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P O L I T I K A I , KÖZGAZDASÁGI ÉS SZÉPIRODALMI H E T I L A P 

Húsvét. 
Nem egészen véletlen, hogy a gene-

rációkra, olykor százudokra vagy évez-
redekre kiható vallási ünnepek mintegy 
szimbolizálják a természetet. A meg-
ujuló a teljében levő, uz őszülő és el 
múló természetet hirdeti vagy kiséri 
egy-egy ünnep. 

Bármit isjnondjanak a kutatók, hogy 
a vallás nem egyéb, mint egy bizonyos 
államrend érzelmi eszköze, az bizonyos, 
hogy nem pusztáu ezt a célt szolgálja. 
Csak egymásmellé kell állilanuuk egy 
vallásos embert és egy atheistát es 
nyomban meglátszik a hatás, amely a 
vallásos emberben a kultusz nevelése 
által megnyilatkozik. Ne értsük felre  a 
mondottakat. Valaki lehet vallásosság 
nélkül is a legerkölcsösebb ember, lehet 
szinte példaadója azoknak, akik erős 
hivői egy-egy positiv vallásnak és meg-
fordítva  egy egy positiv vallásúak a 
hivői, a fanatikussai  lehet — olykor a 
gonoszság mintái is. Arról vun most 
szó, hogy azoknak, akik életükben mint 
erkölcsi alapot a vallás szabványait 
vették, hogy azokbun fokozott  mértek-
ben van meg az igazságszeretet, a kö-
nyörületesség, a béke iránt való haj-
lam és sok minden olyan tulajdouság, 
a mely főszellemi  eszköze a lelki mű-
veltségnek. 

A vallás igaz, hogy tisztára erkölcsi 
fogalom.  De amiut az erkölcsösség gya 
korláta hozzá van kötve bizonyos anyagi 
tániasztékokhoz, ükként u vullas is 
odatapadt ceremóniákhoz és intézmé-
nyekhez, a melyek támuaztékát képezik. 

Igen jelentós támasz az ünucpek. 
Az idők végtelenségében egyes lutáro 
kat jelölnek ós az emberi elmenek jól 
esik a visszaemlekezés. 

Leghatékonyabb ünnepnap a húsvét. 
Kty gyönyörű világot átfogó  és uz embe-
riség örök óhaját kifejező  üunep ez. 
A ki ember élt, annak jól esik a visz 
szaemlékeséa, uki élni óhajt, annak jól 
esik a remény. A húsvét a föltámadás 
szent napja. A természet is feltámad 
ilyenkor halottaiból. Leveti magáról, az 
elmúlás hideg leplét és teljes pompájá-
ban mutatkozik. 

Az összefüggés  üunep és természet 
között annyira nyilvánvaló, hogy ezt 
magyarázat nélkül is érzi az ember. 
Vagy hogyne érezné ki a természet 
megnyilatkozásából az emberi lélok 
megnyilatkozását. Hiszen e kettő között 
a kapcso'at olyan, miut az ok és uz 
okozati összefüggés. 

Ámde husvet ünnepe, nemcsak az 
egyes ember öröuie, de nemzeteknek is 
a boldogság egyik forrása.  Ama nem-
zetek, melyek még nincsennek a sza 
badság birtokában, e naplói retnúuyt 
és bizodalmat várnak, amelyek pedig 
kiharcolták maguknak a demokrálizmust, 
azok bálával gondolnak a szent napra. 
Nekünk magyarokmk. kétszeres okuuk 
vau arra, bogy húsvét ünnepét a csön-
des szemlélődés, u reméuy es a hála 
érzeteivel üunepeljük meg. Mert még 
uem teljes a tui fültámndúsuuk.  Bizo-
nyos, hogy hálát adliatuk a gondvise 
lesnek, a miért idáig hozta nemzetünket. 
Halát azért, mert nem engedett elte-
metni bennönket ubba a hulláiusiiba, 
amelybe nemzetek vesztek el már. 

A busvét éppen ez okon számunkra 
a hála ünnepe. Hálát ad minden vállá 
sos magyar ember, liogy nemzetét ilyen 
hosszú és viszontagságos időkön ke-
resztül is megtartotta. 

De a reméuység ünnepe is u hus 
vét. Mert a feltámadás  utáni elet meg 
nem egészen az, — mint amilyennek 
lennie kell. 

A nemzetek éleiében nincsen meg-
állás. A fejlődés  nagy folyamata  meg-
nyilvánul mindeufele  éa nem áll veszteg 
egy ptreig sem. — Minden beteljesült 
remény egy ilyen jobb remeuyt vou mag i 
után es minden ujabb kívánság meg-
történte egy frissebb  kívánságot szül. 

Merítsünk bizodalmat, munkakedvet 
és reményt a feltámadás  napján hús-
vétkor. 

= Majláth  (IttH-.hív  Károly  Eidély 
püspöke a t'őispánunkut  ért gyász alkalmá 
bul őszinte  részvételiek  adott  kifejezést,  s 
ezt az alábbi levélbea  tolmácsolta: 

Méltóságos  Uram  I 
Őszinte megilletődéssel  értesültem 

gyászáról  s szivböl vsztozom fajdalmá-
ban. Enyhítse  uzt a tudat,  hogy hosszas, 

keserves  szenvedésektől  váltotta  meg az 
elköltőzőttet  a jó isten, amikor  magához 
szólította  öt. — A szenvedésben  megtisz-
tult  lélek  örök  üdvösségéért  kegyelettel 
imádkozom  s Méltóságod  és n gyászoló 
család  többi tagjai számara a vigaszta-
lás kegyelmet,  a feltámadás  hitének  drága 
ajándékát  kérem  Istentől. 

Méltóságos  Főispán  Urnák 
részvevő  tisztelője: 

MAJLÁTH, 
pítapQk. 

Gyulafehérvár,  1914. április 4. 

A modern kurucok. 
Ahogy vanuak Ausztriában ujcsehek 

s u balkánon uj törökök, ugy támadtak 
Magyarországon uj kurucok. 

De ez a fejlődés  nálunk feltűnően 
degenerált. 

A történeti kurucaág eszményekért 
hevUlt, vagy erényeit nagy akaraterő-
vel gyakorolta s még tévedéseiből aem 
hiányzott aoiiu u kiengesztelő tragikus 
vonás. 

Nem ilyenek a modern kurucok. 
Kellőleg jellemezte őket Tisza gróf 

miuiazterelnök a nemzetiségi vita alatt, 
mikor nem mindeu irónia nélkül rámu-
tatott arra, ami — aaját megnyilatko-
zásuk szerint — leginkább hiányzik 
nekik: hogy „nincsen kainarilla". 

Persze ez a „kuruc postulatum" nem 
áll magábau, sót vaunak előzményei 
is, hogy „csak hadd jöjjön az abszolu-
tizmus." Ez valódi verbum regens lett 
az obstrukciós haie alatt. Ami ellen a 
régi kurucok korszakos küzdelmeiket 
vívták hajdan s dicső békekötéseikben 
u jog erejével teremtettek hatalmas 
biztosítékokat: a korlátlan egyedural-
mat, az uj kuiucság nemrég egyenesen 
provokálta s most az úgynevezett ka-
marillára vágyakozik az invokáció 
hungjaiu. 

Valóban különüa fordulatt  és -rával 
a leromlottságra, mely a kuruc-epigo-
nokat aziute szánalmasakká teszi. Ami-
lyen degenerállju az ősi lovagrendek-
nek egy Dou Quijote, olyan ez a 
kuruc-ivadek is heroikus elődei árnyé-
kában. 

Ahogy a manchai lovagot rögeszmék 
vezettek, fantomokkal  viaskodott és 
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kívánta ő!iet, liogy maga étvényesül-
hessen, — ugy a magyar ujkurucok is. 
A hasonlatosság köztük nemcsak má-
niáikra terjed ki, amikkel nem létezők 
ellen vagy lehetetlenért szerelnek ha-
dakozni, hanem szintúgy ideges lelki-
állapotukra, mely csupa véglet és 
kapkodás. 

E látószögből itélhetiii meg egész 
szerepüket s minden vállalatjukat a 
közéleiben. Ide szálliiandó le az is. 
amivel aktuálisan most próbálkoznak: 
a külpolitika területén 

Ük nem becsülik azt a hosszú b íke 
korszakot, amit a h irmaszüvetség Euró 
paban a nagyhatalmak közt eléri; m-m 
értékelik azt a biztonságot sem, mely 
monátchiánknak jutott, Németország éa 
l ália erejével a háta mögött. 

Ujabb mániájuk célnak tűzte ki, 
hogy e szükaéges és bevált frigy  szöt 
robbanjon vagy meglazu'jon; közibe 
szóródjék a gyanú, bizalmatlanság és 
viaszavonaa Ebben mesterkednek a 
modern kuruc elmék a szó és toll agi 
taciójával. Eszménykép gyanánt ez u 
káprázat lebeg előttük, mellyel őket az 
orosz hatuimi körhöz való szoros csat-
lakozás kecsegteti. 

Az uj kurucok mint muszkavezetők I 
Valoságos perverzitás. 

De ugy vannak ezzel is, min; egyéb 
vállalatukkal. A világ rendjén mitse 
igazítanak; az akcióról hamar bebizo-
nyu1, hogy csak szélmalom-harc, dun-
(juijoteiád. 

