor én meg-
születtem ? Szenvedett e ilyen halálosan, ujjon-
gott-o ilyen földöntúli  örömmel?! Akkor, ott 
abban a szent pillanatban nem volt ott a nyo-
morúság, a pálinka, a szerető . . . Akkor 
miudez semmit sem jelentett számára. Anya 
volt, mint én, ki ott vonaglik az életet adó, 
halálos fájdalmak  alatt . . . Akkor én az övé 
voltam, a testebői kiszakított darab ós senki 
hozzá oly közel nem állott mint én . . Az ő 
kebléből szívtam az élet első forrását  s az ő 
tekintete alatt pihentem, aludtam el, hogy az-
tán ue lássam és ne akarjam látni soha. l'e-
dig mi egyek voltunk valaha 8 nekünk nem 
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semhogy még fel  is ébredne benne a szána-
lomnak szikrája. 

Hosszú dolog volna minden egyes esküdt-
széki napnak a tanulságait leírni, mert hisz 
nem lenno ez más, mint egy darab történelem 
egy darab korrajz, egy darab f..ldrajz,  a föld-
nek arról a darabjáról, amelyiket Csíknak ne-
veznek, éppen azért mi esak rövidesen egy-
pár sorral emlékezünk meg a tárgyalási na-
pokról. 

K 1 s ö n a p : Esküdtbíróság eluiike : Ko-
vács Lojos kír. törvényszéki biró, szavazó bí-
rák : bzacsvay Imre kir. vezető járásbiró, és 
Ciszér János törv.-széki biró, jegyző: Báuhidy 
ügyész : Jeney László, védő : dr. Dávid László. 
Esküdteknek kisorsoltattak: Boriszák János, 
Szász Sándor, Dr. üaal Endre, Gondos Balázs, 
Miklós Gyula, Lacz János, Kard i Mihály, Éried 
Samu, Domanyáne Péter, Tankó Mohus János, 
Búcs Béla, Zirnmermauu Adolf.  Póteskildtek : 
Orbán Gáspár, Csáki Albort. Esküdtek főnö-
kévé választatott: dr. Gaal Endre lapunk fő-
szerkesztője. 

Tárgyalásra került Daró Bouiám esikszent-
györgyi lakós ellen szándékos emberölés bün-
tette miatt emelt vád, melyben az esküdtek a 
vádlottat bűnösnek mondván ki, a kir. törvény-
szék a vád- és vádbeszéd meghallgatása után 
a Btk. 92. §.-áuak alkalmazásával 8 évi fegy-
házra ítélte a vádlottat. Ugy a vádló, mint az 
elitélt az ítéletbe belenyugodtak. 

M á s o d i k n a p : Esküdtszék elnöke: 
Kovács Lajos, szavazó bírák: dr. Muzsuai és 
tízopos Lajos, jegyző : Szopós Gáspár, ügyész: 
Jeney László. Kisorsolt esküdtek : Éried Samu, 
Karda Mihály, Domanyáne Péter, Tankó Já-
nos, Racs Béla, Ziminerraanu Adolf,  Kabdebó 
Péter, Miske László, Konc József,  Szász Sán-
dor, Gondos Imre, Gondos Béla. Pótesküdtek: 
Miklós Gyula, Csáki Albert. Az esküdtek fő-
nökévé Uáes Bála választatott meg. 

Targyalás alá kerül Mezei György Tamásé 
ditrói lakós gyújtogatás bűntettével vádolva 
akit az esküdtbíróság dr. Kovács Albert vé-
dőnek sikeres védőbeszéde után csupán az 
ingó vagyon rongálásban és annak megsem-

lott volua szabad örökre elszakadnuuk egy-
mástól. S ha ő vétett is ellenein nagyot, ha-
lálosat, vájjon nem nagyobb-e az én bünötn, 
amit ellene követtem el ? Hiszen ő szegény-
volt, tudatlan, elhagyatott; rabja vágyainak, 
alacsony szenvedélyeinek. Ka pedig ember 
voltam, erős, tanult, független,  egész ember. 
És nekem kellett volna tudnom az eszemmel, 
amiről az ő szivo elfelejtkezett. 

És mentől többet nézte gyermeke arcát, 
annál többet gondolt anyjára. S gondolataiban 
egyre több lett a megértés és a részvét. A 
gyermek arcára néha meleg könnyek hulltak. 
És ezek a kunoyek egy szerencsétlen, elzül-
lött teremtést gyászoltak, aki valaha a szive 
alatt hordozta, aki fájdalmai  árán vásárolta 
meg számára az életet. 

És egyszer, egy őszi délután, mikor senki 
sem volt otthon, kocsit hnz-itott és kihajtatott 
a temetőbe. Hosszas keresés után meg is lelte 
a szegény asszony sirját. Ott állt zokogva a 
sir elótt és lelkében elmondta mindazt a gyön-
géd, szánakozó, megbocsátó szót, ami leány-
korában eszébe sem jutott. Mire hazament, 
már megkönnyebbült a lelke és derülten nyúj-
totta csókra homlokát az urának, meg a va 
esora után mindig pontosan beállító Kadárék-
nak. Ott ült a nagy karosszékben és moso-
lyogva nézte, amint férje  fel  s alá séíál a 
pólyás kis fiúval  s kedvelt dalát énekli neki 
nagy buzgalommal és felette  hamis hangon : 

Ha én nekem száz forintom  volna, 
A kilincsem vert aranyból volua I 
De mivel hogy nincsen, 
Kából van a kilincsem, 
Madzag a húzója . . . 

misitésébcn mondottak ki bűnösnek s ezért a 
szaki,iróság 3 hónapi fogházbüntetést  szabott ki. 

