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Hirdetési dijak előre fizetendők. 
Kéziratok netn adatnak vissza. 

„Noha és ámbátor". 
(*) Csavart gondolatmenetekben, pró-

kátor évelések között használatos ez a 
két szó. Néha tisztes indokolt módon al-
kalmazzák, de többnyire az önmagukkal 
ellentétetes, rikitóan következetlen cselek-
vések elburkolására, szépitgeíésére, men-
tegetésére. 

Noha és ámbátor; ez a két szó a 
lényege a magyar ellenzék politikájának. 
Használja Károlyi Mihály grói, Apponyi, 
Andrássy — és természetesen, mint mes-
tere e két szó különös rendeltetésének : 
Polónyi Géza is. 

Noha és ámbátor elvi álláspontjuk az, 
hogy ezt a parlamentet nem ismerik el, 
ezt nem létezőnek tekintik: ebbe a par-
lamentbe mégis hol bemennek, hol nem 
mennek. Noha kétségbe vonják a képvi-
selőháznak azt a jogát, hogy törvényeket 
alkosson és noha előre kijelentik, hogy 
az igy alkotott törvényt törvénynek nem 
nézik : a tárgyalásokban mégis részt vesz-
nek és a törvényjavaslat ellen tiltakozá-
sukat fejezik  ki. 

Noha — folytatódik  igy a fejtetőn 
táncoló okoskodás és az aszerint való 
cselekvés, noha bemennek a parlamentbe, 
ebből nem következik az, hogy ott tár-
gyalni is akarnak, hogy ott ugyan azt 
akarnák csinálni, mint amire ott joguk és 
és kötelességük módot ad. Ük bemennek, 
de csak azért, hogy ott botrányokat, a 
kivezettetéseket újra kezdjék, a tárgyalá-
sokat megakasszák. 

Itt azonban még nincs vége a lánc-
nak. Noha ők botrányokat csinálnak és 
kivezettetik magukat, azért ók még sem 
akarják a kidobatásukat. Hiszen akkor 
elülről kezdődnék a régi tánc. Sorra ki-
tiltják a botrányzavarókat, ezek a kitiltás-
nak nem engedelmeskednek, az engedet-
leneket kivezetik, a kitiltás idejére nem 
engedik be a Házba és ha a nagy szó-
nokok a kisebb engedetlenekkel szolida-
ritást vállalnak, akkor az ellenzék akara-
tából megint ellenzék nélküli lesz a par-
lament. Ha ez igy lesz, akkor mi értelme, 
jelentősége, haszna, erkölcsi tartalma volt 
az ellenzék amaz elhatározásának, hogy 
a parlamenti sztrájkot megtörte, ha csak 
az nem, hogy a politika egyhangúságába, 

amelyet maguk tinták meg leghamarább, : 
kis változatosságot csempésszen ? 

Ugy látszik, ezt is a noha és ámbá-
torra bízták. Noha ők provokálják a ki-
vezettetéseket, ezzel még nem akarják az 
uj sztrájkot kezdeni. Az ellenzék erősen; 
megtört nimbuszát akarják fényesre  ke-
félni  azzal, hogy az esküdtszék reformjánál 
és a sajtóügy tárgyalásánál jelen vannak. 
Noha egylépéstse tesznek a két törvény el-
len (ami jelentősinódositása sajtótörvényen 
történik, ezt egyes-egyedül az újságírók 
harcolták ki, az ellenzék minden segítsége 
nélkül), noha a tárgyalásokba beié sem 
fognak,  mert ezzel el kellene ismerniük a 
képviselőház törvényességét, — azért ók 
a Házban benn vannak és igy se sajló, 
se a közönség, sem az utókor nem vá-
dolhatja őket azzal, hogy távol voltak, 
amikor a parlament két ilyen korszakos 
ujitást tárgyalt. És noha elmentek a Házba, 
lényegében mégse voltak ott, mert min-
denről szóltak, csak arról nem, amiről a 
parlamentben szó volt. akárcsak az izgága 
suhanc, aki siketnek tetteti magát a ren-
dőr figyelmeztetésére,  mialatt telekiabálja 
az utcát. 

Lehetséges-e, hogy a magyar ember, 
az egyenes természetéről, egyenes útjáról, 
nyilt lelküségéről ismeretes magyar em 
ber kedvvel nézzen és rokonszenvébe fo-
gadjon egy olyan politikát, amely a noha 
és ámbátor kampóira van épitve > Lehet-
séges-e, hogy a felháborodás  sokáig kí-
mélje azt a színjátékot, amely ilyen fo-
gásokkal dolgozik ? És netn valószínűbb, 
hogy a noha és ámbátorokhoz nem szo-
kott nép egyszer, velük szemben szintén 
ezt a két szót alkalmazza, ilyenformán: 

— Noha ép ámbátor az urak, mint 
törvényhozók és képviselők cselekesznek 
a parlamentben, ámde nem ugy és azt, 
ahogy a nép érdekeit védeni, vigyázni 
hivatott törvényhozóknak tenni kell; noha 
és ámbátor formulákat  keresnek és talál-
nak ezen eljárásuk inegokolására, — az 
ilyenből nem kérünk. Vagy sztrájkolnak, 
vagy dolgoznak ; vagy képviselők, vagy 
botrányhősök; vagy s/abadságvédók, vagy 
farizeusok,  vagy komoly ellenzék, vagy 
izgalomszomjas hisztérikusok csoportja. 
Kgyik, vagy a másik. Erre feleljenek,  — 
noha és ámbátor nélkül. 

Közigazgatási bizottságunk folyó 
hó 10-én tartotta rendes havi gyűlését 
Gyalókay Sándor főispán  elnöklete alatt, 
a melyen az előadók szokásos jelentései-
ket tették meg. Nevezetesebb dolog elő-
adásra nem került A borszéki építkezés 
ügye —- ki tudja mely okból — ugy lát-
szik még egy hónapra pihen. 

Színészetünk dicsérete. 
Szinikerületünk elnökségének azon 

erélyes rendelkezései, melyek Tompa 
Kálmán színigazgatót lemondásra, illetve 
szerződésének átruházására birták a 
a sziuikerülct összes állomáshelyeinek 
tetszésével találkozott. A hivatalos kö-
rük mindenütt helyeslőleg hozzájárultak 
,i! elnökség intézkedéseihez. Csak egy 
sajtóorgánum, a Sepsiszentgyörgyön meg-
j-'lenó „SzékelyNép" elégetetlenkedett, 
ez sem azért, mintha Tompa működé-
sével meg lett volna elégedve, hauem, 
mert már ősi rossz szokása, hogy a 
azinikerQlet elnökségének iutézkedéseit 
alaptalanul gáncsolja. 

A Székely Nép támadó cikkei arra in-
dították — miként értesültünk— Sepsi-
szentgyörgy város vezető köreit, hogy 
S :abados Liszlószintársulatának művészi 
szervezettségéről és képességeiről meg-
győződést szerezzen, felkérte  Oyőri Im-
rét a „Urassói Lapok" szerkesztőjét, 
hogy a Fogarason játszó színtársulatot 
megtekintse és személyes tapasztalatai-
ról beszámoljon. 

Oyőri lőre szerkesztő ezen meg-
bízásnak eleget tett és l.itottakró! hosz-
szabb cikket közölt lapjában, melyet 
közérdekű volláual fogva,  egész terje-
delmében köziünk. 

Az egész város az uj társulatról beszél. 
Tegnap „A sarkantyú"-! játszották és akik 
ott volt..k az előadáson, nem tudnak szaba-
du'ni az impressziók alól. A közönyös foga-
ntai közönség maga sem akar hinni magá-
nak. Egyszerre visszanyerte érdeklődését a 
színház iránt. Szabados László három négy, 
nap alatt végezte el azt a csodát, hogy Ko-
garast felrázta  a színeszet iránt tanúsított 
nemtörődömségéből. Ks mikor szombat este 
a színházterem küszöbét átléptem, meglepő 
látvány tárult elém. Egy aprócska, primitiv 
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színpad, állványos dobogó inkább és hogy 
a kontraszt anual nagyszerűbb legyen, előtte 
zsúfolásig  telt nézőtér, elöltek) közönség és 
a várakozás delejes moraja a levegőben. 

Egész Fogaras ott van a színházban. Ks 
a figyelmes  szemlélőnek nem kerül nagy 
fáradtságába  a kisvárosi polgárok arcáról 
leolvasni a lokálpatriotizmus szent lelkese-
dését. Mintha ezt mondanák egymásnak az 
emberek : 

— L'gy-e, milyen jó társulatuuk van? 
Ks mi értjük a jó fogarasi  közönség! t. 

Értjük az ürömét, a lelkesedését és a szere-
tetet. Fogaras most Szabados-kultuszt esi-
nal majd néhány hétig, mert ezzel a saját 
maga kulturáltságát akarja dokumentálni. 

