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Hirdetési dijak clörc lizctcndök. 
Kéziratok nem adatnak vissza. 

A KÖZIGAZGATÁSI REFORM. 
Sándor János belügyminiszter előterjesz-

tette a reformot. 
Sándor János belügyminiszter a kép-

viselőház mai ülésében a vármegyei köz-
igazgatás reformjáról  a következő három 
törvényjavaslatot terjesztette elő : 

1. Törvényjavaslat  a vármegyei 
közigazgatási  alkalmazottak  kine 
vezéscröl. 

2. Törvényjavaslat  a vármegyei 
közigazgatási  alkalmazottak  lénye 
ge.-ebb személyi  és  szolgálati  viszo-
nyairól 

3. Törvényjavaslat  u vármegyei 
k özigazga  tásról. 

1. A vármegyei közigazgatási alkalmazot-
tak kinevezéséről: 

szóló törvényjavaslat 4 szakaszból áll: 
A kinevezési  rendszer. 

Az első szakasz kimondja, liogy vár-
megyékben a közigazgatást kinevezett 
alkalmazottak látják el önállóan vagy ön-
kormányzati szervek közreműködésévé!. 
Az alkalmazottak közül az V. és VI. 
fizetési  osztályba tartozó tisztviselőket 
a király, a VII—IX. fizetési  osztályba 
tartozó tisztviselőket a belügyminiszter 
nevezi ki. 

Az átszervezés. 
Minden vármegyei közigazgatási alkal-

mazott, akit állásra a törvényhatósági 
bizottság választott, vagy a főispán,  vagy 
az nlispan nevezett ki, a törvény lufályba 
léptével rendelkezési állapotba kerül. A 
rendelkezési állapotban levő alkalmazott-
nak azokra a/, illetményekre van igénye, 
melyeket részére az e törvény hatályba 
léptekor érvényben álló jogszabályok meg 
állapittatnak. Azt a rendelkezési állapotba 
került alkalmazottat, akit legkésőbb egy 
év alatt állami alkalmazottá nem nevez-
nek ki, sem végellátásban nem részesí-
tenek, az egy évnek utolsó napjával állá-
sától felmentettnek  kell tekinteni. Az ilyen 
alkalmazottat, halála után hozzátartozóit 
a vármegyei nyugdíj-szabályzat értelmé-
ben járó ellátás akkor is megilleti, ha 
ránézve egyébként az ellátás feltételei 
még be nem állottak. A fenti  és egyéb 
kötelezettségek alól felszabadult  várme-
gyei nyugdijalapot a vármegye közjóléti 
intézményekre fordíthatja. 

Az állami állásokra kinevezett alkal-
mazottakra az állami alkalmazottakra ér-
vényes jogszabályok irányadók, de a már 
egyénileg megszerzett jogokat a javaslat 
nem érinti. 

A legnépesebb 21 vármegye alispánja 
mindaddig, mig a VI. fizetési  osztályba 
tartozik, évenkint 2000 korona működési 
pótlékban részesül. 

II. A közigazgatási alkalmazottak szolgá-
lati viszonyairól 

szóló javaslat kimondja, hogy a minisz-
tériumokban az előadói tervezetek felül 
vizsgálása az elkerülhetetlenül szükséges 
mértékre szorittassék és hogy a fontosabb 
fogalmazási  tennivalókat magasabb állású 
tisztviselők lássák el. A miniszterelnök-
ségnél a belügyi, a Felség személye kö-
rüli, fóldmivelésügyi,  honvédelmi, keres-
kedelmi és közoktatásügyi minisztérium-
ban a fogalmazói  és segédfogalmizói 
állásokat fokozatosan  meg kell szüntetni, 
ellenben jogi képesítésű IX. fizetési  osz-
tályba tartozó külső tisztviselőket lehel 
központi szolgálatra berendelni. A beren-
delés a vármegyei közigazgatási, valamint 
azon tisztviselők koréból történhetik, kik 
az illető miniszter fenhatósága  alá tartozó 
hivataloknál vannak alkalmazva. 

Kötelező  kiilső  szolgálat. 
A javaslat szerint a fentemiitett  mi-

nisztériumokban a VIII—V. fizetési  osz-
tályokba csak azt lehet kinevezni, aki 
legalább három évi olyan vármegyei, vagy 
városi szolgálatot igazol, melyhez jogi 
képesítés szükséges. l£z a rendelkezés 
nem vonatkozik azokra a miniszteri tiszt-
viselőkre, akik 1914. évi május 1-ét 
megelőzőleg az illető minisztériumba már 
ki voltak nevezve. A nevezett miniszté-
riumokban fogalmazói  és ennél kisebb 
álláson alkalmazott tisztviselőket kiilső 
szolgálati állások valamelyikére ki keli 
rendelni. A kirendelt tisztviselő az illető 
minisztérium személyzetének létszámában 
marad. 

várnagyéi  állások. 
A vái megyékben .i következő állami 

állások szerveztelnek: alispáni, főjegyzői, 
másodfőjegyzói,  aljegyzői, főszolgabírói, 
szolgabírói, árvaszéki elnöki, árvas/éki 
ülnöki, tiszti főügyészi,  tiszti ügyészi, 
közigazgatási gyakornoki, liszti ióorvosi. 
járásorvosi, íőlevéltárnoki, főszámvevői, 
számtanácsosi, számvizsgálói, szamellenőri, 
számtiszti, számgyakornoki, irodaigazgatói, 
irodatiszti, segédtiszti és a szükséges al-
tiszti és szolgai állások. Az alorvosok és 
allevéltárnokok állása nugüresedésük ese-
tén megszűnnek. 