Harmadik napon András .l.inos (rokus) szán-
dékos emberölési büntette ini.itt vádolt kászon-
impéri lakós ügye volt kitűzve, minthogy azon-
ban a tárgyalásról még kit vádlóit és több 
fo-itos  tanú távol maradt, Jeney László kir. 
ügyész indítványára a tárgyalást a kir. tör. 
vényszék elnapolta. 

N e g y e d i k n a p : Elnök : Kovács Lajos 
birák : Dr. Szabó Lajos, Szopos Lajos, ügyész : 
Dr Eucsy Kálmán, jegyző: Szopos Gáspár 
védő: Dr Fejer István. Kisorsolt esküdtek: 
Nyiki Alb irt, Bonszák János, Karda Mihály, 
Lae János, Domanyáne Péter, Tankó Mohus 
János, Fried Sa:ou, Zimmermann Adolf,  Gon-
dos Imre, Miske László, Szász Sándor, Sz ibó 
István. Pótesküdtek: Gondos Balázs, Miklós 
Miklós Gyula. Esküdtek főnöküknek  válasz-
tották Domanyáne Pétert. 

Targyalás alá került Császár Antal Tamásé 
elsőrendű és Császár Tamás Tamásé másod-, 
rendű vádlottak szándékos emberölés miatt 
iuditott ügye, amelynek során a vád- és véd-
beszótlek után Császár Autal Tamásé szán-
dékos emberölés büutettében vétkesnek mon-
datik ki s ezért 4 évi és Császár Tamás Ta-
mú...j ugyanebben a eselekménybon mint bűn-
segéd 1 ovi elzárásra ítéltetett. 

Ö t ö d i k n a p : Elnök.: Kovács Lajos, bí 
rák: M tr-ehk Róbert ós Síopos Lajos, jegyző : 
Bánhidi Gyula, ügyész: Dr. Euesy Kálmán 
védő : Dr. Kovács Albert. Kisorsolt esküdtek : 
Orbán Gáspár, Csáki Albert, Dr. üaal Endre, 
Jakab Fer-nc, Zimmermann Adolf,  Tankó Mo-
hus Jauos, Kabdebó Péter, Gondos Balazs, 
Miske László, Rács Béla, Domanyáne Péter, 
Szász Sándor. Pótesküdtek : Éried Samu, Koucz 
Juzs- f.  Esküdtek főnökévé  választatott Dr. 
Gaal Eudre. 

Tárgyalás alá került Beke J.iuos Antalé 
cslksxentslmoal lakós elleu szándékos ember-
ölés bűntette miatt iuditott ügy. 

A folyó  esküdtszéki ciklusban ez volt a 
legszebb ügy, a melyen Dr. Kovács Albert 
vedó valóságosan remekelt s amelyen az ügy 
érdekességére, valamim a védelem iránti ér-
deklődésre való tekintettel teljeseu megtelt 
hallgatósággal az esküdtszéki terein. 

Az esküdtek halált okozó súlyos testi sér-
tésben mondták ki vétkesnek vádlottat s ezért 
a törvényszék5 évi fegyház  büntetést szabott ki. 

Válasz a „Gazella Tratisilvania"-nak. 
A .Gazata Transilvania" lapnak az ..Utolsó fel-

vonás", ..A hajdudorogi Püspök beiktatása" cikkre. 
Amióta a hajdudoro;ri egyházmegye szervezése 

szőnyegre került, a rónom sajtó kivétel nélkül, kii 
lönöien pedig a lírassóljau megjelenő „Gazeta 
Transilvania" lap !i"in ,-yszer kemény, kritikán 
alnli kitakailásoktan tört ki, nem vsak a hajdudo-
rogi görög kotholikus magyar egyházmegye, liá-
néin sokszor az aljba le /.lott plébániák lelkészei 
ellen is. azt hangoztatván a közvélemény irányí-
tására sőt félrevezeti  ".éie. liogy vallásunkat, ősi 
szertartásunkat tagadjuk meg, azok akik az ni 
egyházmegyéhez .satU flink.  l j egyházmegyénk 
létesülésének történetére, /.-rvezésének módozataira 
nem terjedhetek ki, azt magyarázni hivatva sem 
vagyok, de időm sem eugedné, s hogy e helyen 
mégis a fenntí  cini alatt foglaltakra  reflektálok, 
azért teszem mivel a t-mit említett lap idei 2ll)-ik 
•lámában személyemet i Inrván érinti, nem gon 
dolván meg, hogy jogtalanul, mert amit tenni azi 
nimfa  voltam, azt szel to.t Fő,,ás torom óhajt.i 
• ára tettem és rám u. ... ''sak megtisztelő keiUes 
kötelesség teljesitése I ett. írja ugyanis neve-
zett lap nagy niegboti. ... íással. hogy _v a u n a k 
m a g u k r ó l m e g f e l e l  k ő z e t t r e n e g á t 
r o m á n p a p o k , kik ns> tartó.ták. hogy bz ün-
nepségnél is szerepet -szarok, hogy így nagy 
hnzoliakunk tüntessék I. I uogl- ot: m gjegyezzlik 
Uoér Al'tomiá-t, inont Arllnir, nagykászoni esperest 
iSzákclfőld  ki a pápai bullát olvasta lel" itb. 
Megjegyzi ezután még .1 nevezett lap. hogy ..igy 
alásulye.llek hitilkben rgyoa popok, kik román 
páiizen voltak nevelve a román proszkurán vol-
tuk fenntaitva.  Ezen jogosulatlan és dnrvo kituku 
dinára egyszerűen és röviden csak azt mondhatom 
a „(iazetta Transilvaniei - lapr.ik, hogy hngyjon 