A hármasszövelség európai szük-é-
gess-g, mert a világrész egyensúlya 
fordulna  föl  nélküie. S mouárchiánk 
szoros viszonyát Németországhoz tör-
téneti okok alapozták meg melység. -
sen. A német egyrfég,  mely u műit 
században a régi Ausztria kizárásává! 
alakult meg a ket nagyhatalom tnara 
dandó frigyében  ismerte föl  korábbi 
áldatlan Vcrsengesük korrektúráit. Ü 
kettős mouárchiánk, mióta a német 
<3und kötelékeiből kilépett, nyugati ha 

tárát legreálisabban a Németországgal 
való szövetség által biztosíthatta 

Köldrajzi helyzetük, terllletalakulásuk 
s a védelemben stra'ogikus viszonyaik 
egymásra utalja őket, a politikai érde-
kek állandó közösségét teremtve meg 
köztük. Ezt realizálja szövotségviszo-
nyuk, moly harminc év minden teher 
próbá ját kibírta és remélhetőleg tu! fog 
élni az uj időkben is minden viszontag-
ságot. 

Ezek közt a legkisebb, ami a mo-
dern kuuieok részéről érheti. Akárhogy 
ju'.ottsk rögeszméjükhöz, előbb utóbb ki 
fognak  abból maguk is ábrándulni. — 
Ugy lesz a muszka barátság káprázatá-
val Európa mai evolúciójában, miként 
volt, a lurkotil és oroszfaló  magyar 
ellenzékiséggel a hetvenes évek keleti 
háborúja alatt. 

Akkor a magyar közszellem hajlott 
ez érzüle'i politikára s a tömegek hagy-
ták magukat vezetti-tni a uiuazkaellenea 
tüntetésekbe. — Most azonban hidegen 
látja közvéleményünk az ell nzékot. kö-
vetkezetlennek s teljesen elzárkózik 
ruszopl hajlandóságai elől. 

Igy a szélmalom harcnak nem le3z 
publikuma sem s a kuruc akció — 
inint magánügy — fog  saját jelenték-
teleaségéro zsugorodva, kimúlni. 

Vigadó-ügy. 
A „Csikí Hírlap" és a „Csikvárme-

gye" igen kellemetlen hangit kritikával 
kisérték azt az eljárást, amelyet a vár-
megye alispánja a törvényhatóság által 
nyert felhatalmazás  alapján a vármegye 
magánjavainak tulajdonát képező Vigadó 
ügyében lefolytatott.  Nyilván igaz, hogy 
a közérdek javára szolgál az, ha a sajtó 
kritikája éber figyelemmel  kiséri a közéleli 
ténykedéseket, de az a kritika közérdekű 
csak akkor marad, ha hangjában kijelen-
téseiben, következtetéseiben a méltányos-
ságot, az igazságot és a helyes ítélőké-

pességet megtartja. Ellenkező esetben cél-
ját tévesztette és rosszat tesz. 

Ugy vagyunk meggyőződve, hogy 
azok a híresztelések, a melyek az emii-
tett lapokban megjelentek, igen alkalma-
sak arra, hogy a vármegye közönségét 
ennek a kérdésnek elbírálásával félreve-
zessék s éppen ezért nem mulaszthatjuk 
el, hogy azokra ne reflektáljunk. 

.Csikvármegye" röviden összefoglalva 
két dolgot nehézményel, amint az cik-
kének lényegéből kivehető Az egyik az, 
hogy a mikor .szomorúság szántja végig 
az országot" akkor mi Vigadóról beszé-
lünk. Az ő véleménye szerint .perverzitás" 
kell ahhoz, hogy ez a szomorú ügy sző-
nyegre kerüljön. Hát persze a bírósági 
hivatalok munka tömkelegébe dolgozó 
tisztviselőnek, a szorgosan singelő keres-
kedőnek másféle  hivatása, kötelessége 
lévén, nem juthat eszébe a Vigadó-ügy, 
de van ember, akinek ez a szomorú ügy, 
a .Vigadó ügy" is kötelességei közé tar-
tozik, a kinek hivatalból foglalkoznia  kell 
vele anélkül, hogy .perverzitást" követne 
el. És ez a faktor  a vármegye alispánja. 
Nem Fejér Sándor, nem az ő általa e 
munkára kijelölt tisztviselő; hanem a 
vármegye alispánja,  akinek rendelke-
zett a törvényhatóság  és rendelkezett 
az illetékes miniszter.  Sajnos a köteles-
ségek teljesítésének szükségessége az arra 
hivatott funkcionáriusoktól  nem kérdezi 
azt, hogy hogyan ébredtem ma fel,  milyen 
hangulatban vagyok, a hatáskörébe tar-
tozó kérdést legjobb tudása szerint el kell 
intézze akkor is, ha ezt a munkásságát 
„perverzitásának szidják is. 

Lássuk tehát, hogy is van ez a dolog ? 
Csikvármegye magánjavaiból Csikvár-

megye törvényhatósága Csíkszeredában, 
a vármegyei székhelyen 240.000 koroná-
val egy Vigadót épített. Hagyjuk el azt, 
hogy és mint történt ez a dolog. Csak 
a bekövetkezett tényeket mondjuk el. A 
felépített  uj Vigadó már az első eszten-
dőben 11*11 felelt  meg a hivatásának. 

Egy év alatt két bérlője hagyta ott, 

A „SZÉKELYSÉG" TÁRCÁJA. 
A m í g é l t e k . . . 

Amíg éltek messze, messze tőlem. 
Addig sem vagytok mar enyém . . . 
Halványuló aáppadt kis Hugarként 
Ragyog csak néha rám a ieny. 

Szeretet, az ottbon égi tüze 
.Nem gyújtja már a lelkemet.. . 
Lehull szivemről minden egy virág. 
Több rózsaálmom uem lehet. 

* Mrttrnl 1-oroiic B-íln. 

A s z i a é « ? é l e t U ő l . 
Káldy Gyula, a j-les zeneszerző és a bu-

dapesti Opera későbbi igazgatója a mult szá-
zad tlü as éveiben kartanitó volt a kolozsváti 
színháznál. Szorgalmasan oktatta a kóristákat, 
de alapos zenei készültségének gyakran hasz-
nát vették az elsőrendű színészek is. Karmes-
teri hivatotlságát a véletlen pattantotta ki. 

A azinház igazgatósága ugyanis kölcsönadta 
valakinek a ,1'rófeta"  vezérkönyvét. Kkózhen 
kitűzték előadásra és csak a főpróbán  jöttek 
rá. liogy nines meg a vezérkönyv. Nagy zavar 
támadt, más darabot elővenni nem lehetett 
és az akkori első karmester kijelentette, hogy 
ő partitura nélkül nem tudja eldirigálni az elő-
adást. Mikor a színház vezetői javában törték 
a fejüket  hogy mit csinaljauak, előállott a 
kartanitó és kijelentette, liogy ó partitura nél-
kül is eldirigálja az előadást Az igazgatóság 
a kényszerítő körülmények hatása alatt elfo-
gadta az ajánlkozást A fiatal  Káldy beült a 
karnagyi székbe, maga elé telte a (Jerolsteini 
nagyhercegnő vezérkönyvét és olyau bizton 
«ággal dirigálta végig a nagy operát, mintha 
a kis ujjában lett volna annak minden taktusa 
Ebből az esetből kifolyólag  természetesen 

nyomban karmesternek szerződtették. Káldy 
iiiiml 'uben b»vált, nemcsak jó karmester, de 
jó pajtás ia volt. Akkor még nyaranta a ko-
lozsvári színtársulat kisebb-nagyobb csopor-
tokra osztva bejárta az erd >lyi városokat. Az 
énekeseket persze Káldy Gyula vezette. Ze 
nekaruk nem volt ,'s mégis mindenütt operá-
kat adtak elő. Káldy kifogyhatatlan  ötletes-
séggel rendezte az ilyen előadásokat. A zene-
kart zongora helyettesítette, a kórus pedig 
es -két kevésbbé elfoglal,  művészből telt ki. 
Megtörtént, hogy az egész férgkar  egy ember-
ből állott. Káldy művésziesen játszott a zon-
gorán es olykor, ha ktdve volt hozzá, cikor-
nyás variációkban szolgáltatta a kíséretet az 
énekesek számára. Néha megszállta a dévaly-
öág és a.szinpuloi gyászosan busuló Kleonora, 
vagy Lucia eltép- dve hallotta, liô y Káldy a 
kíséretbe beleját za a Csicsóné és boci-boci 
tarka tnoth uiuait 

U :yane.-ak a G0 as években nagy szin-sz 
volt Kónay Gyula, a tüneményes tehetségű 
drámai müié-z. Akik isin riuk, azt mondjak, 
hogy zengőbb, megragadóbb hangot, tüzesebb 
szenvedélyt, férőisabb  föllépést  elképzelni i< 
alig lehet, mini a milyennel Kónay ábrázolta 
színpadon u hősöket. De az volt a szerencsét-
lensége, hoiy beteges mértéktelenséggel sze-
rette a mulatozást. Nem egyszer történt, liogy 
mámoros fővel  mi nt este játszani Ilyenkor is 
érvényesültek ugyan egy-egy Jelenetben nagy-
Bzetó qualitásai, de nelia igazán nem tudta 
mit teli neki beszélni. 