Szabados László, a kerület uj igazgatója 
nagyszerűen érti a dolgát. Bár még egeszen 
liatal ember, már egy évtizedes színigazgatói 
mult áll mögötte. A felvidéki  szinikerületet 
igazgatta hosszabb ideig. Mldazonáltal, te 
kinteltel a II. erdélyi szinikertilet közelmúlt 
válságára, őszintén szólva, uem sok vara-
kozassal foglaltam  helyei a nezóturen. Ta-
lán éppen azért tolulnak most, amikor a 
Szadados László színtársulatát akarom be-
mutatni Sepsiszentgyörgy, Kéwlivásárhely és 
Csikszerieda város közönsegenek, szuperla-
tivuszok a tollam hegyére. 

Mert ez a kis társulat a legjavából való 
azok közül, .amelyek arra vannak kárhoz-
tatva, hogy egy egész nagy országrész le-
gyen az otthonuk, s ma ebben, holnap meg 
mar egy ötszáz kilóméternyire fekvő  más 
városban hirdessék a kulturát. 

A cigányprímást játszották. Ks mikor le* 
küzdöttem azokat a kellemetlen beuyoma-
Bokat, amelyeket a primitiv, apróeska és 
rozoga szinpad keltett bennem és mikor 
erős akarattal csak a színészt lattam a szín-
padon és körötte semmit abból, ami a szá-
uukozást kelthette volna föl  a lelkemben a 

' vidéki viszonyok iránt, tovább egy piliauatra 
sem volt szüksegem annak a megallapitasara, 
hogy Szabados Lászlóval megkezdődött en-
nek ások vajúdáson, ezernyi tülekedésen es 
apró botrányon keresztül vergődött sziuike-
rületuek a művészi reneszánsza. 

Tizenhat tagu fegyelmezett  katonazene-
kar az orehesterben és a színpadon csupa 
jó szinész és színésznő. Egyenként is hiva-
tása magaslatán áll valamennyi és az össz-
játékuk is kifogástalanul  hnrmónikus. A leg-
kisebb döocenés nélkül folyik  az előadás. 

Maga az igazgaló játsza a címszerepet 
Komoly, disztingvált művészettel. Sári sze-
repében Liszt Feri meglepő qualitásokat árul 
el. Fülbemászó, kedves, az egész szinbázat 
megtöltő hangja, aranyos kedélye frappirozza 
a közönséget. Igy, eay hajszállal sem más-
ként, o!y szívesen tap-olnánk neki itt, Bras-
sóban is. És mindenekfölött  decens, l'edig 
a külsőségéi és a nagy temperamentuma 
feljogosítanák  sok olyanra, amit egy. szub-
retnél különben is erénynek tudunk be. Bé-
kési Antal Debrecenből szerződött Szabados-
hoz. A királyt játszsza lebilincselő közvet-
lenséggel. Kifogástalanul  beszél. B-ketfy  An-
tal Káló szerepében csak ugy önti magából 
a hunion. Minden szavával megkacagtatja 
a közönséget. És -- pedig ne feledjük  el, 
hogy kis társulatról vau szó — egész este 
a kulissza hasogaiás, az erőszakos hatás-
keltés, az Ízléstelenségnek a nagy akará-
sokban megnyilvánuló egye'ltu momentu-
mát st in állapithatjuk meg. Valósággal meg-
nyugodva távozunk a színházból es szive 
sen hisszük el a társulat illusztris tagjának 
drámai rendezőjének, Bársony Aladárnak 
minden szatát; hogy Szabadosné a vidék 
egyik legkiválóbb szubrettje, hogy Csók 
Vilmának gyönyörű hangja vau és nagyon 
szép, hogy Vajda Piroskp, a drámai színésznő 
is nagyszerű tehetség, (Vajda Lászlónak, a 
Magyar Színház rendezőjének a húga) és 
bogy a társulat minden egyes tagja e'sórangu 
művészi erő. 

A látottak úgyis sejtetik ezt velünk. Ahol 
a színészek és színésznők oly pedáns Ízlés-
sel öltözködnek, alioi a színpadról oly elő 
kelő hangulat arad le, ott nem lehet ki-
vetni való. 

Szabados László kitűnő nu piciumok kö-
zölt jutott el Fogarabig. Kei bét inalva ér-
kezik kerülete legszámottevőbb városába, 
Sepsiszentgyörgyre, ahol, amint halljuk, egy 

kis előlegezett animozitással várják. Higy 
jék el e sorok szerény Írójának, hogy alap 
talan minden aggály, amelylyel Sepsiszent-
györgyön a Szabados társulat jövetele elé 
tekintenek. Szabadosunk egyetlen estére lesz 
csak szüksége, hogy erről meggyőzze a kö-
zönséget. 

Sepsiszentgyörgy intelligens város, a 
sajtója jó kezekben van és neküuk erős a 
meggyőződésünk, hogy Szabados az ő nagy 
művészi és erkölcsi tőkéjével meleg otthont 
fog  találni HáromfZi-kvármegte  fővárosában, 
amelynek olyan színvonalú és olyan rende-
zett viszonyok közt levő társulata, amilyen-
nek élén most Szabados László a 11. er-
délyi szinikerület városait járja, még soha-
sem volt. 

A cikk uera szorul bővebb mugyu-
ruzatru. Íme síinikerilletUnk elnökségé-
nek egy liirlnp elfogult  és igazságtalan 
támadásaiért uz ezen saj'ó orgánumát 
védő és támogató sziueazeti Ugyekbeu 
jártas liirlapiro szolgáltat fényes  elég 
tételt. 

Mentik a székely népet? 
Iueket a sorokat a Magyar Gazdaszövet-

ség hivatalos lapjából vess/ük át, mert min-
den sor igát és találó : 

.Évtizedek óta mentik a székely népet. Ha 
az újságokban megjelent eddigi szókelyruen-
tések mind igazak volnának, már legalább is 
báróságra emelték volua az összes székelysé-
get. Sajnos, ez a népmentés esak papiroson 
megy. A napokban újra siralmas panaszok 
járták be az újságok hasábjain az országot. 
Ezúttal a székely házalókat mentik, a szekely 
háziipart oltalmazzák hathatósan. A sajtó ke-
serű krokodilus-könnyeket hullat a pusztuló szé-
kely nép fölött,  melyuek mostoha viszonya 
és földjük  terméketlensége utilaput tesz a 
talpa alá, hogy a házalással keresse keserii 
kenyerét. De ezt a nehéz kenyeret is megne-
heziti a házalóköuyvek kiállítása körül felhal-
mozódott nehézségek egész raja. Ks a sajtó 
tolmácsolja a székelyek siralmát. Akik közvet-
lenül ismerik ezt az ügyet, egész ellenkezőt 

A „SZÉKELYSÉG" TÁRCÁJA. 
Rablótámadás. 

— Egy orvostanár emlékirataiból. — 
Irta: Feher Jenő. 

Mintegy tiz évvel ezelőtt — ba könyveim-
ben utánna néznék, a napot is ponicBau 
megtudnám mondani — történt é etemnek 
legizgalmasabb esete. Nevem akkor már 
meglehetősen ismert voit, sót — szerény 
telenség nélkül mondhatom — harmincöt éves 
korom dacára, egyike voltam a legkeresettebb 
miitőorvosoknak. Az operáló kést a legnagyobb 
biztonsággal kezeltem, s higga Itságoiu, hideg-
vérem a legkritikusabb pillanatokban sem ha-
gyott el. 

— Egy ködös őszi napon táviratilag hivtik 
az öreg Csorbay báróhoz. A sürgönyben ez 
állott: haladéktalanul. Tüstént összecsoma-
goltam műszereimet. Ha engem hívnak — 
gondoltam — szükség lesz reájuk. Azután ki-
hajtattam a vasúthoz. Tudnivaló ugyanis, hogy 
az öreg báró körülbelül három órányira lakott 
a várostól, egy elhagyatott, mohos vén kas-
télyban, ahonnét egesz éven át alig mozdult 
ki Beszélték, hogy fiatalkorában  vidám életet 
élt, de a mióta a feleségét  és egyetlen Hát elte-
mette. teljesen elvonult a világtól s bár dús-
gazdagnak tudta mindenki, valósággal remete 
életet élt. 

Alighogy elhelyezkedtem a vonat egyik 
fülkéjében,  megeredt az esó. Hosszú vonalak-
ban hullott alá az ólomszürke felhógomolyból 

és csöppekre vá'va folydogált  végig a kupé 
ablakain. Kelletlenül gondoltam aira, hogy 
ebben a komor, zord időben a kastélyig mint 
egy háromnegyed órai utat kell meglennem. 
Mire azonban a vonat berobogott az állomásra, 
elállt az esó. Nyomat hatalmas pocsolyák je-
lezlek. A falevelekről  koppanva hullottak alá 
az esőcseppek. 

Az állomásnál várt reám a báró fogata. 
— No, mi baj, Jáuos V — kérdeztem a 

kocsist. 
— Rosszul vagj unk nagyságos ur I — monda 

miközben leszedte a lovakról a pokrócot és az 
ülésie rakta. 