tel további méltatlan kifakailásaival,  ne igyekezzék 
a közvéleményt leire vezetni, hogy nj egyházme-
gyénkbe esatolásnukol liitiinköt szertartásunkat 
hagytuk el, mert mi székelyföldi  papság és hivők 
is most is ép oly görög szertartású hithű katbo-
likusok vagyunk, mint voltunk eddig, de  magyar 
anyanyelvűek  lévén,  uz uj hajdudorogi 
magyar gór. kathntikus  egyházmegyébe 
osztattunk  be nagyon ls  helyesen,  melynek 
feje  most Méltóságos és Főtisztelendő Miklóaay 
látván szeretett Főpáaztorunk. S ez jól van igy, 
sőt még több évtizeddel ezelőtt kellett volna, liogv 
igy legyen, hisz llí évi papi működésem alatti 
tapasztalataim szerint nekiiuk székelyföldieknek 
eddig esak mostoha sorsban volt részünk s ha 
most megtaláltuk uz édes apát, kinek szárnyai s a 
gondviselése alatt a székelyföldi  egyházaink is 
egyetértésben a magyar nemzeti állameszméért való 
küzdelemben egy szebb és boldogabb jövőnek in-
dultak elébe, nem jogos-e őrölnünk s lelkesedésünk ' 
> igy magam is. kérdem, — kinek egyetlen hi-
bám uz lehetett, hogy itt a székelyföldön  eddig is 
esak egyházamért küzdöttem önmegtagadással, s 
amelyért ezután is még hathatósabban fogok  so-
rompóba lépni, nem kell-e, hogy őrömmel ragad-
jam meg az alkalmul, hogy ezután is annak előre-
haladására, felvirágzására  bármely alkalommal is 
kötelességemet • luint u mi esetünkben is kedves 
kötelességemet lerójjum l Erre 0 józan elfogulatlan 
leielet önmagából jöu.Tárgytalan tehát a .tiazeta 
Transilvaniei"-nek tormedvéilye, azzal nekem leg-
kevesebbet sem árt, sőt ellcukezőlek ha»zn-il. Vé-
gül esak nzt jegyzem meg, hogy ezzel befejezett-
uek tekintek minden e tárgyra vouatkozó ügyet, 
mert válaszolásokra, sokkal üdvösebb foglalkozá-
saim miatt ioővel sem rendelkezem. —Isten velünk ! 

Nagykászon, 11113. október 20. 
Boér Árthur, 

kcr. esperos-plebinos. 

Házi estély. 
A ki ismeri a kicsiny Csíkszereda város 

uri közönségének társadalmi szokásait, az való-
ban azon csodálkozhatik, hogy a dr. N a g y 
Béiiin-í őnagysága által 18 án adott házi estély 
ebben a minőségében miért az első Csíksze-
redában. Hisz étidig is szokás volt uri házak-
nál az, hogy csaknem az egész uri társaságot 
meghívták egy-egy vacsorára, avagy teára, 
eddig is igen sokszor az ilyen összejövetelek 
ti ha a késő reggeli órákban bomolva szét, 
valóságos estelyek lehettek volna, ha a szor-
gos házi asszonyok azon a figyelmes  gondos-
ságon kívül, aiuelylyel a vacsora és tea, vala-
mint ennek hideg és meleg tartozékain kívül 
a szellemi szórakozásra is gondoltak volna. 
Isten őrizzen, nehogy gáncsnak, avagy meg-
szállásnak vegye valaki tolunk ezt, de már 
azt az egyet mégis ki kell jelentenünk, hogy 
dr. Nagy Béniné önaiysága ebben a tekintet-
beu ujat produkált, lîs a ki a leközlendó mű-
sort, s a megjelentek számát figyelmesen 
átuézi, bizony minden irigykedés nélkül el 
kell ismerje azt, hogy ez az estély akár a 
Vigadó nagytermébeu is tartathatott vólna. 

Szerényen kezdődött, a meghívó teára 
zóllott, de a fölötte  kedves, barátságos meg-

szóllitásából, a meghívó papiros finomságából, 
no meg abból a nagy teletömött skatujából, a 
melyből a cselédség széthordozta a meghivó-
hat, csakhamar tisztában voltunk azzal, hogy-
ha nem is frakkot,  de legalább is szmokingot 
kéli felhuznuuk. 

iEgjik nagy világot járt barátunk ugyan 
erősseu bizonygatta, hogy a szmoking este 
mar nem divatos ruha és hogy az csak reg-
gelihez való ruha már, de mi szmokingosok 
löbbv n lévéu, hiába volt n»'ki igaza, leszavaz-
tuk ót, mond vau. hogy elsősorban mi nem is 
reggelizünk, masodsorban ezt a sok drága 
szmokingot most egyszerre az augol urak ked-
véért ebben a rossz esztendőben el nem dob-
hatjuk.) 

Az estélyen a tea előtt meglepetésszerűen 
kezdődött a műsor. Hol jelmezes leánykák, hol 
kifestett  hölgyek jelentek meg, s egy egyfel-
vonásos darabot adtak elő Azután a magán-
es kettős számok egész láncolata következett, 
ének, táncszámok, kuplék, zongoraszámok, 
szavalatok, egy- a másik után és egyik ked-
vesebb a másiknál. Arra már uem mernénk 
vállalkozni, hogy minden egyes szereplőről 
külön külön elmondjuk azt a sok szép jelzőt, 
am lyre érdemeket szereztek, mert abból 
ug)is csak vallomás leune, együtt hódolunk 
tehát nekik, kedvesek, ügyesek, fiatalok,  bájo-
sak, művésziek voltak a leányok és elisraeréat 
érdemlők a férfiak.  A felbuzdulás  hevében 
magán vállalkozók is voltak, külüu számok, 
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műsoron kívül, ezek hamisíthatatlan derültsé-
get okozván, nem sajnáljuk tőlük az elisme-
rés szavát. 