Egy ilyen alkalommal a .Zách Kelicián" 
iragédia címszerepét adta. Az első felvonás-
ban Z iclinak j -lenote vau az intíikussal, akit 
Gyulay Ferenc személyesített. A pirbe.siéd 
bevégződik és Z,ebnek távoznia kell. liogy 
az intiikus elmondhassa monológját, amellyel 
végződik a felvonás.  Rónay azonban nem moz-
dult. A sugó integet neki és odaszól; 

— Meujeu ki I 
Zách meghallja a súgást, pózba vágja ma-

gát é.s parancsoló kézmozdulattal, dörgő han-
gon kiált tiy ulayra : 

Menjen ki I 
Uyulay mogfelelő  némajátékkal igyekszik 

elfedni  a tévedest, hátha időközben tszbekap 
Rónay, de az se nem lát, se nem ball, még 
jobban ráordít az intlkusra: 

— Menj ki lia mondom I 
. — Jó, jó, Zách, mindjárt megyek — csit-

titja Gyulay Csak egy kis dolgom vau még. 
A sugó kétségbeesetten hadonász és hara-

gosan mo.'dja I 
— Maga menjen ki . . . Maga! Rónay ur! 
Z eh végre megérti a helyzetet, megfordul 

és kltelé indul, de az ajtóban ismét pózba 
vágja magát es odaszól üyulayhoz : 

— Da nztán . . . takarodj ám ki I 

A szintén jeles tehetségű Ujfalussy  Sándor 
a „Kalmar és tengerész" ciinü drámában ját-
szotta a teng részt Ujfalusy  ez este nagyon 
kedvetlen volt es alig várta, bogy végezzen. 
\au a darabban egy jelenet, mikor a tenge-
rész egy kisasszonytól kérdezi, látott-e mar 
tengert y liz arra azt feleli,  hogy nem. Krre 
aztán a tengerész sz-p, poétikus, hosszú is-
mertetéssel szolgál az Óceán szépségeiről. Jön 
ez a jelenet. Ujfalussy  unottan kérdezi: 

— Kisasszony, látott már tengert? 
— Nem láttam. 
Újfalu  sy egy pillanatig küzködik, de ugy 

megundorodott a következendő declaráclótől, 
hogy egyszerűen esak ennyit mondott: 

Hat menjen el és nezze meg I 
Ezzel elfordult  és többet egy árva szót sem 

lehetett belőle kicsikarni. 
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Vizvezctéke, gőzfűtése  és világítása egy 
esztendeig sem működött. Hogy ki a 
hibás ebben, azt majd megmondják azok 
az urak, a kikre a gondozása reá volt 
bizva, ha majd ezért megszámoltatjuk. 
És igy lassan-lassan oda sfllyedt,  hogy 
ma — nem véve figyelembe  azt, hogy a 
hozzáfűzött  kulturális igényeket nem szol-
gálhatja — csaknem lakhatatlan állapotban 
van. Aki ezzel a kérdéssel foglalkozott, 
belátta, hogy igy van, és belátta azt is, 
hogy ezen segíteni kell. A törvényható-
ság 1912. évi március 21-én tartott 
ülésében a Vigadó átalakítását elrendelte, 
a vallás- és közoktatásügyi Miniszter 
77193/1912. szám alatt hozott rende-
letével a törvényhatóságnak azt a rende-
letét jóváhagyta s á vármegye közönsé-
gét a tervek elkészítésére utasította. Ezen 
elhatározás folytán  a törvenyatóság 1913. 
évi október 30-án hozott határozatával 
a vármegye alispánját a tervek elkészí-
tésére hatalmazta fel.  Látható tehát, hogy 
Csikvármegye alispánja a Vigadó ügyét 
nem az ő egéni gusztusa szerint rángatja 
elő .ebben a szomorú esztendőben" ha-
nem a neki adott rendeletek, kötelező 
utasítások hatása alatt. És hogyha ő pro-
ponálná, ő venné fel  a kérdés fonalát,  a 
saját íniciatívájából, akkor is neki volna 
igaza, mert ma ő  a vármegye alispánja, 
őt illeti a vezetés. 

A „Csikvármegye"  cikkének másik 
nehézménye az — amint az nyilván ki-
tetszik, — hogy miért megint Vigadó 
Csíkszeredának, helyesebben Csíknak ? 
Azért mert Csíkszereda a megyeszékhelye! 
Hogy ez helyes-e avagy nem, az más kérdés. 

Ma a székhelye a megyének, minden 
egyes létesítmény tehát, a mely Csík-
szeredának javára szolgál, az egész vár-
megye érdekében történik, mert annak 
előnyeit az egész vármegye közönsége 
élvezi és élvezheti, Csíkszereda fejlesztése 
vármegyei szemüvegen nézve a kérdést 
nem parcialis érdek, hanem közérdek. 
Érdeke Oyergyószentmiklósnak ugy, mint 
Várhegynek, avagy akármelyik kászoni 
községnek. Aki a pratriotizmust ezzel a 
felfogással  szembe helyezi, az nem a vár-
megye közérdekét képviseli, az parciális 
érdekeket képvisel. És itt önként előtérbe 
kerül a a gyergyói kérdés. A féltékeny-
kedés kérdése, hogy most mindent Csík-
nak, és semmit sem Gyergyónak. Hát 
erre meg van a magunk véleményünk, a 
mely sok esztendei tapasztalatnak a gyü-
mölcse. Sezaz, hogy a gyergyóiaknak vár-
megyei politikája helytelen. A gyergyóiak 
nem tudnak kérni. E helyett békételen-
séget szítanak akaratlanul is. Ehelyett aka-
dályozni akarják azt, amit mások kértek. 
Hát mit kértek a gyergyóiak az utóbbi 
időben ? Jóformán  semmit. Pedig az ők 
szükségleteik is megvannak. Hát miért 
nem kérnek ők is kultúrpalotát? Mi 
nem hallottuk a kérő hangjukat még. 
Vagy ha olyan szellemben fogják  fel  a 
magánjavak jövedelmeinek jogosságához 
való kérdést, hogy a mikor a csíki ré-
szen valamelyes mértékben létesítés tör-
téntjék, a gyergyói részeken is történjék, 
akkor miért nem halljuk ezeket a hangokat a 
forumon  is. Azért, mert nagy mértékben 
elfogultak.  — Azt hiszik, hogy ma is 
uralkodik a néhai Becze-féle  rendszer, a 
mely vasmarokkal törte le a gyergyói 
érdekeket. Nagyon helyesen ilyen ma 
nincsen s hogyha igaz az, hogy a gyer-
gyóiaknak méltánytalanságban van részük, 
akkor ez az ólt gyengeségük. De kije-
lenijük, hogy helytelen politika az, hogy 
a kérők és követelők szerepe helyett a 
gáncsoskodók szerepkörébe vállalkoznak. 
Elvégre a vármegye magánjavainak van 

miből, jut is, marad is minden hasznos 
dologra. 

A „Csíki Hírlap"-nak már ebben a 
Vigadó kérdésben egészen más dolog 
nem tetszik. S ez a/ uj .Kultúrpalota". 
Hát nem akarunk égiszen őszinték lenni, 
mert hisz a mikor c nyomdafesték  nap-
világot lát, akkor az uj sajtótörvény is 
már életbe lépett s nem akarnók azt, 
hogy mindjárt az első napon dolgot 
adjunk a bíróságnak, de annyit minden-
esetre megjegyezünk hogy a Csiki Hír-
laptól is elvárjuk, hogy véleményét kizá-
rólag a közérdek figyelembe  vételével 
alkossa meg. 

A mikor a Vigadó átalakítására fel-
küldött terveket, mint alkalmatlanokat a 
vallás és közoktatásügyi miniszter visz-
szaküldötte, akkor igen sok embernek az 
jutóit az eszébe, hogy a Vigadóval  tö-
rődni abból a szempontból, hogy a ren-
deltetésének megfelelően  rendbehozatnék, 
— nem érdemes. Legyen a Vigadó er-
dészeti hivatal, magánlakásokká, bérházzá 
átadva és igy jövedelmeztetve, de a vár-
megye kulturális igényei ne a Vigadó 
keretében, hanem attól teljesen függet-
lenül oldassanak meg. Ez a gondolat 
valóra vált s a törvényhatóság 1912. évi 
a u g u s z t u s 31-én hozott határoza-
tával kimondotta, hogy a kulturális igé-
nyek megvalósítása érdekében egy kul-
turpalotát epit Csíkszeredában s arra 400 
ezer koronát szavazott meg. E határoza-
tot Dr. Márton Vencel bizottsági tag 
megfellebbezte  s a miniszter ettől a íe-
lebbezésében felhozott  indokoktól függet-
lenül, az alapok kedvezőtlen pénzügyi 
helyzetére való tekintettel a jóváhagyást 
megtagadta. De uiár e rendeletében ki-
emelte, hogy a létesítéstől nem zárkóz-
nék el, ha a magánjavak költségvetésé-
ben arra fedezet  volna. Akkor természe-
tesen fedezet  nem volt, mert akkor voltak 
kifizetés  alatt a két gimnázium kiadásai, 
árva- és szeretetház, pénzügyigazdatósági 
s más egyéb terhek, de ma már más-
képpen áll a dolog. Az a zsűri, a mely 
a .Vigadó" átalakításának tervpályázata fö-
lött ítélkezni összegyűlt, meghallgatva a 
szakértő véleményét, helyesnek találta 
újólag visszatérni a 220.000 koronás át-
alakítás helyett a kultúrpalota gondola-
tára, — minthogy időközben a miniszter 
is a kérdés ilyen megoldásához hozzájá-
rult — s azt határozta, hogy a törvény-
hatóságnál már hivatkozott határozatot 
jóváhagyatni kéri. Az indítványt Dr. Gaal 
Endre, lapunk főszerkesztője  tette s Szász 
Lajos zsűri tag ebben .jogfosztást"  lá-
tott. Most mindenesetre kérdezzük azt, 
hogyha már „jogfosztásáról  beszélünk, 
az-e a jogfosztás,  ha az autonom testü-
letnek, a törvényhatóságnak meghozott 
egyhangú határozatát jóváhagyni  kér-
jük, avagy az, ha annak jóváhagyását 
ellenezzük és akkor a „jogíosztó"-e az az 
illetékes miniszter, ha a vármegye kíván-
ságát, határozatát jóváhagyja, avagy ak-
kor, ha attól a jóváhagyást megtagadja. 
A .Csiki Hirlap" cikkének írója, ugy 
vélekedünk, abban látja a „jogfosztás"-t, 
hogy a törvényhatóság „megkerültetik". 
De ez nem áll, a törvényhatóság nem 
kerültetik meg, mert a miniszter olyan 
kérdést birál felül,  a melyet a törvényha-
tóság terjesztett fel  hozzá, helyesebben 
olyan kérdést birál felül  e kérelem fölött 
most másodszor, a melyet a törvény-
hatóságtól  nyert  felhatalmazása  foly-
tán a vármegye alispánja terjeszt fel  hozzá 
és még helyesebben olyan kérdést birál 
felül,  a melynek alaposabb megismerésére 
most már szakértői is küldött le a hely-
színére. A törvényhatóság a kultúrpalota 