— Hát mi a baj V 
Délben ott voit a falud  doktor. Azt hív-

tam el hirtelenében, mert a méltóságos ur na 
gyoii jajgatott. Uázta a fejét  a doktor ur. Azt 
mondta, hogy valami inclflnciálls  történt 

— Hol, János V 
— A lábán szólt hátra a kocsis, miközben 

a lovak közé gördített az ostorával. 
— A ruganyos kocsi nyílsebesen szágul-

dott végig az uton. Olykor megzökkent egy-
egy vizmosta árokban. A fekete  sar magasra 
freccsent,  a lovak csatakosak voltak, d • azért 
repültek, mintha erezték volua, hogy gazdájuk 
eletéről van szó. 

A szürke párázatból már kirajzolódtak a 
kastély apró tornjai, amikor befordultunk  az 
erdőbe. Hátradűltem a kocsi fekete  bársony-
nyal bevont tálul Íjára és ím rengve néztem 
szét. Az uton tört galynk bevertek szanaszét 

sárga levelek egész kis dombokat alkottak. 
Beljebb a vihar derékon tört ketté egy karcsú 
tölgyet, lombkoronája a földet  érte. Itt-ott pa-
naszosan csippogott egy veréb. Talán a tiókaít 
kereste . . . 

— Az egyik fordulóllá!  hirtelen nagyot 
zökkeut a kocsi s nyomban utánna recsegés 
hallatszott. 

— Tyüb, az áldóját I — káromkodta el 
magát János és visszarántotta a lovakat. Az-
tán egy ugrással a földűli  termett, hogy a re-
csegés okát kikutassa. Nem kellett soká ke-
resgélnie. Az első kerekek egyike kettétört. 
A friss  törés fehéren,  reméuytelenül villogott 
ki a kocsi alól. 

János pillanatig bambán nézte a gúnyosan 
vigyorgó küllőket. 

— Hát nem mehetünk tovább V — kérdez 
tem, miközben bosszúsan szálltam le a kocsi-
ról. János szomorúan bökte ki : 

— Ezzel iná' nein I 
— Hat csak hozd valahogy rendbe — mon-

dottam gyors elhatározással — én addig gya-
log besietek a kastélyba. Hiszen alig lélóra-
nyira van innét. 

— Az ám — jegyezte meg a kocsis — 
csakhogy nem nagyon biztouságos uz erdo 
ilyenkor, alkonytájba. 

— Ne félts  engem — szóltam mosolyogva 
— elvagyok látva minden eshetőségre. 

Ks a köpenyem zsebéből kivettem a revol 
verőmet 

— Azzal útnak indultam. Az esővíz már 
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— Tanügy köréből. A vallás és kilz-

uktatásüiryi uiiDiszter u ttyimesliükki állami 
elemi iskulához Eltlics András, a mlkazeut-
gySrgyi áll. l-l. iskolához Márton Károly, a 
gyergyóbókásUioz Székely HVrencz, a gyerityó-
tiilgyusibez Qatil Ignticz állami elemi iskolai 
tauiióka t igazgató-tanítókká kinevezte és a 
szabályszerű 2(JU—2UÜ K. igazgatói pótlékokat 
folyósította. 

— A vallás- és közoktatásügyi miniszter 
Halász. Béla Izsák munkácsi állami iskolai ta-
nítót a gyergyóalfalvi  állami polg. fiúiskolához 
szolgálattételre berendelte, 

— Hasas >ág. Hors István sepsiszentgyörgyi 
számtiszt eljegyezte Szeutpály irmát Diesó-
szeutmártonon. 

— Az erdélyi fatermelők  kartellje. 
Az erdélyi fatermelők  és vallalato- termékeik 
eladására kö/ponti eladó irodát létesítenek. A 
központi szervezet részvénytársasági formában 
jönne létre a nagyobb fóváro-i  bankok támo-
gatásával. Az alapitók szerint az uj vállalko-
zás mintegy 15—2U millió koronával rendel-
kezne és vásárolna s havonta termelt mennyi-
ségre oz érték 85 százalékáig előleget adna. 
Az alapításban az erdélyi puhafa  termelők részt 
vesznek. Az alapításban a Magyar Fakeroske-
dók Hitelintézett! s az Angol Osztrák Bank, a 
i'esti Magyar Kereskedelmi Bank és a Magyar 
Bank es kereskedelmi r.-t. favátlalatai  része-
sednek. 

— Személyi hírek. A .Mercur- Váltiitlzlet 
Ii. T. igazgatósági tagját, Chavanue Miksát, a bécsi 
Mercur volt vezető igazgatóját, a király a Ili. 
oszt. vaskorouareaildel tüntette ki. — A győr— 
sopion—ebeniárti vasút igazgatója, Simay uyuga-
loraba laent: helyébe Fábián Henrik tíiteltlgyelöt 
nevezték ki üzletigazgatónak. — A líyöri Klsü 
Takarékpéuztár vezérigazgatója, a győri keiejke-
delmi és iparkamara elnöke, csanaki -lerfy  Antal 
kir. tanácsos meghalt. Jerfy  33 éven át volt a 
(íyöri Klső Takarékpénztár vezérigazgatója és ve-
zetése alatt ez az intézet a vidék egyik legkiválóbb 
pénzintézetévé fejlődött. 

— Aratas novemberben. Tengődről 
irják: Tolna vármegyében a verőfényes  ősz 
második tavaszt hozott. Az erdő kéklik az 
ibolyától s a gazdak szamócát szednek a he-
gyek alján l)o nemcsak az effajta  gyümölcsöt 
csalta ki a földből  a meleg, hanem a nemes 
termést is. Nagy János cserkuti gazd i ez idén 
másodszor aratott árpát a földjén.  Eióízörju-
niushan, amikor t'z métermázsat adott a föld, 
bár egy hatalmas jégverés sepert rajta k- resz-
tül. Nagy János aratás utáu nyomban fölszán-
totta földjét,  melyből a jég által kivert sze-
mek kikeltek, kalászba borultak, sőt meg is 
értek és most újra 7 métermázsával ajándé-
kozta meg holdanként a gazdát, 

— Csíkszereda vlrillsei. Csíkszereda 
város 1914 évi virilis képviselőtestületi rigjaii 
a mult héten állította össze a képviselőtestü-
let által kiküldött bizottság, melynek tagjai 
voltak dr. Szántó Samu, dr. Daradics Kelix 
és Balint Károly. Vtrilisek lettek: 1. Kapós 
Leó SJ751 kor. S4 lill., Gyaiokay Sándor 
1178 kor. 88 (111., 3. Veress Sándor tlr. 1154 
kor. 20 fill.,  4. Tauber József  dr. 1497 kor. 
48 fill.,  5., Cseh István 121U kor. 40 lill., ti 
Kovács Albert dr. 11211 kor. 2 HU., 7. IVkty 
Józsefné  1048 kor., 8. Szántó S.mu dr. «00 
kor. 32 fill.,  «. Daradics Kelix dr. 820 kor. 
74 fill.,  10. Bocskor Bela dr. 803 kor. 112 fill., 
11. Gal József  dr. 790 kor., 12. özv. Pap 
Domokosné 711 kor. 80 fill.,  13. Orbán János 
707 kor. 10 lill., 14. özv. Szopos Klekn.: 022 
kor. 33 fill.,  15. id. Gál József  (Hit) kor., 10. 
l'ototzky l'ál 1152 kor 58 fill.,  18. Nagy Gyula 
«31 kor. 84 fill..  18. Fejér Antal dr. U27 kor 
42 fill,  19. ifj.  Gal Keretiez 024 kor. 05 fill., 
20. Kovács Gyárfás  dr. 020 kor 38 fi  I.. 21. 
Sehier Ferencz 010 kor. 58 lill.. 22 Hirsch 
Hugó dr. 010 kor. 20 HU , 23. Csedó András 
dr. 1106 kor. 38 fill.,  24. Élthcs Béla dr. 598 
kor. 40 fill.,  Póttagok lettek: Fodor Antal 
594 kor, Klthes Zsigmond 591 kor. 34 fill. 
Csikvártnegye magánjavai 552 kor. 95 fill. 

— Terménytőzsde Kolozszaron. A 
Kolozsvári Kereskedelmi Csarnok es az Erdélyi 
Gazdasági Egyesület elhatározlak, hogy a kü-
lönleges erdélyrészi terményeknek, milyenek 
a heremag, gyümölcsfélék,  bor, méz stb. meg-
felelő  módon való értékesítése céljából ídon-
kiut alkalmi vásárokat rentleznek a kereske-
delmi csarnok helyiségében A vásárt rendelő 
bizottság elhatározta, hogy a kínálat és keres-
letről egy szűkebb bizottság utján állandó 
nyilvántartást fog  vezetni, hogy lehetőleg mód-

jában áljon a mezőgazdasági termelést iráuyi-
tani és egységessé tenni. A vánirok a nagy-
kereskedelembe óhajtják vezetni a gabonáié 
léken kívül a kitűnő minőségű hereraagot, a 
székely lencsét, az erdélyr. zi zamatos gyü-
mölcsöket, a Lort. a méz -i stb. melyek min 
denike ma még kiaknázat'an és megközelithe 
tétlen értéke az erdélyi gazdáknak. 