A háziasszony tigyelmes és szeretetreméltó 
volt. a fiatalság  állandóan ünnepelte. 

Es a tánc ? Nahát erről nem volna szabad 
elfeledkezni.  A csárdás igazi magyar tempera-
mentum, egy-egy kurjantás ős olyau epedő 
tekintetek? Ki tudja, hogy abban a forgatag-
ban hány szív fogott  uj tüzet, s ki tudja, hogy-
ha még egy pár óráig tart a dolog, nem ala-
kul-e át a mulatság mindjárt eljegyzéssé. 

Az est mósora a mint utólag feljegyeztük 
a következő volt. 

Petke borbély (színdarab). Előadták : Ko-
vács Irénke (Petke borbély). Szász Paula, 
Veress Ilonka, Mihály Lujzika, Molnár Mariska. 

Szász Paula kupié. Nagy Boriska zongora. 
Kilép Jucika és Veress Ilonka éne!, duette. 
Kovács Mariska és Irénke ének duette. 
Filep Jucika és Veress Ilonka bohóc jel-

mez tánc. 
Nagy Margitka zongora. 
Veress Paula és llouka táuc duette. 
Kádár Ferencz ének. 

Jelen voltak : 
Mikó Bálint, P. Mikó Ilona, Gyalókay Sán-

dorné, Gyalókay Sándor, Lázár Miklósné. Lázár 
Miklós, Szász Lajosné, Szász Lajos, Veress 
Sándorué, Jeney Lászlóné, Jeney László, Ko-
vécs Lajosné, Kovács Lajos, László Gézáné, 
László Gézn, Dr. Gal Józsefné,  dr. Gá' József, 
Özv. Nagy Sándorné, Üzv. Mihály Kerenctné, 
Barta Sandorné, özv. Molnár Lászlóné, Özv. 
dr. Filep Sándorné, T. Nagy Imréné, T. Nagy 
Imre, Bocskor Erzsike, Özv. Endes Józsefne, 
Szentpály Gáborné. 

Szász Paula, Veress Paula, Veress Ilonka, 
Kovács Mariska, Kovács Irénke, László Piroska, 
Nagy Margitka, Mihály Lujzika, Terényi Iduska, 
Barla Irénke. Molnár Mariska, Filep Jucika. 

Kassay Lajos, Szekeres József  dr., Bara-
bás járton. Bocskor Antal. Dr. Gaal Endre, 
dr. Elthes Béla, Túri Zoltán, MártontTy 
Béla, Józ8a Géza, Kovács Dezsó, Kovács 
Albert dr.. Kovács Árpád, Kádár Fe-
rencz, Fülöp F. Klek, dr. Fejér Kálmán. Fejér 
György, Daempf  István, Csiky Károly, Veress 
Sándor, dr. Nagy Imre, Surányi Ödön, Bodoky 
N. zászlós, Kosenfeld  Adolf  dr., Potz Antal 
dr., Mátrai Eerencz Béla. 

KÖZÖNSÉG KÖRÉBŐL.*) 
Néhány szó a „Dörgés-dübörgés"-hez. 

E cimen a „Csíki Hírlap" 42-ik számában 
egy takaros közlemény jelent meg, amely az 
iparosok állítólagos „dörgés dübörgéséének 
a viszbangja akarna lenni; azonban megcá-
folja  a természettan törvényét, mivelhogy a 
.dörgés" nem volt „dübörgés", hanem az ipa-
rosságnak az öt ért méltánytalanság miatt 
gyönge, tehetetlen morajlása, amivel szemben 
a visszhang — a fizika  ellenére igen erős. 

Az idézett cikk arról zengedezik, hogy az 
iparosok a tanoncaik iskolai mulasztásai miatt 
a város Tanácsa által meg lettek büntetve és 
csodálkozni látszik azon hogy ez a büntetés 
ilyen „dübörgést" idézett elő, habár az .oly 
igazságos volt". Azt mondja még a cikk, hogy 
ezek a büntetések azért vannak, mert „remi-
nek muszáj lenni!" és hogy különben is „jó 
gazda nem szokott a tanács csávájába esni." 

Hát biz' az igaz, hogy a Tanács csávájába 
esni rémületesen könnyű s az iparos nem is 
maga jószántából esik bele, mivel lehetetlen 
bele nem esnie. Sok tisztességes, fedhetetlen, 
a cikkíró kritikáján felül  álló iparos esett ép 
mostanság is e csávába, minthogy a városi 
Tanács annak idején egyetlen iparosnak sem 
fogadta  el mentségét, csnk egyszerűen kimondta 
a büntető pénzbírságot s ezen iparosok tehát, 
inert a „csávát" ki nem kerülhették, rossz 
gazdák ? 

Hanem hogy a mesterember bőre még se 
kerüljön a .csávába", ahhoz nem is kell sok, 
csak annyi, hogy ezentúl többé ne tartson ta-
noncot. Így aztán a cikkíró ur és azok, akik 
az ilyen .dübörgést" előidézték, könnyen meg-
érhetnék még valaha, hogy cipőjüket nadrág-
jukat maguknak kellene megfoltozzák,  vagy 
ha tudnak, uj cipót is csinálhatnak, a mihez 
természetesen a hozzávaló bőrt is maguknak 
kellene .kicsávázzák". 