eszméjével szembe még nem helyezke-
dett, a törvényhatóságnak a kultúrpalota 
létesítése kérdésében kifejezett  kiválósága 
ma is fenn  áll. — S ma akkor, a mikor 
a „Vigadó" átalakilás tervpályázatának 
megbirálására kiküldölt zsűri és annak 
szakértője egyértelmüleg és egyhangú-
lag megállapítják azt, hogy a Vigadónak 
ez évben való általakitása se nem gaz-
daságos, se nem helyes, sem meg nem 
oldható, akkor a kultárális igények meg-
valósítása érdekében a vármegye által ho-
zott határozat kétszeresen a vármegye kí-
vánsága és határozata. Mert azt hiszem 
annak fejtegetése,  hogy az ország fővá-
rosától egy ilyen távoleső vármegyében, 
az intelligenciát az örökös korcsmázástól, 
kártyaasztaltól megmenteni, a gimnázium, 
avagy az egyetem elvégzése után min-
den fejlődés  és tudomány előtt begyepe-
sedett fejeket  egy kissé a haladás esz-
méjének megnyerni s a vidéki élet sok 
kellemetlenségeiből fakadó  elzülléstől le-
hetőleg kultúrintézményekkel megmenteni 
elsőrendű kötelesség — fölösleges.  Amikor 
mi kultúrpalotára gondolunk, ugyanakkor 
tudatában vagyunk annak is, hogy a társa-
dalmi élet fejlesztése,  mint a vidéki városok 
intelligenciájának egyetlen mencsvára, föl-
tétlenül megkívánja azt, hogy azért anyagi 
áldozatok is hozassanak. Es ha Csikvár-
megye olyan szerencsés, hogy nemcsak 
a szükséges, hanem a luxus igények-
nek is figyelembe  vételével ezt megterem-
teni tudja, anélkül, hogy polgárainak fil-
léreit elkívánná, akkor oktalanság volna 
ezt meg nem tenni. Dr. Gaal  Endre. 

Főispánunk a kamarában. 
A marosvásárhelyi kereskedelmi és ipar-

kamara Gyaiókay Sándor főispánt  a közgaz-
dasági, ipari és kereskedelmi életben kifejtett 
tevékenysége elismeréséül levelező tagjául vá-
lasztotta és erről az alábbi átirattal értesítette : 

Méltóságos 
Gyaiókay  Sáudor 

íői*i>tnt  ittunk 
Csíkszereda. 

Tisztelettel hozzuk becses tudomására, hogy 
kamaránk f.  évi február  bó 26-án tartott ala-
kuló gyűlésében Méltóságodat a következő öt 
évi ciklusra levelező tagjává választotta. 

Méltányolni kívántuk ezzel a közgazdasági 
életben, az ipar és kereskedelem fejlesztése 
körül eddig is hasznosan kifejtett  tevékeny-
ségét es örömmel vontuk be a a kamara mű-
ködési körébe, bogy bölcs tanácsát és kész-
séges közreműködését jogos cimen igénybe 
vehessük. 

Az uj kamarára Erdély súlyos gazdaság-
politikai viszonyai között fölötte  nehéz felada-
tok várnak, ennélfogva  a megértő tényezők 
nagyobb tömegére van szükségünk, nem is 
annyira nekünk, miut inkább az ügynek, mely-
hez Erdély magyarságának sorsa kapcsolódik 
s amiben minden székelynek egyet kell ér-
tenie. 

A levelező tag uraknak szívesen adunk 
irányítást éa munkát, azonban a levelező tag 
urai bölcsessége egyenként is feltalálja  a 
helyi iparral és kereskedelemmel vonatkozás-
ban álló feladatokat,  kezdve a tanoncügytől, 
föl  az iparpártolásig s az eddig lenézett fog-
lalkozások tisztelt és becsült nívóra fölemelé-
séig. Hálások leszüuk, hogyha a gyakorlati 
élettel való intenzivebb foglalkozás  révén a 
közgazdasági közvélemény inegalapozásaban 
sikeres munkát végez. 

Fogadja kiváló tiszteletünk és nagyrabe-
csülésünk kifejezését. 

Maros-Vásárhelyt, 1914. február  28. 
Bürger Albert, 3z. Szakáta Péter, 

elnök. titkár. 
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KÖZ6AZPASÁ<í. 
A Triesti Általanos Biztosító Társulat 

(Assicurazioui Generali) 
f.  évi március hó 17-éu tartott 82-ik rendes közgyű-
lésén terjesztettek be az 1913. évi mérlegek. A/. előt-
tünk fekvő  jelentésitől látjuk, hogy az 1913. decemer 
31-én érvényben volt életbiztosítási tőkeösszegek kor 
1,297.036.(530 20 tettek ki és az év folyamán  bevett 
dijak kor. 56.381.050 47 rúgtak. Az életbiztosí-
tási osztály díjtartaléka kor. 22.566,!>40 30-rel kor. 
398.114,196*97-re emelkedett Az óletbiztositositottak 
osztalék-alapja kor. 7.315,71511 tesz ki. A tűzbizto-
sítást ágban, beleértve a tükörüveg biztosítást, a 
díjbevétel kor. 19,357 541,835 biztosítási összeg utau 
kor. 33.058,512-87 volt, miből kor. 11 771.428 47 vi-
szontbiztosításra fordíttatott,  ugy, hogy a tiszta díj-
bevétel kor. 21.287.084'40-re rúgott és ez összegből 
kor. 15.425,174-22 mint díjtartalék minden tehertol 
menten jövő évre vitetett át. A jövő években esedé-
kessé váló dijkötelez vények összege kor. lüO 198,8^8'15. 
A betörésbiztosiiási ágbanadíjbevétel kor. 1.774,925 69-
re rúgott, miből levonván a viszontbiztosítást, a 
tiszta díjbevétel kor. 982 230 66 tetí ki. A szállítmány-
biztosítási ágban a díjbevétel kitett kor. 7.340,807 26, 
mely a viszontbiztosítások levonása utáu korona 
3.362,470 05-re rúgott. Károkért a társaság 1913-ban 
kor. 50 202.04211 ós alapítása óta kor. 1.103020,103.67 
tizetett ki. E kártérítési összegből hazáukra kor. 
233.952,606 56 esik. A nyereség-tartalékok közül, me-
lyek összesen kor. 15.504.7l9 08-ra rúgnak, különösen 
kieuielendők: az alapszabályszerinti uvereség-tartalék 
mely kor. 7.971,112 52 tesz ki. az értékpapírok árfo-
lyam-ingadozására alakított tartalék, mely az idei 
átutalással együtt kor. 4.948,5.«155-re rug, továbbá 
felemlítendő  a 160,000 kor rugó kétes követelések 
tartaléka ós az ingatJau tartalék, inely az idei átuta-
lással kor. 2.425,07501 tesz ki. Kész vényenként 720 
arany frank  osztalék kerül kiűzetésre. A társaság 
összes tartalékjai és alapjai, melyek az idei átutalások 
folytán  kor. 434,367,388 47-ról kor. 456.949,18497-re 
emelkedtek, a következő elsőrangú értékekben van-
nak elhelyezve: 1. Ingatlanok és jelzálog követele-
sek kor. 105.861,710-28. 2. Életbiztosítási kötvényekre 
adott kölcsönök kor. 5 .760.232 04 3. Letétbe helye-
zett értékpapírokra adott kölcsöuök ű millió 4.VJ ezer 
438 korona 35 üli. 4 Értékpapírok kor 237.342,355/2 
5. Követelések államoknál és tartományoknál kor. 
46.666,706 21. 6 Tárca váltók kor. 719,31061. Kész-
pénz ós az Intézet követelései a hitelezők követelé-
seinek levonásával kor, 9139,432 26. Összesen kor. 
456.949,184 97. Ezen értekekből 8.') millió korona ma-
gyar értékekre esik. — A „Minerva" általános bizto-
sító részvénytársaság Budapesten, mely az Assicura-
zioul Generali leányintézete, — egyéb ágazatain kivül 
foglalkozik  a kezességi- es óvadék-, valamint az 
eltulajdonítás-, lopás-, hűtlen kezelés- és sikkasztás 
elleni biztosítással, nemkülönben a versenylovak, 
telivérek és más értékesebb tenyészállatok biztosítá-
sával, mely uj ágazatokat nevezett társaság vezette 
be hazánkban, valamint áru- és utipodgya^zbiztosi-
tásokat az Európai áru- és podgyászbiztositó rész-
vénytársaság számára. 