— A bokási ut epitosi költségéi. A 
kereskedelemügyi miniszter a liekási ut ki-
építésére eddig kiutalt összesen 41u,mH) koro-
nán feliil  ez évben még es dékes 73,«00 ko-
ronát a napokban a varmegye közönségének 
engedélyezte és kiutalta. Az eddig felmerült 
költségek tehát egy félmilliót  tesznek ki. 

— A közős hadsereg köréből. A király 
Koncz Gyula zotnbori es. és kir századost őr-
nagygyá nevezte ki, és egyidejűleg Trieszt 
mellé helyezte át. 

— Vasul! balesetek Amerikában. Az ál-
lamközi kereskedelmi bizottság statisztikai kimu-
tatása szériát az Egyebiilt-Állnaioklian eiőtordult 
vasúti szerencsétlenségek 70" abból eredt, hogy 
felületes  és gondatlan sínváltó kezelés történt, inig 
a többi 30% a (elszerelések elégtelenségének a 
következménye volt, az,év első negyedében, a ki-
siklások 211" ü-a pld. az eltörött siuck miatt tör-
tént. Ebben az első negyedben I ős ember balt 
ai.'g vasúti szerencsét lenségek következtében, 3628 
megsebesült, ami az 1III 2. év megfelelő  negyedével 
szemben halottakban 1011, sebesültekben 1157-tel 
mutat csökkenő tendenciát. Vasúti szerencsétlensé-
geken kívül, vasúti balesetek következtében 2(>8<i 
ember halt aleg és 17.1 O-t sebesalt uieg, ami az 
elűző évi adatokhoz képest 80 halottai és 148lt 
sebesülttel mutat kevesebbet. 

— Önálló működési kör. Az igazság-
ügymioiszt-r dr. Bocskor Árpád erzsébetvárosi 
kir. törvényszéki jegyzőt önálló működési kör-
rel ruházta fel. 

— Uj eljárás set tesvosz elleni vedo-
kezosnel. Október elsejétől uj rend lépett 
életbe a sertésvész elleni óvóiutézbedesek 
megtételénél. Megszűnt elsősorban az a Itely-
teleu a gazdákra nézve káros s a nagyközön-
ségnek is alaptalanul károkat okozó rendszer, 
mely szerint egy sertés megbetegedése esetén 
is, az egész községet zár ala vették és ezzel 
sokszor hónapokig tönkre tették egész vidékek 
piacait és vásárjait. Október elsejétől kezdve 
sokkal helyesebben kezeli a gazda közönség-
nek ezt a rendkívül fontos  Lgyét. Ugyanis 
ezentúl minden községet kerületekre osztanak 
s tömegesebb sertés in"^betegedések esetén 
is legfolebb  csak azt a kt rületet veszik zár alá 
amehikben legalahh huszonöt sertés megbe-
tegedés fordul  elő. Ami_> a megbetegedések 
szátua egy-egy kerületben ezt a szamot el 
nem eri, addig csak a fertőzött  udvar kerül 
zár alá. 

— A Sun Life  Assurance Soclety kerületi 
igazgatója, Williaiu Scott. mint Londoniról je-
lentik, — egészségére való tekintettel, 20 évi szol-
gálat után nyugalomba vonult. A biztosításügy egv 
közismert és kiváló szakembere megy a nyuga-
lomba Scott nrral, akienk t.'uozását őszintén táj-
ialják az angol biztosítási köpik. 

— Halálozás. Kortbí Fereno fókonzul,  a Kiil-
nisebe Unfidlversicherungs  to-scllscliaft  vezérigaz-
gatója, — mint értesülünk - e hó 10-én 70 éves 
korában elhunyt. Az elhunyt vezérigazgató 1HHI. 
óta állt az intézet élén és fáradhatatlan  munkás-
ságával. emberies bánásmódjával mindenki szere-
tetét egy tormán kivívta. Halil-.t alélyeu sajnálja a 
biztosításügy adudén igaz bjrátja. 

— Borszekfúrdö  vallalat válsága. Bor-
székfürdó-vállalat  igazgatóságából Bcrn.tdy 
György dr. főispán  minis; t. rí biztos kilépett 
és ezt gróf  Teleky László elnökkel írásban is 
közölte. A kilépés nagy meglepetést keltett 
mert ez a vállalat gyors bukását vonja maga 
utan A hírhedt épitkez- • ügy is most mar 
dűlőre jut, tle bizonyosan n a a vállalat javára. 
Ertesülesünk szerint Bern . t a mágnások is 
követik és Tclekyvel együtt mind kilépnek 

— Marconi-allomasos felallitása  Ma-
gyarországon. A koreskt d- raUgyi miniszter 
legutóbb ket drótnélküli lat,ró állomás felál-
lítását határozta el az or- tg területén. Az 
egyik Fiúméban Íjig épülni néhány hónapon 
beiül, mig a másikat Uudapi -ten szerelik fel. 
A drótnélküli állomás elók- szító munkálatai 
most folynak  a kereskedelemügyi minisztérium 
ötödik ügyosztályban. A liu I állomás létesí-
tése ügyében a helyszíni szemlét a napokban 
tartották meg. 

— Uj tanitót állások. A vallás- és köz-
oktatásügyi miniszter a Tekeröpatak község-
hez tartozó Heveder- és ölyves-telepeken léte-
sítendő elemi népiskoláknál egy-egy tanítói 
állás szervezéséhez beleegyezését adta és a 
szükséges fizetestkiegészitó  államsegélyt enge 
délyezte. 

ALKALMI BUTOÜVÉÍELT AJÁNL 
SZÉKELY ÉS RÉT I 

BÚTORGYÁRA 
MAROSVÁSÁRHELY —BRASSÓ 

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

d e z é s e k t c i l e t t a l m á r 
-iOO ICOIKOIfcT.A.E^T. 

Hitelkepes egyeneknek árfelcme 
les nélkül r é s z l e t f i z e t e s r e  is. 

Óriási választék amerikai 
iroda berendezesekben, 
vas- es rezbutorok,' sző-
nyegek, függönyök  Ó3 
te l j e s m e n y a s s z o n y i 

- r ^ r r K E L E N G Y É K B E N . 
— Karleusi ezredes. A király Karleusa 

Fülöp honvédalezredest, aki tavasz óta a brassói 
24. honvógyalogezred parancsnoka, honvéd-
ezredessé kinevezte. Az uj ezredest kineve-
zése alkaimából számosan keresték fel  jókí-
vánságaikkal. 

— Halálozás. Özv. Baktcsi Gáspárné szül. 
Demsinszky Málvin eletének Gá-ik évében f. 
hó 5-én Tordán meghalt. 

— A törvényhatóság katonai alapit-
vanya. A honvédelmi miniszter értesitette a 
vármegye közönségét, hogy a törvényhatóság 
által a m. kir. honved fóreáliskolánál  es a Lu-
dovika akadémiánál együttvéve létesitett és az 
191Í3—1914-ik tanévben a fóreáliskolánál  be-
töltés alá került alapitványos hely — miután 
a törvényhatóság altal arra elsó sorban és 
egyedül bemutatott Kovács Elemér testileg 
alkalmatlannak találtatott, a folyó  tanévben 
betöltetlenül marad. Csodalatos, hogy a magán-
javak áldozatkészségét székely ifjaiuk  ily ese-
kely érdeklődése kiséri, minek az a következ-
ménye, hogy az alapitványos hely évek óta 
betöltetlenül hever. 

— Nagy sikkasztás a Leipziger Feuerver-
sichcrungsnál. A Leipziger Feiiorversicherungsan-
staltmU, — mint a németországi lapokban olvas-
.Mik — óriási összegű szikkasztásnak jöttek a nyo-
mára. miután a|sikkasztó 8zobadon elgarázdálkodott 
mintegy 300.000 mái-kát. Az intézet egy nyilat-
kozatában azt mondja, hogy az évek óta megbíz-
hatónak bizonyult pénztáros, — aki most betegen 
fekszik  — némi — szabálytalanságot követett el 
ugyan — de a családja a kárt meg fogja  téríteni, 
tehát az osztalékra uem lesz kihatással a sikkasz-
tás, hacsak — teszi hozzá óvatosan — valamelyes 
nagy tűzkárok nem keletkeznek még ez évben. Ügy 
mondják a sikkasztó családja már 200.000 márkát 
meg is téritett, ilyenformán  aztán feljelentést  sem 
tesznek a pénztáros ellen, akinek a nevét sem köz-
lik a család különös kívánságára. Büszke lehet rá 
a |j<*ipziger is, meg a családja is. 