Ugy hisszük, hogy az Iparos elsősorban 
mestersége éB munkája mellé veszi magához 
a tanoncot és azért tanitja, neveli, élelmezi ós 

*) E rovatban küllőitekért ucin villitl tilelös 
itiget  a SsersMstöaég. 

ruházza, hogy oly munkáknál, hol két kez nem 
elég, legyen segítsége s nem azért, hogy a 
tanonciskolái mulaazi isokat 10 koronáknak 
végrehajtás melletti letizetésóvel tegye el nem 
mulasztottakká; annyival is inkább, mert a ta-
nonctartás költségeib'ü nem járul sem az ul-
Inm, sem a Tanács, de még a cikk irója sem. 
Az kizárólag a mest.-r gondja. 

De kérdem, miéit hibás és büntetendő az 
iparos, ha tanonca mulaszt? Megvan e Írva 
valahol, hogy a most r tanoncát kézen fogva 
vezesse iskolába óa adj i számba a tanítónak, 
mert csak így lehetik ki kerülni a mulasztást, 
minthogy akkor a tanonc holmi titkos ciga-
rettázás és ki tudja még mi egyebek miatt 
nem hanyagolná el az iskolát, s nem kósne 
4 — 5 percet ami miatt is igazolatlan marad a 
megjelenés. Meg van-e Írva valahol, hogy 
sürgős munka, vagy vidéki küldetés esetén, 
ha előre nem lehet, utólagosan is ne ignzol-
ha'ná a mester az elmaradást? Hát az meg-
van-e Írva valahol, hogy nem az kell bűn 
hödjön, akit a mulasztás terhel, aki a bűnös, 
hanem az a büntetendő, aki a vétségben Be-
nem részes, se nem okozó ? 

Jól tudjuk, hogy ennek a dolognak van 
egy hübnere, t. i. nem lehet a tanoncot vég-
rehajtani, de a mestert, azt íhindenesetre I Eb-
ben van a méltánytalanság I 

Elég terhek nyomják az iparost, eléggé 
ki vau merítve minden ereje a sok fafta  köz-
vetlen és közvetett adózással, miért kell m"g 
a tanoncok hanyagságát is az iparos üres sze 
bének róvásara írni V 

Végre is az iskola idején, kénytelen a mes-
ter tanoncát nélkülözni s ha ez az alatt ha-
nyagságból mulaszt, a meszternek kelljen azt 
megkeserülni ? Hiszen a rókáról is csak egy 
bőrt búznak le, nem kettőt I 

Nos, hát nincs ok i az iparosinak zajogani, 
vagy esetleg tán dörömbölni is? 

Akinek ez a „dörgés" nem tetszik, vagy 
fel  a villámtól, állítson villámhárítót: csináljon 
egy jobb körültekintőbb szabályzatot, mely ne 
csak az iskola, hanem a mesterek érdekeit is 
szem előtt taitsa. 

A mostani szabályzatnál fogva  lehetetlen 
az iparosnak minduntalan a tanonca bűnébe 
nem esui, mert hiszen azt a szabályzatot ne-
künk — nálunk nélkül csináltak, de ha már 
megvan, tessék rajta módositani, hogyha „rend-
nek muszáj lenni", hát legyen rend I 

Paul  András 

H Í R E K 
— Kijelölés. Az igazságügyminlBzter az 

1914. évi január 1 -tői kezdődő három év tar-
tamára Kovács LajuB csíkszeredai kir. törvény-
széki birót a csíkszeredai kir. törvényszékhez 
a fiatalkorúak  birájává jelölte ki. 

— Kinevezos. \ belügyminiszter dr. Szlávy 
Tibor magyaróvári főispáni  titkárt valóságos 
miniszteri segédfogalmazóuak  nevezte ki. 
, — Uj orvos. Salamon Alajos, Salamon 
Árpád szamosujvári adótárnok Ha a kolozsvári 
Ferenc József  tudomány-egyetemen az orvosi 
szigorlatokat jeles eredménnyel kiállatta és f. 
hó 11 én az orvostudnmányok doktorává avat 
ták. Gyakorlati évét a tordai vármegyei köz-
kórház sebészeti klinikáján kezdette meg. 

- Kirendelos. Az igazságügyminiszter 
Baróti Sándor dr munkáé i kir. járásbíróság! 
jegjzót a munkácsi kir. járásbíróság mellett 
alkalmazott ügyészi megbízottnuk állandó 
helyetessévé rendelte ki. 

- Ipartestületek, reformja.  A keres-
kedelemügyi minisztériumban -- hir szerint — 
az ipartestület reformjával  foglalkozunk.  A 
reform  az ipartestületek pénzkezelését és el-
lenőrzését lenne hivatva szabályozni. A keres-
kedelemügyi miniszter e tárgyban szaktauáes-
koztnányt hiv össze óa tekiutettel úrra, hogy 
az ipartörvény revíziója csak az előkészítés 
stádiumában van, az ipartestületek reformja 
meg fogja  előzni az ipartörvény módosításá-
ról szóló javaslatot. 

— Uj postahivatal. A Qyergyóvárhegyen 
működő postai ügjnökség j. évi október 81-én 
megszűnik és helyette november 1 vei teljos 
fel  es leadó szolgalattal a postatakarékpónytár 
küzvetitó hivatala gyanánt is működő postahi-
vatal állíttatik fel.  Az uj postahivatal kézbe-
sito köre Gyergyóvárhegy és Salamás kozsé 
gekre, valamint Hódos telepre terjed ki és pos-
tai összeköttetéssel a gyergyószarbegyi vasúti 

állomással fenntartott  najionkénti 3-szor köz-
lekedő gyalog küldönc járat utjáu nyeri. 