H Í R E K . 
— Az uj sajtótörvény inár megjelent 

az Országos Törvénytárban és április 12-éu 
lep életbe. 

— A közigazgatási bizottság ülése. A 
vármegye közigazgatási bizottsága u húsvéti iiuue-
pek miatt április 16-án, délelőtt 10 órakor tartja 
rendes havi ülését. 

— Az ügyvédi kamara Marosvásárhelyt 
mult vasárnap tartotta rendes közgyűlését, a 
melyen a kamara eluökének : I)r. Botló Sán-
dor, alelnökének : Dr Sebess Jenő marosvá-
sárhelyi ügyvédeket választották meg egy han 
gulag. Az eddigi elnököket: Csongvay Lajost 
és Csontos Olivért — kiknek érdemeit Dr. 
Balogh Endre és Dr. Telegdy Isván Ugyvé 
dek méltatták — a kamara ürükös diszelnö-
keinek választották. Különben a kamara tiszt-
viselői kara és választmánya a következő: 
Dr. Láni Oszkár titkár, Bluraeofeld  József 
Ugész, Dr. Biró Aladár pénztárnok. Választ 
mányi tagok: Dr. Ferenc Mihály Zsigmond, 
Dr. Szentpéteri Ödön, Dr. Sárkány Miklós, Dr. 
Tischler Márton, Dr. Telegdy István, Dr. Mádat 
B .'Ia, Dr. Fekete A ador, Dr. Balogh Endre. 
Póttagok : Dr. Nagy Samu (Székel) udvarhely), 
l»r. Fejér Antal (Csikszereda), Dr. Kornhoflfer 
Vilmos (Szászrégen) és Dr. Csongvay (Jeza. 

— Kinevezés A pénzügyminiszter Györgypál 
Gábor csiktaploczai lakost ideiglenes miuüeégii pénz-
ügyi számgyakornokká a nagyenyedi pénzügy-igazga-
tóság mellé rendelt számvevőséghez kinevezte. 

— Kiss irmásou mar ftlt  és világit a 
földgaz.  Kiasármáson pár nap óla az ottani 
vasúti állomás várótermeiben már földgázzal 
fűtenek  és világítanak. A szobákban levó me-
legítő testekli«z a fútö  anyagot a gázkutak 
ból nyerik. A közel jövőben államsegéllyel 
megkezdik a község utcainak fóldgazlámpákkal 
való felszerelést.  Egyelőre a budapesti Auer 
cég 12 ivlámpát fog  felállítani.  Veszprémi fő-
szolgabírónak most készül egy mlimalma, amil 
szinten a földgaz  log üzemben tartani. Az 
egész vidék nyomorai egy csapással megle-
hetne szüntetni, ha Kiasármáson villanytelepet 
állitanauak fel  földgázhajlóeróvel  s a telep 
energiáját 30—40 kilómeter körzetben az ura-

dalmak a mezőgazdasági munkáknál nagy eló-
nyükkel felhasználnák. 

— Kilenc keddi ajtatossag a esik-
somlyói ferencrendiek  kogytumploma 
ban. Április 14-én kezdődik a szokásos 9 
keddi ájtatosság Páduai Szt. Antal tiszteletére. 
D. e. 10 órakor beharangozás. Ha az idő 
kedvez, körmenetben fognak  kimenni a Szt. 
Antal kápolnához. Ott szent-mise ea prédikáció 
fog  tartatni. Kegytemplomban 10 órakor szin-
tén mise fog  tanatni azok számára, kik vala-
melyes ok miatt körmenetben részt nem ve-
hetnek. Gyóntatás reggeli li órától. 

— Készülődéi a nagy Benkö tinno 
pelyro. Századik éve, liogy középajtsí Benkő 
József  ref.  papot és történetírót, a H trlemi 
Tudóstársaság tagját Középajtán eltemették. 
A századik érforduló  alkalmával 3 helyen is 
rend°znek ünnepet a nagynevil tudósnak. Kö-
zépajtán a ref.  egyházközség Kövér András 
esperea vezetése melleit méltóképpen kivánja 
ünnepelni egykori liirea papját. A régi sírhoz 
hatalmas rnerelü síremléket állítanak. A temp-
lom falába  szoborművel diszztett márványtáb-
lát helyeznek. Az emlékbizottság értekezlete 
örömmel fogadta  a fővárosban  lakó azékelyek 
szives támogatását, honnan a Péterf,  Asztal 
t: raaság fejét,  Péterfy  Tamás írót küldöttek 
le az értekezletre. A rendelkezésre álló összeg 
oly csekély, hogy ahhoz a teljes székely lel-
kesedés is szükség, mert esakis ez által jut a 
mübecsü alkotáshoz a nagy B;nkó emlékmű-
veiben Péterfy  közbenjárására a szoborműve-
ket a eiremlgkre es a templomra Stróbl Ala-
jos mester budapesti műtermében készíti Uv 
polti Lijos jelea székely szobrászművészünk. 
Köp-cen Balázs Ignác ref.  p ,p és Xagy L-tj.os 
ny. tauácsos vezeti az egykori liirea köpeci 
pap ünneplését. Itt még nehezebb feladat  vár 
a rendezős- gre, mert a Műemlékek Országos 
Bizottsaga a köpeci öreg templomot régi pa-
dozatl'estéae réven műkincsnek nyilvánította és 
a repedezett falu  vén templom kijavítását, át-
alakítását rendezi. Egy ilyen értékes templom 
falára  e-uk mübecsü Benkó-emlék jöhet. A 
rendezőség örömmel fogadta  Péterfy  személyes 
közbenjárását, ami lehetővé tette, liogy igeu 
csekély összegért művészi alkotás fogja  díszí-
teni a liirea templom falat.  B trdocon, a Benkö 
szülőhazára terveztt k az emlékmű elhelyezé-
sét, de a budapesti székelyek kiküldöttje az 
újjáalakított paplakon erre megfelelő  helyet 
nem talált Igy a bardoci emlék a torouy ol-
dalára jön, ahol művészi szempontból is méltó 
helyet találtak rész re. Péterfy  a rettenetes 
tavaszi hóvihar dacára is elment a bardoeiak-
hoz, miként mondani szokta: a székely becsü-
letért. A bardoci ünnepséget Molnár Imre 
ref.  pap rendezi nagy buzgalommal éa kegye-
lettel a nagy Benkő emieke iránt. A Benkő 
ünnepségek az év nyarán tartatnak meg or-
szágos keretekben az akadémia, az Erdélyi 
Muzeum Egylet és az összes egyházi éa tár-
sadabnl szervezetek részvétele mellett. 

— Viraghullás Kállay Ubul országos 
képviselőnket ét családját megrendítő csapás 
érte. Dédelgetett szépséges és kedves leánya, 
Hanna viruló korában váratlanul elhunyt. Vá-
rosunk közönsége jól ismerte őt, ki már 10 
éves koráhan, mint bajos kis műkedvelő kö-
zönségünk szeretetét sokszorosan megnyerte. 
Annál váratlanabbul érkezett a lesújtó liir, 
liogy a még alig 14 éves Hanna nincs már az 
elók között. A mélyen sújtott csaladot rend-
kívül sokan keresték fel  városunkból részvét-
nyilvánításaikkal. Haláláról az alábbi szomorú 
jelentest adtak ki: N igykállóí Kállay l'bul és 
nej j zalacbi Júlia rajdalomtól megtört szivvel, 
örökké tarló bánattal tudatják, ugy saját mint 
gyermekeik, Ágota, Ubul es István, valamint 
az összes rokonság és jó burátok nevében, — 
hogy földi  angyalit ik, életünk üditó napsugara, 
a legnemesebb azivü gyermek, felejthetetlen 
kis Hannánk rövid, bo'dog életének 14 ik évé-
ben,, türelemmel viselt kinos szenvedés után, 
folyó  hó 1 én reggel fél  8 órakor az Urban 
csendesen elhunyt. Te ueté.se április ,'i án dél-
után 3 órakor h az a református  egyház szer-
tartása szerint Vácion, Gr. Ciáky ut 2. számú 
gyászházból. Budapest, 1914. aprilia 1 én. An-
gyalijóságod, bájos lényed emlékevelűnk marad, 
teged a Mindenható angyalai közé hívott I 

— Kereskedelmi ösztöndijak. Tanul-
mányainknak a külföldön  gyarapítása végett 
fiatalabb  kereskedők részére ez évben 10 drb. 
egyenkint 2500 koronás ösztöndíj kerül kiosz 
tasra. A folyamodványok  a kereskedelmi és 
iparkamara utján a kereskedelemügyi in. kir 
miniszterhez terje-zt-i,dok föl  április hó 3(1 
aig. Pályázhatnak magyar honos kereskedők, 
kik keleti kereskedelmi akadémiai tanulmá-
nyaik Jó eredménnyel elvégzése után legalább 

három évig gyakorlati kereskedelmi téren mű-
ködtek. Marosvásárhely, 1914. március 2(1. 