— A tavbeszelő halózat kiepitese. A 
törvényhatósági bizottság legutóbbi akciójának 
megvan a kívánt ereihnenye A kereskedelem-
ijei miniszter teljesítette a törvényhatóság 
kérelmét és a varmegyei távbeszélő-hálózat 
folytatólagos  kiépítésére mult hó 25-eu kelt 
78900 -11)13. V. sz. rendeletevei 30,000 koro-
nát irányzott eló. A folytatólagos  munkalatok-
hoz 1014. év elsó felében  fognak  hozzá es 
igy ez évben az építkezések megkezdése — 
az idő előrehaladott voltara való tekiutettel — 
n-m remélhető. Az eugedelyezett 30000 korona 
összegből a k á s z o n a l c s i k i járás egészen 
es a f  e 1 c s i k i járásban tervezett folytató-
lagos bóvités végrehajtható lesz. Az érdekelt-
ségei e munkálatokból mintegy 20000 ko 
rona fogja  terhelni, melyet a törvényható-
sági l százalékos pótadó terhére a vármegye 
alispánja előlegez. A hálózat folytatólagos  ki-
tjgeszilesének hiret bizonyára örömmel veszi 
a vármegye közönsége. 
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momlanitk róla. A marosvásárhelyi kereske-
delmi és iparkamara most megjelent 1912. 
évi jelentésében a háziiparról azt jelenti, „hogy 
a cikkeket lehet-e vagy nem értékesíteni, ar-
ról beszélni csak akkor lehet, mikor lesz cikk!" 
152. oldal, 12. sor) A hivatalos jelentés szé 
kely háziiparról nem tud és ez valóban nincs 
is. De hát akkor miért az a siralmas panasz 
a napisajtóban? Kinek az érdeke azokat vi-
lággá bocsátani V Ha közelebbről vizsgáljuk az 
ügyet a nyomok elvezetnek az igazi forráshoz. 
Előszűr is a székely fóldmivelónép  nem fog-
lalkozik házalással, hanem általában a székely-
cigányok. Az tem igaz, amit a lapok imák, 
hogy csak a mezei munkaidő után járnak há-
zalói, mert a székely cigányok téleu, nyáron 
mindig házalnak. De nem székely iparcikkek-
kel, hanem az osztrák gyáriparnak a iegtebjte 
sehb áruival. Azok a szőnyegek a legrosszabb 
rongyai a szőnyeg gyártásnak. Asztaltakarók, 
pohártörlők és más házalással értékesített áruk 
a székely cigányok kezében mind az osztrák 
gyáripar termékei. A székely házalókat tehát 
nem a föld  mostoha viszonya kényszeríti a 
házalásra, amint azt a napi lapokban irják, 
hanem a telhetetlen osztrák gyáriparnak Buda-
pesten a Dob-utcában, Szerecseo-utcában fel-
halmozott gyári raktárai. Ezek a lelketlen fel-
bujtók a pusztuló székely nemzet iránt ország-
szerte megnyilvánuló rokonérzést szemérmet-
lenül kihasználják, a nemes ér/.ést rongy oszt-
rák árukkal viszonozzák és ezáltal tönkreteszik 
már elóre a leendő szekely ipar jó hírnevét, 
becsületét. Ezek az üzérkedő kalmárok nem 
tisztelnek nemzeti hagyományokat, csak a 
pénzt, a fölbérelt  Hzékely cigányok ezrei által 
összeharácsolt pénzt sóvárogjak. Közbe még 
a magyar sajtó jóhiszemű munkásait is becsap-
ják ólhireikkel. A legszomorúbb a doioghan 
az, hogy egy nemzet becsületével azt a pisz-
kos üzérkedést a székely ipar hivatott vezetői 
szótalanul eltűrik és megelégednek azzal, ha 
évente vaskos jelentésekben beszámolnak a 
mindenkori kereskedelmi miniszternek arról, 
a székely iparról — ami nincs 

Peterfy  Tamás. 

H Í R E K . 
— Szanatóriumi estély. A helybeli 

szanatóriumi egyesület fiókja  minden esz-
tendőben megtartja szokásos estélyét. Es 
eddig a szanatórium estélyek mindig a 
legsikerültebb estélyek közül valók voltak. 
Az idén is az elnökség és a rendezőség 
mindent elkövetelt a siker érdekében. De 
az idén azért korántsem voltak annyian 
azon, mint a megelőző években. Pedig 
igazán élvezetes és művészi műsor szóra-
koztatta a megjelenteket. A műsorban sze-
repeltek és valóban dicséretre méltó si-
kereket értek el Veress Paula, Filep Ju-
cika, László Piroska, úgyszintén Kovács 
Mariska és Irénke a hölgyek közül, Kádár 
Ferenc és Nagy üyula a férfiak  közül, a 
kik mindannyian igen ügyesen oldották 
meg a reájuk váró feladatot.  Vákár Lajos 
a tőle megszokott komikummal játszott és 
Csiki Károly első szárnypróbálgatása a 
feszes  huszárkadét egyenruhájában is 
sikeresnek volt mondható. Erkölcsiekben 
igazán kevés kívánni valótt hagyot hátra 
a szanatórium estély. Szerettük volna azon-
ban, ha a kereskedői és iparos osztályt 
nagyobb számban láttuk volna ott kép-
viselve. Elvégre a Szanatórium ügye kul-
turális ügy, a melyet mindannyiunknak 
támogatni kell. Az estély után tánc volt, 
a melyen a 2. számú közös gyalogezred 
brassói zenekara játszott, s a mely jó 
hangulatban reggel 7 órakorig hrtott. 

— Halálozás. Dr. Fekete Zoltán szépvizi 
járási orvos folyó  hó 10 én C<ikszépvizeu meg-
halt. A család a következő gyászjelentést adta 
ki: Mély fájdalommal  tudatjuk, hogy Dr. Fe-
kete Zoitán Caikvármegye tiszti járás orvosa 
életének 27-ik év-ben folyó  hó 10-éu reggel 
Csikszépvlz. n elhunyt H ilottuük nemes hiva-
tasa gyakorlásának lett áldozata, a inig se-
gítségére szorult embertársától akarta a 
halálos kort elhárítani, az ót követelte áldo-
zatául. Legyen nyugalma csendes és emléke 
áldott! Temeteso a helybeli alsó vasúti állo-
mástól folyó  hó 12-én d. e 10 órakor volt. 
Marosvásárhely, 11.13. november hó 10. özv. 

Schwartz Jánosné édesanyja, özv. Bluineufeld 
Ábrahámnó nagyanyja. Kollmann Lonci meny-
asszonya. Gyula, Izidor, Antal, Rifka,  Andor. 
Lajos, Mariska, Sándor, Juliska testvérei. 

— A honvédség körebői. A király ho-
moródszentpáli Szentpály Gábor őrnagyot, a 
helybeli honvéd zászlóalj parancsnokát, dra> 
koczi es dolinái Draskóczy István és alsó-
csernátoni Vajda Zsigmond őrnagyokat al-
ezredesekké, Gallottsik Miklós századost ór-
nngygyá, Barabás Geró főhadnagyot  századossá, 
Buzsó Gábor és Ács Ernő haduagyokut fő-
hadnagyokká nezezte ki. 

— A csendőrség köréből. A király 
felsőbányái  Bányai Albert alezredest, a brassói 
VII. számú csendőrkerület paraucsnokát ezre-
dessé, Almássy Zsigmond és polyári Boldizsár 
András századosokat őrnagyokká, Baszler Já-
nos főhadnagyot  századossá nevezte ki. 

A mozi. Néha-néha ukad egy-egy poétikus 
fiim  is. A vászonról leszorul a megszokott lantas/. 
likum s mintha valami romantikus regényt olvas-
nánk . . . Ilyen volt „Az álarcos szere le ru". 
Egy szép asszony, ki az ura életébou nagyon sokat 
szenvedett, annak halála után fogadalmat  tett, hogy 
soha többé le nem köti magát, nem megy férjhez. 
Egy álarcos bálon aztán inégis megszeret valakit, 
de felfödözni  nem akarja magát. Szerelmi szenve-
lélye már a tetőpontra hág. elhivja magához a 
lélceg ifjút,  de szemeit bekötözi. A fiatal  katona-
tiszt csak akkor lát s eszmél mikor a szép »>/.-
szony pompásan berendezett lakosztályában találja 
magát. Most jön a dolog szebbik fele.  Amor, a kis 
csintalan szerelmes, kinn tutkos az ablaknál s ez 
alatt nagy dolgok történnek ... Nemsokára megér-
kezik a gólya... A szép asszonyból mama lesz, 
aki azonban az anyaság perceiben sem veti lu az 
álarcot s a szerelmes lovag is annak idején csak 
egy édes titokkal távozott. Sok esztendő után az 
Özvegy vidékre költözik. Egy alkalommal aztán 
véletlenül incg kell nyitni házát egy gavallér előtt, 
akit vadászat közben szerencsétlenség ért s a szo-
katlan látogatást a gyors ápolás teszi szükségessé. 
A vendég nem más, inint a kislány atyja. A titok-
zatos körülmények között született gyermek — a 
szép asszony leánykája — a vérségi kötelék foly-
tán még a rokonszenvnél is többet érez, nz idegen 
térti iránt, aki hamarosan fel  is gyógyul. Még egy-
néhány kedves jelenet, aztán megoldódik a cselek-
mény. A szép asszony elhatározását megtörik a 
hosszú évek s leveli az —• álarcot. A közönség 
mindig kedveli az ilyen bájos megoldást, gyönyör-
ködött is sokat a darabon, a kis babát pedig a 
ielfödözött  édes atyával együtt szerette volna — 
megtapsolni. (M—i.) 

kezdett beszikkadni a földbe,  nyirkos levegő 
suhant keresztül a fákou  ; egyébként mélysé 
ges csönd volt. A köpenyemet összébb fogtam 
áttértem a gyalogösvényre, amely a kocsiuttal 
párhuzamost kígyózott végig az erdőn. Az át-
ázott sárga levelek lépteim nyomán valami 
különös siró hangot hallattak. 