— Kettős vágány Budapest es Bras 
só kőzött. A magyar államvasutak Budapest 
és Brassó közötti forgalmának  torlódása foly-
tán szükségessé vált a Budapest-Arad -Brassói 
vonalon a kettős sínpár lefektetése.  E kettős 
sínpár már Szajolig ki van építve és most 
épül az Arad—Szajoli vonal is. Értesülésünk 
szerint a Marosvásárhely—Budapest között 
közlekedő gyorsvonat is, mely jelenleg Ko-
lozsváron ál közlekedik, e munkálatok befe-
jeztével Aradon keresztül fog  közlekedni, mi-
által, lévén az útvonal sok.al egyenletesebb, 
mint a kolozsvári utvoual, a menetidő is tete-
mesen rövidülni fog. 

— Majláth püspök doktorátusa. A hi-
vatalos lap közli, hogy a király megengedte a 
budapesti tudományegyetem tanácsának, hogy 
gróf  Mailáth Gusztáv Károly erdélyi róm. kuth. 
püspököt tiszteletbeli hittudományi doktorrá 
felavassa  és neki a tiszteletbeli doktori okle-
velet kiszolgáltassa. 

— Házasság. Berze Árpád csikszentmár-
toni kir. járáshiró ós Kovács Margit f.  hó 19-én 
Szegeden házasságot kötöttek. 

— Virághallás. Gödri István gyimesi áll. 
fönök  és neje kis leánykáját Katókát f.  hó 
21-én elragadta a kérlelhetetlen halál övéitől. 

ALKALMI BUTORVÉTELT AJÁNL 
SZÉKELY ÉS RÉ11 

BÚTORGYÁRA 
MAROSVÁSÁRHELY — BRASSÓ 

FŐTÉR 47. Kapu-u. 60. 
Komplett liáJ.ászo'ba beren-

d e z é s e k t o i l e t t a l m á r 
4 o o i c o R o n s r ^ L É i s T . 

Hitelkcpes egyeneknek árfeleme-
les nélkül részletf izetésre is. 

Óriási választék amerikai 
iroda berendezésekben, 
vas- és rezbutorok, sző-
nyegek, függönyök és 
teljes m e n y a s s z o n y i 
— K E L E N G Y É K B E N 

— Sótelep egy község helyen. Az ud-
varhelymegyei Lövéte községét állandó vesze-
delem fenyegeti  példátlan méretű földcsuszam-
lások következteben. A megyei hatóságok 
megvizsgálván a község lalaját, a szakvizsgála-
tot végző bizottság kimoudotta, hogy az egész 
községet biztosabb helyre kell áttelepíteni és 
pedig a Szontcgyliázujfalu  felé  vezető ut mel-
lett fekvő  Kishomoród község magasabb terrn-
szára. A kitelepítést a község képviselőtestü-
lete mar meg is szavazta ea e célra állam-
gélyt ker. A csuszuinlott terület alatt roppant 
nagy sótömeg van, mely alkalmat nyújtana uj 
sóbánya nyitására. 

— Országos bejelentési kötelezettség. 
A vidéki rendőrség államosításával kapcsolat-
ban minden vidéki városban bejelentő-hivatalt 
fognsk  szervezni és a bejelentési kötelezett-
séget az egész országban ép oly szigorúvá és 
általánossá fogják  tenni, mint a fővárosban. 
A kormány már arról is tanácskozott, hogy a 
vidéki rendőrség államosításával járó tetemes 
költség egy része a kötelező bejelentés utján 
térüljön meg. A belügyminiszter és a keres-
kedelemügy miniszter közölt már tárgyalás ia 
folyt  abban az irányban, hogy a bejelentő le-
pokat, amelyeket eddig a rendőrségek díjtala-
nul bocsátottak a közönség rendelkezésére, a 
rendőrség államosítása utáu a magy ar királyi 
qosta hozza forgalomba  bizonyos, még meg 
nem állapított dijért. A belügyminiszter e tárgy-
ban már leiratot intézett azokhoz a városok-
hoz, ahol mar ma ia van bejeleutóhivatal, hogy 
küldjék lel sürgősen a be- éa kijelentőlapokat. 
E városokban ugjanis az uj intézkedés már 
legközelebb, még a vidéki rendőrség állomo-
BÍtása előtt lép életbe. 
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WiLK JÁNOS miikertésznél (a kórház mellett) Csíkszeredában. 

fcliBDlLTt  legjobb motoron 

[ÍCH~DjEN 

•saieHr 
« r a u r î s K i 

— Óvónők os menodokhéz vezotönök 
fizetős  kiegoszitose erdőében az 1913. évi 
XII. l-e. rendelkezése szerint az illetékes köz-
ségi, felekezeti  és más jogi személyek által 
fenntartott  óvódák és menedékházak felilgye-
loliizottságainak, minden egyes szemelyt ille-
tőleg külön felszerelt  kérvényben kell ez evi 
november hó végéig a vallás ét közoktatás-
üzyi minisztériumhoz, a vármegyei közigazga-
tási bizottság utján államsegélyért folyamodni 
ha saját erejükből az óvónők uj fU.-ie.vt  u.-iu 
tudják biztosítani. A fizetés  kiegészít. : i kér-
vény be nem adásanak esetén iiz uj törvény 
által biztosított magasabb illetmények, a fenn-
tartó terhére fognak,  november hó elteltével, 
megállaiiittntni. Eẑ  ju államsegélyek kérvéuye-
zésére biztos utmutatást, kiu-veuymintákat és 
az ezekhez csatolandó mellékleti Űrlapokat ál-
állitotta össze és „Óvónői államsegély — Kei-
vény" cim alatt adott ki, melyet 1 K 50 f. 
előleges beküldése ellenében bárkinek készség* 
gel megküld Gyerkes Mihály ig.-tanitó Szé-
kelj udvarhely, kinek hasoutárgju muukájat 
már előbb a nem állami tanító fizetéskiegé-
szitésnél használtak az érdekeltek, kiváló ered-
ménnyel. Az illetékes felüg>előbizottságok  és 
óvónők figyelmébe  ajánljuk ezen utmutató se-
gédmunkát. 