— Edison mozgószinhaz. Amint értesü-
lünk, húsvét első napján (vasárnap) ismét meg-
kezdi előadásait. A mozgószinház vezetőségétől 
nyert értesítés alapján ürömmel jelezhetjük, 
hogv az uj szezonra sikerült a vezetőségnek 
a főváros  legismertebb nevű előkelő film  ke-
reskedelmi vállalatokkal szerződésre lépni, a 
a film  piac legújabb és legértékesebb filmjére 
nézve, ugy, hogy ez uj szezonban a moziked-
veló közönségünknek állandóan alkalma lesz 
gyönyörködni szebbnél-szebb műsorokban. A 
vezetőség fősúlyt  kiváut helyezni arra, hogy 
caakis elsőrendű, változatosak legyenek es 
főleg  arra, hogy a magyar filmgyárnak  leg-
újabban megjelent kiváló termékei, továbbá 
a nevezetesebb hazai aktualitások kerüljenek 
bemutatásra. Hu vet első napján színre kerUl 
a páriái évad legcsudásabb újdonsága a .Pú-
pos- című hatalmas sikerű dráma 4 felvonás-
ban, az elsőrendű pótmüsor kis-retében. Ezen-
kívül a Palho hiradóbau be lesz mutatva mű-
soron kivül 3 szenzációs magyar aktualitás: 
1. A marosportu--i vasúti fahíd  kicserélése 
vaabiddal 3 óra alatt. 2. A szt István csata-
hajó vízrebocsájttsa. 3. Turcsányi-Mágnás Elsa 
temetése. H -tfőn,  hu-vét második napján színre 
kerül: 1. .Zsába" nagysikerű vígjáték 2 fel-
vonásban. a közkedvelt Prínce-vel a főszerep-
ben. 2. „Ki a gyilkos V" szinesdráma 3 felvo-
násban. 3. Pathe biradó a hét legújabb ese-
ményeivel, IS felvételben.  Külön felemlitésre 
méltó a híradóban Honii Nándor egy híres 
karikatúrája : ,a karácsonyi tündér". 

— A bukaresti terkep. Ujabban a bu-
karesti üzleti kirakatokban rikító, tarka térkép 
jelent meg, amely nyílt éa szemérmetlen iz-
gatás Magyarország ós a monarkia eben Ez 
a térkép túlzó almuk megrajzolása, a régi hó-
bortnak, Nagy-Komániának a tüntető terve. A 
rajz szerint Erdély a Banáttal. Arad-, Csanád 
Biharmegy ével éa Szatmármegyével egy üti bele 
van kembiuálva az olah birodalomba. Azonkí-
vül Bukovina és Ceruovic, sőt Galícia egy kis 
része is formát  ad az éazaki határoknak. De-
lén a barátság es a szövetségesi hala fejében 
Szerbiából van lekanyaritva egy jókora darab, 
keieteu pedig Bjsszarábia van bekebelezve az 
orosz birodalomból. A Székelyföldet  ugy lát-
szik, különösen n egbecsűlik, mert külön ki-
emelik Odorheit (Udvarbelymcgye) és Treia-
citiniit, amely Haromszéktnegye akar lenni. 
Erdélyben, azaz Transilvániabau a magyar, 
uémet lakosságú területek csak apró foltoknak, 
kis nyelvszigeteknek vau feltüntetve.  Még leg-
türheiőbben kirajzolták a Székelyföldet,  a mely-
ből Udvarhely, Csík, Háromszék van magyar-
nak feltüutetve,  mig ellenben Marostorda már 
csak egyszerűen egy kis magyar szeívenyt 
kapott. Ezzel a ravasz eljárással tüntetnek fel 
csaknem bárom millió oluhval szemben együt-
tesen 2,000 000 magyar, németet, szászt és 
szerbet. Mit nekik az igazság, valóság, tény-
leges állapot I A fo  a hóbort, a mely kellő fo-
kozással oláhnak látja egész Kuropat. 

— Trieszti ultalanos biztosito társu-
lat (Assicurazioui General,) Budapest, V., 
Dorottya-utca 10 éa 12. A .Közgazdaság" ro-
vatában közöljük a Trieszti általanos biztoaitó 
turaul.it(Assicurazioui Generali), e legnagyobb, 
leggazdagabb éa legré ibb biztosító iutézetűuk 
merlegének i'obb adatait. Teljes mérleggel a 
társulat mindenkinek, aki e célból hozza for-
dul a legnagyobb készséggel szolgál. Az inté-
zet elfogad:  élet-, tüz-, szállítmány-, üveg- és 
betörés ellem biztosítósokat. Közvetít továbbá: 
jégbiztosításokat a .\lagy r jeg- ea viszontbiz-
tosító r.-t, ba eset- éa szavatossági biztosítá-
sokat az Első o. általános baleaet ellen bizto-
sito társaság, valamint kezességi és óvadék-
biztosításokat eltulajdonítás, lopás, hűtlen 
kezelés es sikkasztás elleni biztosításokat ós 
versenylovak, telivérek éa egyéb értekesebb 
tenyész allatok biztosítását a .Minerva" álta-
lanos biztosító részvénytársaság, valamint áru-
es ulipodgyáazbiztositásokat az Európai uru ea 
utipodgyászbiztositásokut az Európai áru- éa 
podgy iwibiilOaltó reazvénztáraaság számara. 
Csíkszeredai ügynökség Marosvásárhelyi Agrár 
Takarékpénztár fiókja. 

— Pályázat joggyakornoki állásokra. 
A marosvásárhelyi kir. Ítélőtábla kerületehez 
tartozó csíkszeredai, marosvásárhelyi es kézdi-
vasarbelyi kir. törvényszéknél, valamint a kő. 
halmi kir. járásbíróságnál űreaedeaben levó 
1000 kor. evi díjjal, jogtudori okmánnyal pe-
dig az emiitelt evi díjon felül  a költségvetési 
hitel keret ben annak idején még külóu évi 
4UJ koroua jogtudori pótlékkal javadalmazott 
díjas joggyukomoki állásokra pályazatot hirdet 
a tabla elnökség. 



1 . szám. S Z É K E Y S É G oldal. 
Az újságírás reformja.  Az uj sajtótör 

vény megnehezíti az újságírók munkáját. Szó 
ami szó, az ember uem lesz annyin szabad, 
mint eddig volt. Hogy mi lesz velünk ezután, 
hogy hogy fogunk  irni ezután, Igazán nem is 
Bejtjük. Ezután valószínűleg ugy kell újságot 
irni, amint az alábbi példával bemutatjuk : 

.— A katonaság müveloso. Ezennel 
megdicsérjük Feszes llyula kapitány urat, aki 
nemcsak a kaszárnyában, da a gyakorlótéren 
is szociólogiai kurzust tart a közlegényeknek. 
Megható például az, amikor gondja van a vallá-
sosságra, mert a szentek életéből idéz, vagy-
aimkor megemlékezve a haza védelmében álló 
fiuk  szegény édesanyjáról, ezzal kapcsolatban 
anatómiai magyarázatokba bocsátkozik, a faj-
kiválással és a faj-nemesítéssel  fűszerezi  él 
vezetes előadásait." 

i Van szerencsénk a n. é. közönség 
szíves tudomására hozni, hogy 

brassói fióküzletünket 
augusztus hó 1-én megszüntettük. 
Ezután egyedül marosvásárhelyi 
gyárunk és üzletünk all fenn. 

B e r e n d e z é s e k n é l 
készséggel állunk a n. é. közön-
ség rendelkezésére és meghívására 
minden vételkötelezettsé£ nélkül 
mutatjuk be — egyik cégfönöküuk 
által — gazdag mintagyüjtemé-
nyünket és mivel igy az üzlet fen-
ta! tási költségét megtakarítjuk, a 
vevöközönséget sokkal olcsóbban 

szolgáljuk ki. 

Székely és Réti 
Marosvásárhely, Széitaji-tér I I sz. 

— Thierry A. gyógyszerész balzsama 
08 centifolia  kenőcse évtizedek óta hasz-
nált háziszerek, melyeket állandóan ujabb 
és ujaáb keletkezésű, radikális hatású, tehát 
gyakran veszélyes hamisított balzsamok eszen-
ciák és fluidok  erőszakos forgalombahozatalá-
val után znak. Ily utánzatoknak a közönség 
legfeljebb  egyszer ül fel  és újra visszatér a 
régi kipróbált, valódi szerekhez. Figyeljünk az 
apáca védjegyre. Olvasóim szives fignelraét 
felhívjuk  a Thierry-balzsam és Centifolia  ke-
nőcs mai hirdetésére. 

AUTOMOBILOK 

keveset használtan eladók. Magyarorszá-
gon legnagyobb választékban 150—200 
darabig állandóan rendelkezésre áll, 
fuvarozásra,  városi és tura használatra, 
nyitott és csukott autók, valamint 
autóbuszok és teher-automobilok min-
den célra, mindenféle  gyártmányú leg-
utolsó typusokból állandó kiállítás 1000 

Koronától feljebb  minden árban. 
K e v e s e t h n a i n á l t g u m i k ós f e i e i e r e ló sek . 