Már vagy egy negyedórája haladtam az 
uton, amikor oldalt a türüben gyanús uesz 
támadt. Mintha emberi léptek lettek volna. 

Megálltam és hallgatód'ztain. Semmi ! 
Eh, gondoltam — bizonyára egy gyík dik 

lott keresztül a cserjéken, vagy talán egy nyu 
lat ugrasztottam ki a búvóhelyéből. 

Ily módon megnyugtatván öumugamat, to-
vább mentem. Alig haladtam tíz-tizenöt lépest, 
a zörej a bokrok között megismétlődött. 

Senki sem foghatja  rám, hogy ijedős ter-
mészetű lettem volna, de amikor ott álitam 
egyedül, egy ismeretlen erdő kellős közepében, 
a mind sűrűbbre váló esti szürkületben, ön 
kéntelenül megremegtem. Kezemet zsebembe 
mélyesztve, ujjaim görcsösen tapadtak oda re-
volveremhez. 

Néhány lépést tettem még, amikor a bok 
rok közül felém  ugrott valaki. Kiálltani akar 
tam, de a haug megakadt a torkomon. 

— A pénzedet — kiáltotta támadóan s 
megragadta a mellemet. Csak a villogó szemeit 
láttam. 

— Odaadom —• szóltam rekedten s a zse-
bemből kirántva revolveremet keresztül lőttem 
» fickót. 

Megtántorodott. Szemeivel csodálkozó, faj 
dalmas, szinte megrázó pillantást vetett felém, 
azután összeesett. 

En pedig folytattam  az utamot. De az a 
tekintet, melyet a halálra sebesült rám vetett, 
nem hagyott nyugodni. A legkülönfélébb  gou-
golatok cikásztak át agyamon. Ki tudja, minő 
szánalmas sors, minő szomorú balvégzet ke.- z 
tette ezt a szerencsétlen embert, hogy vad 
módjára az erdőn barangoljon. Talán a végső 
kétségbeesés birta öt arra, hogy rabolni men-
jen? Istenem, hiszen annyiféle  nyomorúság 
van ezen a földgolyón  I Ki ismerné, ki értené 
meg valamennyit ? Azután metr arra gondoltam, 
hogy elv-.gre is orvos v <gyok, s bárki legyeu 
is az, aki \.ires sebével köz-lembe fekszik, 
kötelességem, hogy segítsek rajta, ha tudok. 

Visszafordultam. 
A sebesült még ott feküdt  a gyalogösvény 

mentén, mozdulatlanul. Gyors elhatározással 
feltéptem  ruháját, sebere, amelyből lassan 
szivárgott .i vér, szükségkötést alkalmaztam, 
homlokát esővízbe mártott zsebkendőmmel 
megdörz.-o tem, s a fejét  gályákból, levelekből 
rótt párnára fektettem. 

Alig ki zülteru el a meutéshoz szükséges 
legsürgősebb teendőkkel, ugy rémlett, mintha 
a távolban valami feny  csillant volna meg a 
fak  között. Most már a lovak dobogását is 
hallottam. Majd a kocsi kerekek zörgését és 
OHtorpattwnsát. 

— János — kiáltottam teljes erőmből. 

Meghallotta. És a lovak közé suhiutott. Né-
hány perc múlva mellettem volt. 

— János — szóltam az izgalomtól remegő 
hutigon — itt az ösvény mellett sebesült em-
ber fekjzik.  Ezt a kocsiba kell emelnünk.... 
Majd hazavisszük a kastélyba hozzád... 

A sebesüitet ketten föltettük  a kocsiba. 
Husz perc múlva a kastélyban voltunk. 
Egy öreg szolga került elénk és szomorú 

hangon jelentette ; 
— Az öreg méltóságos uraz imént lehelte 

ki a lelkét... 
Megnéztem a halottat. Egy negyedórával 

ezelőtt talán még segíthettem volna rajta. 
Egy negyedóra I 
Ugyanaz az idő, amit a „másik*-nál töl 

töt te m. 
Elszorult a szivem, kétség mardosta a lel-

kemet, vájjon helyesen cselekedtem-e? 
Föláldoztam SÍZ öreg báró életét, mialatt 

egy semmirekellöet megmentem. Mert a fickó 
megmenekült. 

Két hét múlva talpra állott. 
Hogy hol van most? 
Itt — nálam. 
Az inasom. 
Tizenöt év óta hűségesen szolgál. Szor 

gnlmas, becsületes, ragaszkodó. Ő a jobb ke-
zem : a Péter. 
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— Törvényhatósági választások f. 
hú 15-én voltak meg a vármegyében. Az 
eddigi eredmények lapunk zártáig a kö-
vetkezők : Csíkszeredában Hajnód Ignác 
(régi), ifj-  Dávid Ignác (uj). Csikszépvizen 
dr. Márton László (uj), Deák Elek (régi), 
Deák Kálmán (uj), Sándor András (uji. 
Csikszentmiklóson Eröss Béla (uj), Lá-
zár Pál (uj), Kovács Simon (régi), üyer-
gyószentmiklóson I. kerület. Kémenes 
József  (régi), Jánosi György (régi), Pál 
Ignác (uj). Ditróban Fülöp Akos (régi), 
László István (uj), Császár István (uj), 
Liebel Ede (uj). Csikszentdomokoson 
Györgypál Árpád (uj), Ferenc Antal (uj). 
Csikszenttamáson Bara János (régi), Tóth 
László (uj). Karcfalván  Kovács János (régi). 
Madarason Antal Dénes (régi), Pál La-
jos (uj). Rákoson Fodor Miklós (régi), 
Fekete Imre (régi). Taploczán Csedö Imre 
(régi), Csedó István (uj), Balázs József  (uj). 
Csikszentimrén Gergely Gergely (uj), dr. 
Demény József  (uj). 

— Olvasóink figyelmét  felhívjuk  a 
Koczka A. Anatómiai viasz alakok kiáli-
litására. Bővebbet nyújt lapunk mai szá-
mában közölt hirdetése. 

— Besso 70 éves. Az üreg Besgo, akinek 
neve hozzátüzödik egy uugy társaság ajjásziUetí-
séliez és tiilvirágzásához, a napokban ünnepelte 
70-ik azületés napját abban a nagy tiszteletben és 
szeretetben, amelyre egyéniségénél, szép koránál 
és nagy családjánál fogva  számíthatott. Az üdvöz-
lők száma végtelen volt és a Trieszti központ volt 
a legnagyobb ünnepségek színhelye, mert a családi 
és nagyvilági aktushoz iigyszólván egész Kurópa 
elküldütte tiszteletét és hódolatát. Hogy mily nagy 
egyéniség volt Besso. ez csak az ilyen fontos  ese-
ményeknél tűnik ki, amikor úgyszólván fél  Kurópa 
gondol reá és üdvözli őt. 

— Augusztusi tűzkárok. A magyar biroda-
lomban ez év augusztus havábau 11 ölt községben 
1570 tüzeset fordult  elő, mely alkalommal 2518 
fél  4,342.871 K. tűzkárt szenvedett. A gyújtoga-
tások száma lfil.  villáincsapás okozta tüz 142 
esetben pusztított A legnagyobb tüzek voltak : 
Xemesvisi községben 51 károsulttal HS.inm K. 
összeggel. Szergény tahiban 33 károsulttal 311.00U 
K. összeggel. Legnagyobb kárt a Magyar kir. Ál-
lamvasutak szenvedtek, mert a szabadkai pályaudvari 
tüz 307.000 K-át pusztított el áruban és épület-
ben. Az orosházai téglagyár tití.000 K. a lugosi 
téglagyár pedig 2titi.000 koronájába került a biz-
tosító intézeteknek. 

— A varmegyeiláz kibővítésé. A val-
lás és közoktatásügyi miniszter a vármegye 
törvényhatósági bizottságának azt ti határoza-
tát, melyben a vármegyeház kibővítésért) a 
Ruházati alap terhére megszavazott kölcsön-
nek öüO.UÜO korouáia terjedő felemelését  ki-
mondotta, jóváhagyta. 