— Vasúti kedvezineny vetőmag ré-
szere. A Máz. kedvezményes vasúti tarifát 
engedélyezett az országnak elemi csapásaitól 
sújtott vármegyék területén a vetőmag külde-
ményekre. A harmincnégy megnevezett varme-
gye között van Csikvármegye is, s igy a ked-
vezményen szállításra járásunkbeli gazdáink 
figyelmét  felhívjuk.  A kedvezményes tarifa 
buza, rosz, .zab, árpa és tengeri vetőmagokra 
terjed ki. Éppen Ezért a fuvarlevélben  ebbeli 
minősége kitünteteudö és a hatóság által ki-
állított igazolvány is a fuvarlevélhez  csatolandó 
A kedvezményt darab, vagy kocsi számra ren-
delők egyaránt igénybe vehetik. Mérve a fő-
vonalokon 25—35°/o között változik, idörar-
tama pedig 1914. április 1. A fentebbi  igazol 
ványokat a Fóldmivelésügyi m. kir. min. XII. 
3. osztálya és a megyek részére a miniszté-
rium kirendeltségei állítják ki. 

— Munka az árvízkárosultaknak A 
fóldmivelésügyi  miniszter felhívta  az árvízká-
roktól sújtott vármegyek alispánjait, hogy sür-
gősen írassák ösfze  es vegyék nyilvántartásba 
azokat a kárvallottakat, akik munkára szorui-
tak. Ezeknek munkabeállitáaról, nevezetesen 
gazdaságokban, útépítésnél árvedelmi munká-
latoknál stb. a kormány fog  gondoskodni 
Ugyanilyen nyilvántartásra utasította a minisz-
ter az erdélyi kirendeltségeket. E/. a leghe-
lyesebb módja a segítésnek; mert az ala-
mizsna csak ideig óráig s> git es nem egyszer 
erkölcsi kárral is járhat; de muuka és kere-
set nem csak fenntartást  juttat a kárvallot-
taknak, hauem önérzetet Is emeli. Munkáskézre 
van szükség sok felé;  do irányítani keil a 
munkakén sót, s ezt megteszi a fóldmivelés* 
ügyi kormány amely a kárvallott földművesek 
sorsán vetőmag és eleségkio3ztásával mar is 
jelentékenyen segített. 

Szám 919- 1913. végrh. 
ÁRVERÉSI HIREETVIÉNY. 

Alulirt bírósági végrehajt.', az 1881. óvi LX. 
t.-e. 102. §-a értelmében közhírré teszi, hogy a 
?i |.sisztgyörgyi kir. j.-bíróságnak 1913. evi Kp. 
33 ) -2. számú végzése követi'ztében dr. Kup 
ferstich  Armiu ügyvéd által képviselt Adler 
Heurik bejegyzi it szeszgáro javára 9.V> K 88 f 
s jar. erejéig 1913. évi augu-v.t. hó 27-én fo 
ganatosított kielégítési végr. hejtás utján le- és 
felülfoglalt  és 15(30 koronára becsült ingósá-
gok u. 111 150 pak vegyes gyapottfonal  áruló 
asztalok, állváuyok ós egyéb ingóságok nyil-
vános árverésen eladatnak. 

Mely árverésnek a csik<zentmártoni kir. 
járásbíróság 1913 évi V. 41(1 1. számú végzése 
folytán  955 kor. 88 f.  tőkekövetelés ennek a 
jegyzőkönyvben kitüntetett kamatai es eddig 
összesen 183 kor. 8(3 fillérben  bíróilag már meg-
állapított költségek erejék', Csikszentgyörey 
községben a Fogyasztási és értékesítő szövet-
kezet helyiségében leendő m.'-tartására 1913. 
evi oktober lio 29-ik napj ina* délutáni 1 
óraja határidőül kitüzetik es ahhoz a venni 
szándékozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak 
meg, hogy az érintett insós ifjok  az 1881. 
évi LX. t.-e. 107. és l i k § ni értelmében 
készpénzfizetés  mellett a legtöbbet ígérőnek 
szükség esetén beesáron alul is el fognak  adatni. 

Aiu.-nnyiben az elárverezendő iugóságokat 
másuk is .e- ás felülfoglalt.itták  és azokra ki-
elégítési jogot nyertek volna. ez"n árverés az 
1881. évi LX. t.-e. 120. §. értelmében ezek 
javára is elrendeltetik. 

Kelt Csikszentmárton, 1913. évi október hó 
14. napján. 

Ambrus Lajos 
kir. btr. végrelmjló. 

Szám 939—11)13. 
ÁRVÉRÉSI H1RDETMÉNY. 