Budapest, VI., Liszt-Ferencz tér 3. sz. 
T e l e f o n  1 4 9 - 6 . ! . 

F E K E T E s y i - X T E O I í . 

— Útjelző tablak. A királyi magyar 
Automobil clubb kérelmére a kereskedelmi 
miniszter megengedte, hogy a nemzetközi 
egyezmény értelmeben 4 mintával készített ş 
a club által rendelkezésre bocsátandó útjelző 
táblák az állami közutakon a szükséges he-
lyeken felállíttassanak.  Az utak elágazásánál 
Itt Csíkszeredán is állítottak már Ilyen útjelző 
táblákat. 

A D I 
s."CLt o 03CL o"b i loHs: 

1914. évi typusai; 
5/13, 6 16, 8 22, 9 24, 10 28 12 34 15 40, 

20 50, 25 60, 30,70 os 35 80 HP. 

luxus, tura- és = = 
város i automobilok. 
Gyárunk különlegessége 5 13 HP két ulases, 
egymás melletti, egymás mögötti es nógy üléses 

Vezérképviselet: 
Budapest. VI., Liszt Ferenc-tér 3. 

Telefon  149-62. 
— Kérjük ajánlattételre szíves felhívását.  — 

— Hatvan millió koronát vett fel 
báró Gbyllány Imre földmivelésügyí  miniszter 
a jövö évi költségvetési):', hogy az élő vizeket, 
melyek annyi kárt okoz' ,k uróbbi években az 
ország lakaaságának B különösen a sanyarú 
helyzetben levő székelyföldnek  — szabályoz 
zák. A nagyfontosságú  ügyről törvényjavasla 
tot terjesztenek a képviselőház elé. 

— Honvod tüzérek érkeztek Marosvá-
sárhelyre vasárnap reggel 7 órakor Lúgosról. 
Szeretettel fogadták  őket a székely fővárosban, 
lnazeu végkép jöttek hozzánk — haza. Hof 
bauer Aurel polgármester üdvözölte őket, a 
mire Stráuer alezredes mondott köszönetet. A 
katonazenekar indulói mellett vonult be a 150 
főnyi  legénység 8 ágyujával ideiglenes helyére 
— a sátorlaborba. 

Üzletszerző tisztviselők 
fix  javadalmazással elsőrangú biztosító 
társaságnál felvétetnek.  — Komoly, 
megfelelő  képességű pályázók kü'd-
jek bizonyitványmásolatokkal felsze-
relt ajánlatukat a fizetési  igény, kor 
és Erdély azon részeinek megjelölé-
sével, hol kelló helyi ismerettel és 
jó összeköttetésekkel bírnak, 

„ N y u g d í j a s á l l á s - jelige alatt 
a kiadóhivatalba. 1..3 

Ster-ĵ ĵ f 
ÖSZI TRÁGYÁZÁS! 

teSSU TH0MASSALAK 
A legjobb és legolcsóbb 

loszlorsavtiH műtrágya! 
('vakoiljuuk a hamisítások-
tól ! Csak akkor valódi, ha 
ilyen zsákban van éa eredeti 
ólomzár vau rajta. Mimién 
•sák tartalomjegyzékkel vau 

ellátva! 
KALMÁR VILMOS 
a Tbomasphosphatfubrikeu 

Berlin, vezórkópviseluje 
Budapest, VI., A n á r á s s H t 4 9 . 
Különösen a jelenlegi rend-
kívüli olcsó árukra Ügyel-

mcy.tet.jiik a vásárlókat. 

B 
3 ,,[•• 
Thomisschlacke 

1 - 2 0 

Száui 1108—1914. vt. 
H I R D E T M É N Y . 

Csíkszereda város tanícsa feihivju 
mindazokat, kik a vármegye közönsége 
által tett honvéd főreáliskola  alapít-
ványt az 1914—1915 iskola év kezde 
tétől elnyerni óhajtják, hogy kérvényei 
kot Csikvármegye magánjavak igazga-
tóságához folyó  év április hó 15-ig ad 
ják be. 

Az alapi vúnyért kizárólag Csikvár-
megye valamelyik községében illetékes 
séggel biró székely ifjak  pályázhatnak. 

Egyéb feltételek  a 84600/24 -1914. 
houvédelemügyí m. kir. miniszteri szám 
alatt kibocsátott,.Pályázati hirdetmény" 
ben foglaltatnak,  mely a ,,I3ud«pestí Köz-
löny" (Hivatalos lap) 65. számában 
található fel. 

Csíkszereda, 1914. március 27. 
A városi tanács. 

I N G Y E N B O R -
t éppen nem adunk, de 53 fillérért 
literenként már adunk kitűnő KKMRL-
LÉKI ó-bort. [lordét  kölcsön  adunk, 
hat héten belül visszaküldésre. A bordó 
értékét után vesszük, de ha az bér-
mentve visszaküldetik, ugy értékét 
megküldjük Szállítás  hordóban  20 
litertói  feljebb.  Ezen kedvező árt 
ne mulassza el senki, mert ez csak 
addig érvényes, inig ezen minőségből 

a készlet tart. 
Akácz, ugy két, mint egyeves olcson kap-
ható. — VezerképviselóK bor eladasra 
magas jutalék mellett kerestetnek. Cim 

SZŰCS SÁNDOR PIA 
Bortermelő részvénytárs. - Bihardioszeg. 

6 - 1 0 

Szám: 1277—1914. vt. 
Pályázati hirdetmény. 

Csikvármegye alispánjától nyert fel-
hatalmazásom alapján Csíkszereda vá 
rosnál elhalálozás folytán  megüresedett 
várost főjegyzői  (rendőrkapitány helyet-
tesi) ; továbbá ugyanezen városnál ujo-
nan rendszeresített műszaki tanácsosi 
(mérnöki) állásra ezennel pályázatot 
hirdetek. 

Felhívom mindazokat, kik ezen állá-
sok valamelyikét elnyerni óhajtják, hogy 
kellően felszerelt  pályázati kérvényüket 
hozzam folyó  ev május hó 4-ig 
annál is inkább adják be, mert később 
erkezett kervények figyelembe  vétetni 
nein fognuk. 

A hirdetett állások elnyeréséhez 
szükséges minősítés valamint az állások 
javadalmazása tekintetében az 1912. évi 
LV1I1. t.-c. és ennek kiegészítő részét 
képező D. melléklete az irányadó. 

Megjegyezni kívánom, hogy a fő-
jegyzői állás éle'.hoszzíglan, a műszaki 
tanácsosi (mérnöki) állás az 1914 — 1919. 
ciklusra töltetik be. 

A város képviselőtestülete fönntartja 
magának a jogot, hogy a most hirdetett 
állások betöltését a beérkező pályáza-
tok esetén se eszközölje, hanem esetleg 
uj pályázat kiírását határozza el. 

Csíkszereda, 1914. április hó 4. 
i-2 Dr. Ujfalusi  Jenő, 

polgármester. 

11)14. V. 8/4 

ÁIíVERESI H1R0ETMEXY. 
Alattirt kiküldött végrehajtó az 1901». óvi XI. 

tc. 59-67. g-n értelmében ezennel küzhü'ré teszi, bogy 
a Csíkszeredai kerületi llunkásbiztositó Pénztár vég-
rehajtatónak javára illil korona 73 lillér járulék tar-
tozás és járulékai erejéig 1914. évi lébruár hó 
12-én l'nganatositott közigazg. végrehajtás utján 
le- és leliilfoglalt  éa 3000 koronára becsült kii vet-
kező ingóságok, u. w.: lény,".deszka nyilvános ár-
verésen eladutauk. 

Mely- árverésnek hivatalból végrehajtást szén 
ve,lő fatelepén  Csikszelltsituonon leendő eszközlé-
sére 1914. é v i á p r i l i s b ó 20. és á p r i l i s 
h ó 2ö-ik uapjáiiuk délutáni 3 úrájn határidőül 
kitüzetik és ahhoz a venni szándékozók ezen-
uel oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az 
1909. évi XI. t.-c. G3—«4. 8 » értelmében 
azok az ingóságok, melyeknek értéke 100 koro-
nát meg nem halsd. becsértéken alul is mindjárt fel-
tétlenül el fognak  adatai; 100 koronát meghaladó 
értékil egyes ingóságok pedig csak akkoi, ha a 
becsértéknek legalább háromnegyed része megígér-
tetik. A második ál-verésen azoaban az ingóságok 
különbség nélkiil a becsérték háromnegyedén alul 
Is, a legtöbbet Ígérőnek készpénzlízetés mellett 
mindenesetre eladatnak. 

Kelt Csíkszereda, 1914. évi április hó 8-án. 
VITOS FEKENCZ, 

*é,r»b»Jt4. 
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a legszegényebb konyhában, mint a 
legfényesebb  palotáién egyaránt vi-
gyázniok kell az egészségükre, inert 
a feleség,  az anya 

nélkülözhetetlen 
a család egyensúlyának fentartására 
A nők altesti tisztasága szoroa össze-
függésben  van egészségükkel és fel-
tétlenül fontos,  bogy 

mindennapi 
tollettjük kiegészítő részét képezze a 
lysoform  alkalmazása. A kényesebb 
testrészek mosásához es öblítéséhez 
— szóval az intim 

t o t l e t t e h e z 
ha^znáijanak a nők langyos vizet, 
melyhez kevés lysoformot  öntsenek. 
Igy tisztító és fertőtlenítő  szert hasz-
nálnak egyszerre. A 

LySoforri) 
megóv számtalan fertőző  vagy ragá-
lyos betegségtol, megszünteti mz izzad-
ságot és a néha fellépő  kellemetlen 
illatot. Tegyen Lysoformmal  kísérle-
tet. Eredeti üveg 80 fillér  minden 
gyógyszertárban vagy drugériában 
Esetleg oly helyen, hol ily iizl tek 
nincsenek, oda közvetlen is küldünk 
lysoformot  a pénz előleges bekül-
dese esetén. 