—Pótadú Gyergyószentmiklósou. Szom-
szédunk, — a híres-neves üyergyószentmik-
lós, melynek hatara a maga tü.OOÜ katasztrá 
lis holdjával az országban a harmadik helyen 
áll, arról is volt eddig híres, hogy talai között 
ismeretlen a pótadó. Irigylendő boldog város, 
járta be akárhányszor az országot a liir. Most 
azonban kátyúba jutott a város szekere, nya-
kig úsznak a sárban, még csak aszfaltjuk  sincs 
Knuek dacára a jövő évi költségvetés 19094 
korona deficitet  tüntet fel,  melyet a város ve-
zetősége 22'5'Vo-os községi pótadóból kíván fe-
dezni. Megijedtek e rémséges hirre a városi 
polgárok es most erós akcióra készülnek a 
pótadós költségvetés ellen. Lehet, hogy sike-
rül ezúttal is megtartani a pötndómentességet, 
de az csaknem bizonyos, hogy a pótadó még 
sokszor kísérteni fogja  a várost, melyből, ha 
egyszer beveszi, többet ki nem gázol belőle. 

— A duhajkodás vege. Csíkszeredából 
néhány napja huszonegy bükszádi legéuy tért 
hasa a falujába.  A legények alaposan be vol-
tak pálinkazva s mikor Bukszád-Bálványos 
állomáson leszalltak a vonatról, olyan zajt 
csaptak, hogy a szolgálattevő csendőrnek kiiziia 
kellett lépni Erre a legények kövekkel do-
bálni kezdtek a csendőrt. A mint a kellő fel-
szóllitások hiába valók maradtak s a csendőr 
helyzete 21 legénnyel szemben veszélyessé 
vált, közéjük lőtt. Az eg>ik legeny nyomban 
elesett 8 erre á többiek nyomban mogfutamod 

5. oldal. 
tak. Az őrjárat azonban elfogia  őket s a dó-
hálásban részeseket letartózt tu.. A -be-üli 
Jani Ferencet behozták a vármegyei kor-
házba. 

— Az alfalvi  dráma. Véres eset tartja 
Izgalomban Qyergvóajfala  takóssig&t. Papp 
Miklós szászsebes! lakás, dr. Barthos Gyula 
gyeruyóalfalvi  ügyvédre pétit Ut-n este r> vul 
verból háromszor rálőtt, azután maga el 
Hl forditta  a gyilkos fegyvert  és mert iiry a 
halál nem következett bo el * gyor.an, fel-
akasztotta mag ,t. A véres eset r'szleteiröl 
tudósítónk ala biakban számol be: l'app Mik-
lós szászsebesi íllelóségU j. nmdu hentes es 
mészáré, Barthos Cij ula Ugy\ l-t gycrmeklora 
óla neveltette és tauitatta. l 'y mondjak, hogy 
e nevelőapa számított arra, hoay nevelt fiához 
adja leányát. Állítólag e tervén, k végrehajtása 
céljából látogatott el pénteken, f.  hó 7-én 
üyergyóntfaluba,  nevoit fiához.  Dr. liarthost 
irodájában találta és valószínűleg azért, mert 
nevelt fia  nem akart tervébe beleegyegyeznl, 
a különben is vérmos és beteges hajlamú em-
ber előrántott:! revolverét és kSzv<-tlen közel-
ből háromszor B irthos Gyulára lőtt. .Mind a 
három eolyó a fiatal  ügyvéd lissába fúródott. 
I'app Miklós a véres tett után a Becze-féle 
korcsmába ment és itt revolverével öngyilkos-
sági szándékból kétszer magára lőtt." majd 
nadrágszíjára akarta magát felakasztani,  eköz-
ben azonban meghalt. Dr. Barthos Gyu'a - ulyos 
sérüléseivel még éjjel feljött  Gyergyőszent-
miklósrn, ahol dr. Dohribán Antal jarasorvos 
látta el elsősegélyben. Innen Medgyesro utazott 
gyógykezeltetés végett. 

&llnrm:r[ legjobb motoi-oK ! 

Eredeti KORTING 

DIESELMOTOROK 
Szivógáz és benzinmotorok. 

Benzin os nyersolajos cséplö-
garniturak, magánjáróval is. 

I Meglepő újdonság! Meglepő újdonság! | 

Nyersolajmotorok 
gyújtófej,  vÍEbefeeskendezés 

es kompresszor nélkül. 
Gellért Ignácz és Tsa 

mérnöki iroda 
I B u d a p e s t , V, Koháry-utca 4. 

Saját órdekeben kerjen ajánlatot! 

i — I i m i i ! i <Msn>€mo 

Tegyen Ön egy kísérletet! 
„ C A R N E V M L " 

O (törvényileg védve) 3 
" I " A LÉTEZŐ L EGJOBB 
IIYGIENIKUS gumi KÜLÖNLEGESSEG 

Jótállás minden darabér t ! 
Ára tucatonkint i red ti csomagolásban 
6 korona — Kapbaio a központban: 

BÜCHLER GYULÁNÁL 
WIEN, VII, Kauerstrasse 109. 
Képes magvar árje,j.v ék ingyen, (zárt 
boritokban 20 ttllt r bélyeg ellonoben). 
Viszonteláruaitokn m a g a s jutalék. 

Szám 1339—1913. 
iiij. 

1 Yt  lyá za ti  h irdetés. 
Csikvármegye magánjavai kezelő hiva-

talánál rendszeresített igazgatói és ügyé-
szi állás megbízás lejárta folytán  folyó 
évi december hó végén üresedésbe jön, 
miért is azoknak a folyó  évi december 
havában tartandó közgyűlésén, választás 
utján leendő betöltése céljából pályázatot 
hirdetek s felhívom  mindazokat, kik ezen 
állások valamelyikét elnyerni óhajtják, 
hogy szabályszerűen felszerelt  kérvényei-
ket Csikvármegye magánjavai igazgató-
tanácsához címzetten u magánjavak igaz-
gatóságához (Csíkszereda, megyeház) fulyú 
evi december  hó 15-ik nu/tjánuk  déli 
12 úrijáig  adják  be, mert a később 
érkező kéréseket hivatalból vissza fogom 
utasítani. 

Az igazgatói állásra, mely évi 4800 
korona rendes fizetés  és évi 1000 korona 
lakáspénzzel javadalmaztatik, pályázhatnak 
mindazon Csikvárinegyében illetékes és 
lakós székely honpolgárok, kik a jog-
tudományokbani elméleti és gyakorlati 
képzettségüket igazolni tvjják s a gaz-
dászat, erdészet és számvitel, valamint az 
adminisztráció terén kellő jártassággal 
birnak. 

Az ügyészi állásra, — melynek java-
dalmát a magánjavak pereiből befolyó  s 
a vármegyei ügyviteli szabályzat szerint 
járó perköltségek képezik, — pályázhat-
nak mindazon Csikmegyében illetékes és 
lakós székely honpolgárok, kik ügyvédi 
oklevéllel bírnak és gyakorló ügyvédek. 

Csikvármegye inagánjavai igazgató-
tanácsának elnöke. 

Csíkszereda, 1913. november hó 10. 
Fejér Sándor, 

alispán, 
igazgatótauács eluök. 

Szám: 1790—1913. 
Palyazati hirdetmény. 

A csikmegyei közkórháznál megüre-
sedett felügyelői  állásra pályázatot hir-
detek. 

Minél magasabb értelmi színvonal és 
iskoláztatás után nyert alapképzés mellett 
előnyben részesül az a pályázó, aki már 
hasonló minőségben kórháznál, más nyil-
vános intézetnél, vagy pénztársulatnál 
szolgált, aki a kertészetben, faápolásban 
s gazdasági ügyekben már jártassággal bír. 

Javadalmazás: 1000 korona évi fizetés, 
I-sö osztályú élelmezés, egy bútorozott 
szobából álló természetbeni lakás, fűtés  és 
világítás. 

A felügyelői  állás ezidőszerint nyuga-
lomdij-jogosultsággal összekötve nincs. 

A pályázati kérések megfelelő  okmá-
nyokkal felszerelve  Csikvármegye alispán-

ijához címezve a kórház igazgatóságához 
1913. évi december hó 10-ik napjának 
déli 12 órájáig nyújtandók be. 

A később érkező kérések nem fog-
nak figyelembe  vétetni. 

A kinevezeti felügyelő  egy évi fizetése 
felének  megfelelő  összeget biztosíték gya-
nánt készpénzben, vagy azzal egyenértékű 
értékpapírban letenni, vagy annak kétsze-
resét ingatlanra bekebeleztetni köteles. 

Csíkszereda, 1913. november hó. 
Veress Sándor dr. s. k., 

igazgatü-íőorvos, 
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Szám 1046-912 . 

Faeladási hirdetmény. 
A csikszenMmrei közbirtokosság el-

adja Ciiktjuntimre köasógliázAiiil 1913. 
évi december hó 1-éu délelőtt ' i l o 
órakor kezdődő árverésen a CsikvAr-
megye Csikszentimre községe határában 
levő Vermetpatak feje  nevű erdejének 
mintegy 24 k it. hűld területén a JH31 912 
keb. »3. a. kihasználásra eugidélyeze'i 
fenyő  faállományát. 