Alulirt kiküldött biióíági végrehajtó ezennel 
közhírré teszi, ho^y a csíkszeredai kir. járásbíró-
ságnak 1913. évi'V. 931. sz. végzése folytán 
Dr. Kuvács Gyárfás  ügyvéd által képviselt 
Szépviz és vidéke hitelszövetkezet végre-
hajtató részére végrehajtást szenvedő ellen 240 
kurou.i követelés s jár. erejéig elrendelt kielé-
gítési végrehajtás folytán  alperestől lelfoglalt 
s 1CM.KÍ K. becsült ingóságokra a csíkszeredai 

kir. járásbíróság 1913. évi 931. sz. végzésével 
a további eljárás elrendeltetvén, annak az 
alap és felülfoglaltatók  követelése erejéig is, 
a mennyiben azok kielégítési jogot nyertek 
volna, végrehajtást szenvedő lakásán Csík-
szeredában leendő megtartása határidőül 1913. 
óvi november hó 5. napjának délutáni  4 
órája kitüxetik,  a mikor a biióilag lefoglalt 
ingük és pedig: l ovak stb. a legtöbbet 
Ígérőnek készpénzfizetés  mellett szükség ese-
ten becsáron alul is el fognak  adatni. 

Felhivatnak miudazok, kik az elárverezendő 
ingóságok vételárából a végrehajtató követe-
lését megelőző kielégítéshez jogot tartauak, 
a mennyiben részükre a foglalás  korábban esz-
közöltetett volna és ez a végrehajtási jegyző-
könyvből ki nem tűnik, hogy elsőbbségi beje-
lentéseiket az árverés megkezdéseig alulirt 
kiküldöttnél Írásban vagy pedig szóval bejelen-
teni el ne mulasszák, inert különben csak a 
vételár fölöslegére  fognak  utaltatni. 

Kelt Csíkszereda, 1913. évi október hó 8. 
napján. 

Keresztes Gyula, 
kir. bír. végrehajtó. 

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

A KIADÓHIVATALBAN. 

Eredeti KÖaTING 

DIESELMOTOROK4 t to f 
Szivógáz és benzinmotorok. 

Benzin es nyersolajos cséplö-
garniturak, magánjáról al is. 

Meglepő újdonság! Meglepő njdonBiig! 

Nyersolajmotorok 
gyújtófej,  vizbefeoskondezoB 

es kompresszor nélkül. 

Gellért Ignácz és Tsa 
mérnöki iroda 

B u d a p e s t , V , E o l i á r y - u t c a 4. 
Saját érdekében kérjen ajánlatot 

Thiorry 
Megakadályoz a 
rabban feleslege-
tejmeglnditás, rel 
dagadt végtagok, 
dás által okozott 
lilására mint: üv 
képződmények, v 
ogosi sebek, 
fülfolyásnál,  vala 

2 tegely ára 
Budiipcstcu kaph 
tárában. Nagybiu 

drogueriákt 
Thiorry A 

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

leg-j"U.táncosa"b"b á r b a n I s ó s z i t 

SiRKOSZORUKAT ÉLŐVIRÁ6BÓL 
már 4 korona .il kezdve, ugjsziutén művirág koszorokat Ízléses 
kivitelben- Óriási japán krisantin ciklámeD, amerikai 
szegfű  teii bimbókkal, uz összes cserépben jutiiDyos árban 

THIERRY A. GYÓGYSZERÉSZ BALZSAMA 
Utolérhetetlen hatnsu tüdő- és mellbetegsegeknol, enyhíti a ka-
tarust, megszünteti a fájdalmat  okozo köhögést. Torokgyul a j4 s t ) 
rekedtséget gegebajokat megszüntet, valamint lázt, különösen j6 
hatású gyomorból' - ós kolikn ellen. Gyógyhatású aranyér ós altesti 
i iiutalmnknál, tisztítja a ve-. kct, étvágygerjesztő, elősegíti az emész-
tést. Kitűnően bevált, fogiájásuál,  odvas fogak,  szájbüznél, Valamint 
az összes száj - és fogbetegségek,  büííögés ellen, megszünteti a s z á j 
' ügy gyomortól eredő bilzt ló hatású pánti Ikagilisztánál. Meggyógyít 
minden sebet, sebhelyt, orbáncot, láztól eredő hólyagot, kelést, sze-
mölcsöt, égési sebeket, megfagyott  testrészeket, vart és kiütést. 
Fülbántalmok ellen kitiinő hatású Minden háznál különösen influenza, 

kolera vagy más járványoknál kéznél legyen. 
írjunk: Thierry A. Őrangyal-gyógytárának Pregrada, 

Roliitsch mellett. 
12 kis vagy tí  dupla  vagy 1 nagy sepicialüvog  5 60 korona. 
Nagyobb reudeiéseknal jelentekony árengedmény ! 
gyógyszereaz ogyodiil valódi Centil'olia-konöcse. 
züntet vérmérgezést, fájdalmas  operációkat leggyak 
sz. Használatos gyere ka»: y.t.s nőknél fájó  emlők, 
, cmlőkcinényedós ellen Orbánc, feltört  lábak, sebek, 
itszu, fekélyek,  ütés. szur.is, Kivé*, vágás vagy zúzó-

• knél kitűnő gyógyhatású szer. Idegen testek eltávo-
'.álka, por. serét, tüske stb kinövések, karbunkulus, 
nt rak ellen, féreg,  rothadás, körömgyülós, hólyag, 
•etegségcknél előforduló  lülfekvésnél,  vérkeléseknél, 
kipálás esetén csecsemőknél stb. stb. kitűnő hatású. 

K. 60 a pénz előzetes beküldése vagy utánvét mellett kapható. 
Török József  gyógytárában, valamint az ország legtöbb gyógyszer* 

: Thalmayer os deitz, Koohmeister Utódai, Radanovits Testvérek 
. Budapesten kapható. Ahol nincs lerakat rendeljünk közvetlenül : 
Öringyal gyógyszertárából, Pregrada, llohitsch mellett. 
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