250 grammos üveg 1 60 K. 
500 „ „ 2 80 . 

1000 „ , 4 60 . 
Kérje tőlünk az 
Egészség és Fertőtlenítés 
cimü érdekes könyvet, melyet ingyen 
és bérmentve kü.düuk. 
DR. KELETI ÉS MURÁNYI 
vegyeszeti gyára Újpesten. 

Ml „mer' legjobb mntoro* ! 

Eredoti KÖRTING 

S \ 381)8—11113. 
KAELADÁSI HIRDETMÉNY. 
Ditró község i-ladja IHtr-'» község-

házánál 1914. evi má jus ho 5-en 
d. e. 9 o rakor ki dódo árverésen a 
Csikvármegye Ditró község határában 
levő Oroszbttkk nevü erdejének szél 
döntött faállományát. 

A vágás területe HZ országúttól át 
lag 2 kilométer, M.uvahévizi állomása 
tói pedig 12 5 kilóméter távolban v.tn 

Az aladis tárgyát képező faállomány 
törzsenkénti bemérés szerint 1330 drb. 
1107 iu1 nettó luc- és jegenyefenyő 
liaszonfát  tartalmaz és egy tömegben 
vehető meg. 

Kikiáltási ár 3774 korona, bánat 
pénz a kikiáltási árnak lOVa, kihasz-
nálás időtartama h it hónap. 

Az árverési cs szerződ 'sí foltételek 
az erdőbirtokos nlólirolt képviselőjénél, 
továbbá a gyergyóalfalvi  m. kir. járási 
erdőgonduokságnál rendelkezésre álla 
nak. Az erdőgonduokságnál megtekint 
hetö a részletes becslési munkálat is. 

Olyan ajánlatok, melyek az árve-
rési és szerződési feltételektől  eliéruck, 
vagy bánatpénzzel uliátva nincsenek, 
figyelembe  nem vétetnek ; uíóajánlatok 
el nem fogadlatnak. 

Írásbeli zárt ajánlatok a szóbeli ár 
verés megkezdése előtt az árverező 
bizottság elnökénél nyújtandók be. 

A megajánlott összeg számokkal és 
belükkel is kiírandó s az ajánlatban 
kifejezendő  az, hogy ajánlattevő az ár-
verési és szeizödési feltételeket  telje-
sen ismeri éa magát azoknak aláveti. 

Ditró, 1914. március 14-én. 
Mészáros Alajos s. k., 

k.-blró. 
Zathurcczky Bálint s. k., 

3 -3 k.-jeg.vzfl. 

© £ 3 ® @ © © © 0 < ü } © © © © © @ @ © 
Regi osztrak-u; igyar levelbelye-

gekért legm igasabb urakat fizetek, 
ha azok egesz levelen vagy borí-
tékon vannak, ann.il többet 1 Szives 
ajanlatok Schoen G z a . Pelmo-
nostor (Biranyavármegye), cn.ire 
kéretnek. 3 _ 3 
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39 — 1914. 
Faelaüá3i hirdetmény. 

Cslkszentiuiklósi róm. kath. egjház-
megye eladja Csíkszentiuiklós község-
ben az pgyházmegye gyüléstermébeu 
1914 évi má jus h ó 16 á n d o. 10 
órakor kezdődő árverésen a Csíkvár 
rnegyo Cslkszentmiklóa II. rész Uyímes-
bttkk községe li i'i.rában levő Sátitvpalak 
nevü érd jenek mintegy 298 04 kat. 
hold területén 15861 - 1910. sz. |f.  M. 
rendeletlel kihasználásra engedélyezett 
luc, jegenye és bükk faállományát. 

A vágás területe a gyiuiesi ország 
úttól li'á kilóiueter, a Máv. Oyiinesbllkki 
állomásától pedig 6-5 kilóméter távol-
ban vau. 

Az eladás tárgyat képező faállomány 
törzsenkénti bemérés szerint 48 460 in' 
ép lucfenyő,  3212 m' száraz luc, 8241 
ni* ép jegenye, 648 m" száraz jegenye, 
3268 nj' bükk hasáb, 238 in* bükkdo-
rong, összesen : 64,067 m" fát  tartalmaz. 

Kikiáltási ár 523.900 koroua, azaz 
Ö százliuszonháromezerkíleneszáz ko-
rona, bánatpénz a kikiáltási árnak 10*/o a. 
Kihasználás időtartama 5 év. 

Az árverési és szerződési feltételek 
az erdőbirtokos alólirott képviselőjénél, 
továbbá a szépvizi ra. kir. járási erdő-
gondnokságnál rendelkezésre állanak. 
Az erdőgonduokságuál megtekinthető a 
részletes becslési munkálat is. 

Olyan ajáu'atok, melyek uz árverési 
és szerződési feltételektől  eltérnek, 
vagy bánatpénzzel ellátva nincsenek, 
figyelembe  uem vétetnek; utóajánlatok 
el nem fogadtatnak. 

írásbeli zárt ajánlatok a szóbeli ár-
verés megkezdése elölt az árverező bi-
zottság elnökénél nyújtandók he. — A 
megajánlott összeg számokkal és betűk-
kel is kiírandó 9 az ajánlatban kifeje-
zendő az, hogy ajánlattevő az árverési 
ós szerződési feltételeket  teljesen is-
meri és magát azoknak aláveti. 

Csíkszentiuiklós, 1914. évi április 
hó 7 én. 

Kovács Simon, Kovács Mihály, 
gouduok. plébános, ellenőr. 

Keserű András, 
plébános. 

illí- is W -
rentaer DIESELMOTOROK 

Szivógáz és benzinmotorok 
Benzin os nyorsolajos cséplő-
garnlturak, magánjáró al is. 

Meglepő újdonságI Meglepi újdonság! I 

Nyersolajmuiorok 
gyújtófej,  viebefeoskendezös 

os korapressxor nélkül. 

Gellért Ignácz és Tsa 
ni ó m oki I roda 

B u d a p e s t , V, Koháry-utca 4. 
S a j á t ó r d e k e b e n k é r j e n a j á n l a t o t ! 

jTHIERRY A. GYÓGYSZERÉSZ BALZSAMA 
Utolérhetetlen hatású tiida- es roellbetegsoţeknel, enyhíti a ta-
tai ust, megszünteti a rájdalmat okozo köhögést. Torokgyuladást, 
rekedtsen'L es gégebajokut Int gKzflntet,  Valamint lá/.t. külöuósen jó 
hatású gyuiuorgűres és koliku ellen. Oyógv butá n aranyér és altesti 
bantalmaknal, tisztiij, „ étvigygeVjê H, elésegltl ne oinész. 
lest. ivilllnneii bevall fogfájásnál,  OJWM logak, szájbllznél, valamint 
ez összes >»,. „s logboteKségek, bllffügés  ellen, megazOntctl • száj 

gyomortól ere.1,1 biizt .1., hatású páutllkagttlszláuál. Meggyógyít 
minden »-1.-t. sebhelyt, orbincot, láztól eredő hélyagol, kelést, sie. 
ni., ,-u'. ogosi sebeket, megfagyott  testrészeket, viul és kllllést. 
1' ülbáutalmak ellen kinin,, hatású Minden háznál klllOnSsen lulluenz», 

kolera vagy más járváuyokuál kéznél legyen. 
írjunk: Thierry A. Őrangyal gyogytaranak Pregrada, 

w Rohitsch mellett. 
1 j 12 kis vagy V  dupla  vagy 1 nagy sepioialOveg 5 00 k 

Nagyobb rendolósekncl jelontokeny oron a. 
arengodmeny I 

Thieiry A. gyógyszeré»» egyedül valóm Centilolia-konöcso 
«ÍCMKT • 'W"Uîl fájdalmán  operációkat leggvak-

• ag..J. oso'ltszu. fekélyek,  ülés. .,,,„,,. ló V v á g á s v â i s V z S 
d,s okozni' sebeknél kiUná gyógyhatású SMr. Id.V''if'est^eKiîo 

egesi .ebe., ,... ú e l ó K S ^ k ^ n . ^ e j ^ Ö Í ' 
feltolva-,.al.  v,:..t„lut k.palas .setén esésen,éknél ., V 

2 tégely ,.„ K »80 , p(„. elö.ete. beküldése v . s y ut..mét mellett kapható. 
11 .'.apesten k:.| ! „tói Törők Jozaer i-yó̂ -ylirába, ,. , ,, 7 tarái,,,, N., .,, Thalm.yer ... ^ ^ Q S 

-2 Budapesten ka, Ah. le,„ka, ,, l - J ^ T Z V h I " u l ? " " " 
Thierry A Őrangyal gyógyszertárából, Pregrada, Rohitsch mollett 

Laptulajdiinoa Dr. GAAL EXIUIE. ' Viki, 1, kl nyvnyom,Ujában. Csik..,r.d. 