A vágás területe a Csikszertda-
Sepsiszentgyörgyi országúttól 9 kilo-
méter, a 11. Á. V. csikszentsimoni állo 
mástól pedig 115 klométer t^vol van. 

Az eladás tárgyát képező l.iállomátn 
törzaenkénti bemérés sz.-rint 73:i7 drb 
37B7. m" bruttó és 2829 m" nettó luc-
fenyő  kereskedelmi l'atömeget. tartalmai 

Kikiáltási ar 18373 korona, báuat-
pétre a kikiáltási árnak 10" «a. rtílituz 
nálás időtartama egy ev. 

Az árverési és szerződési feltételek 
az erdőbirtokos alólirott képviselőjénél, 
továbbá a csikszentmártoni  m. kir 
járási  erdőgondnokságnál  rendelke-
zésre  állanak  Az erdőgondnokságnál 
megtekinthető  a részletes  becslési 
munkálat  is. 

Olyan ajánlatok,  melyek  az. árve 
rési  és  szerződési  feltételektől  eltér-
nek, vagy bánatpénzzel  ellátva  nin 
csenek, figyelembe  nem vétetnek  ; utó-
ajánlatok  el  nem fogadtatnak. 

Írásbeli  zárt  ajánlatok  a szóbeli  ár-
verés  megkezdése  előtt  az árverező 
bizottság  elnökénél  nyújtandók  be. .-1 
megajánlott  összeg számokkal  és  be-
tűkkel  is kiírandó  s az ajánlatban  ki-
fejezendő  az, hogy ajánlattevő  az ár-
verési  és  szerződési  feltételeket  telje-
sen ismeri  és  magát  azoknak aláveti. 

Csikszentimre,  1913. évi  november 
hó 10-én. 

ifj.  Gergely Antal 
közhírt. elDök. 

Szám 10173-1913. ai. 
Palyázati hirdetmény. 

Csíkszereda r. t. városnál a folyó 
év végén megejtendő általános tisziuji 
táskor választás utján betöltendő alábbi 
tisztviselői állásokra u. m.. 1 polgármes-
ter, 2. közigazgatási tanácsos (polgár-
meaterlielyettes), 3. tiszti ügyés' {,<. Iiiró), 
4. pénztárnok, 5. számvevő, (i. ellenőr, 
7. kflzgyátn  városgazda, 8. aljegyző — 
pályázatot hirdetek s felhívom  mindazo 
kat, kik ezen álláeok valamelyikét el-
nyerni óhajtják, hogy ez iránti es törvé-
nyesen előirt kelléke'.'kel felszerelt, 
pályázati kérésüket hozzám folyó  évi 
december  ho 5 én  <1 e. 12 óráig  any 
uyival is inkább adjuk be, mert a később 
beadottakat figyelembe  nt-m veszem. 

Tájékozásul megjegyzem a követ-
kezőket: A felsorolt  állások közül az 
1—7 sorszám alatti fi  évi időtartamra: 
a 8. sorszám alatti pedig életh »ssziglan 
töltetik be. 

Az itt jelzett tisztviselők finetés  il-
letve javadalmazás tekintetében az 1912 
évi LVIII. t.-c D. melléklete szerinti 
illetményeket élvezik. 

Az állások nyugdij-jogosultsággal 
vannak összekötve. 

Csíkszereda, 1913 novetnbr 12. 
Fejér  Sándor, 

alispán. 
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THIERRY A. GYÓGYSZERÉSZ BALZSAMA 
Utolérhetetlen hatású tüdő- és raollbetogsógeknél, enyhiti a k 
taruft,  megszünteti n fájdalmat  okozo köhögést. Torokgyulttdá 

'» gégebajokat rekedtséget 

Mlein echterfc'ví-  < 
á TT-rerrv m Pms/ jHí i fal  - _j 

gszüntet, valamint lú/t, különösen jö 
hatású gyomorgörcs es koliku ellen. Gyógyhatású aranyér és altesti 
hántalmuknál, ti-ztitjna veséket, étvágygerjesztő, elősegíti az emész-
t.'st. Kitűnően bevált fogfájásnál,  odvas fogak,  szájbüznél, valamint 
hz összes szá.i- és fogbetegségek,  büffögés  ellon. megszünteti u száj 
v , rry gyomortól credo bü/t Jó  hatású pánti ikxgi .vztáuál. Meggyógyít 
minden sebet, sr1 bolyt, orbáncot. láztól eredő hólyugot, kelé>t, sze-
11 . l i é g o f - i  sebeket., megfagyott  testrészeket, vart és kiütést. 
Ffllbáiitulmnk  ellen kitűnő haíásu. Minden háznál különösen influenza, 

kolera vagy más járványoknál kéznél legyen. 
írjunk: Tliierry A Őrangyal  gyógy tp.ranak Prcgrada, 

Rohit8ch mellett. 
12 kis vagy (í  dupla  vagy 1 nagy sepicialüveg 560 korona. 
Niigyobb rendelóseknel jelentokany ărengodmeny ! 

Tliierry A. gyogyszeresz egyedül valódi Centifolia-kenöcse. 
Megakadályoz s megszüntet vérmérgezést, fájdalmas  operációkat leggyak 
rabban felesleirr-sn  tesz. Használatos gyerekágyas nőknél fájó  emlők, 
ttfjuu-gindit&s,  r- kedéa, <-iulőkeményedés ellen. Orbáné, feltört  lábak, sebek, 
dagadt végtag..k. csontszu, fekélyek,  ütés, szúrás, lövés, vágás vagy zúzó-
dás által okozott sebeknél kitün-i gyógyhatású szer. Idegen testek o 1 távo-
li: üsára mint: Oveg, szálka, por, serét, tüske stb. kinövések, karbunkulus, 
k< |'zi'idm»'-nyck. valamint rak ellon, féreg,  rothadás, körömgyülés. hólyag, 
egesi sebek, hosszú betegségeknél előforduló  fülfekvésnél,  vérkcléseknél, 
fülfolvasnál,  valamint kipálás esetén csecsemőknél stb. stb. kitűnő hatású. 

2 tégely ára K. 3 60 a pénz előzetes beküldése vagy utánvét mellett kapható. 
Budapesten kapható : Török József  gyógytárában, valamint az ország legtöbb gyógyszer-
tárában. Nagyban: Thalmayer es Seiiz, Kochmeister Utódai, Radanovits Testvérek 

drogueriáklctn Budapesten kapható. Ahol nincs lerakat rendeljünk közvetlenül : 
Tliierry A Őrangyal gyógyszertárából Pregrada, Rohitsch mellett. 

Csak rövid ideig látható! 
Csíkszeredában, a Városház előtti téren. 

k anatómiai viasz alakok 
kiállításának megnyitása. 

Külön e célra epitett elegáns, körülbelül 400 • - m é t e r nagy csarnokban. 
Több mint 1000 anatómiai tudományos mechanikus tárgyakat tartalmaz, 
melyeket a flóicnczi  anatómiai intézetben kiváló orvosok, tanárok és művé-

szek a természet után viaszból művésziesen készítettek. 
Sok száz preparátum között löbb felboncolt  lest is van. 

C 7 p a U a c 7 Tartama: Uralkodók, fejedelmek,  tábornokok, Icg-
ujabb kor államférfiai,  mind az öt világrész népfajai-

nak tára. gonosztevők, komikus jelenetek, azonkivül emberi és állati csont-
vázak. Különféle  látnivalók a mechanikai mozgó alakok. 

A belcpes az I. ositalyba uraknak, hölgyeknek és g>8rmtil:eknek meg van engedve. 
! j S í 7 a k a c ; 7 ű n a f n m i a  Embrlologla és magzat. Csak 
II. a Z c l K d Ö ^ . M l l c u o m i d . 18 évesnél Idősebbek számára. 
Az ember fejlődése  8 napos korától születésig. Továbbá minden lehetséges 
szülészeti operáció (császármetszés). A spanyol inkvizíció, a 15. és 16. szá-

zad kínzó eszközei. Életnagyságú alakokon bemutatva. 

III. szakasz. A nagyvárosi mocsár és ganéjból. 
A muzeutn e három osztályának tárgyai nem csupán szórakozásra, hanem aTkö^ 
zonseg okulasára vannak kiállítva,amennyiben az embernek belső szerve látható. 

B f # í l ? < ; i fiii' 40 íillér' o s z t á | y ( a n a ' ó m i a ) D C l ^ C S I U l ţ . 40 t i n ^ in o s z | á | y (betegség) 20 fillér. 

Katalogusok: Magyar, német, cseh, lengyel és horvát nyelven a pénztárnál 
20 fillérért  kaphatók. 

Naponta nyitva reggel 8 órától este 10 óráig, -"ftjfl 
Kéretik a niuzeum helyiségében a dohányzástól tartózkodni! 

Ember ismerd megtenmagadl 
Szives pártfogásért  esedezik 

KOCZKA A. 
tulajdonos. 
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