A javaslat intézkedik azután a var-
megyei tisztviselők fizetési  osztályokba 
sorozásáról. 

Az alispáni állások egyharmadát az 
V., kétharmadát a VI. 

A főjegyzői,  árvaszéki elnöki és fő-
ügyészi állások egyharmadát a VI, két-
harmaeát a VII. 

A főszolgabírói  állások kétnyolcadát 
a VI, három nyolcadát a VII. és három-
nyolcadát a Vili. 

A tiszti íóorvvsi állások két nyolcadát 
a VI, három nyolcadát a VII. és három 
nyolcadát a VIII. fizetési  osztályba sorozza 
s a többi állás osztályozását is felsorolja. 

A közigazgatási tisztviselők szakok 
szerint összesített országos létszámot al-
kotnak. 

Az alkalmazottak esküformája  az 
.önkormányzat törvényes jogainak" tisz-
teletben tartásáról is szól. 

A meg nem szavazott adók behajtá-
sára és a meg nem ajánlott újoncok ki-
állítására vonatkozó rendeletek végrehaj-

j tásának tilalma a vármegyei közigazga-
, tási tisztviselőkre is fennáll,  az előmun-
kálatokat azonban kötelesek teljesíteni. 

A fegyelmi  eljárás. 
A vármegyei tisztviselők fegyelmi  el-

járására az 1886. XXIII. t.-c. rendelkezé-
sei a következő módosításokkal irányadók: 

1. Fegyelmi ügyekben első fokon  a 
közigazgatási bizottság fegyelmi  választ-
mánya, másodfokon  a belügyminiszter 
határoz. 

2. A fegyelmi  hatóság fegyelmi  vétség 
megállapítása nélkül is kimondhatja a 
tisztviselőnek a közigazgatás érdekében 
való áthelyezését. A tisztviselőt a belügy-
miniszter helyezi át. 

III. A vármegyei közigazgatásról. 
A javzslat a jelenlegi állapot válto-

zatlanul hagyásával törvénybe iktatja a 
vármegéket és székhelyeiket. Kimondja 
továbbá, hogy a javaslat rendelkezései a 
pénzügyigazgatásra nem terjednek ki. 

.1 tői  vény  hatósági  bizottság. 
A törvényhatósági bizottság szerve-

zete. ,i tagok létszáma érintetlenül ma-
rad. A törvényhatósági bizottsági köz-
gyűlés hatáskörének megállapításánál 
figyelembe  veszi a javaslat azt a tapasz-
talatot. hogy a községi és egyéb helyi 
érdekű ügyeknek intézésére a közgyűlés 
nem alkalmas. Ezért a közgyűlés hatás-
körébe utalja azokat az ügyeket, melyek 
országos vagy megyei közérdekűek. 

/1  közigazgatási  bizottság. 
A helyi érdekű ügyeknek intézését 

részben a közigazgatási bizottságra, rész-
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ben az uj járási bizottságra bizza. A hatás-
körnek kibővítése által a közigazgatási 
bizottság állandó góczpontja lesz a vár-
megye köszponti önkormányzati tevékeny-
ségének. A választott tagok szama hu-
szonkettőre emeltetik fel,  ami a választott 
elemnek a tisztviselőtagok felett  túlsúlyt 
biztosit. 

A járási  bizottság-. 
Uj önkormányzati testületet nyer a 

vármegye a járási bizottságban. A bizott-
ság a főszolgabíró  elnöklete alatt részben 
tisztviselőkből, részben a közgyűlés által 
választott tagokból vagy olyan más egyé-
nekből fog  állani, kik a járáshoz erkölcsi 
vagy anyagi érdekszálakkal fűződnek.  A 
javaslat döntő súlyt biztosit a választott 
elemnek. A bizottság elé olyan ügyek 
tartoznak, melyek intézésénél a helyi vi-
szonyokban való jártasság folytán  a tes-
tületet tagjaitól nagyobb érdeklődés vár-
ható, mint az eddigi hatóságoktól, melyek 
az élettől távolabb állottak. A javaslat 
ezért községi járási ügyekben széleskörű 
intézkedési felügyeleti  és véleményezési 
hatáskört ad a járási bizottságnak. 

Feliig  relét. 
A közgyűlés ellenőrzési hatásköre lé-

nyegesen kibővül, amennyiben azt a ja-
vaslat a vármegye egész közigazgatására 
kiterjeszti és felruházza  a közgyűlést azzal 
a joggal is, hogy bármelyik közigazgatási 
tisztviselő ellen fegyelmi  eljárást megelőző 
vizsgálatot folyamatba  tétethesse. Az 
ellenőrzési jogkört még hathatósabban 
gyakorolhatja a vármegye a közigazga-
tási bizottság utján, mely a közigazgatási 
közegektől felvilágosításokat  kívánhat és 
azokat állásuktól Is felfüggesztheti. 

Felirati  jog. 
A vármegye a miniszternek a főispán-

nak olyan rendelete ellen, melyet jogsza-
bályba ütközőnek, vagy egyébként sérel-
mesnek vél, felírhat  a miniszterhez illetőleg 
panaszt tehet a közigazgatási bíróságnál. 

A vármegye táblabírája 
A vármegye a felírási  jogot választott 

táblabírája utján gyakorolja. A táblabírót 
és helyettesét a közgyűlés kijelölés nélkül 
titkosan három évre választja. A tábla-
bírót e minőségben tanúsított viselkedé-
séért nem lehet felelősségre  vonni, a köz 
gyűlés azonban a megbízást bármikor 
visszavonhatja. A táblabírót fizetés  nem 
illeti meg. A sérelmes rendelet vagy in-
tézkedés végrehajtását a felírás  felfüg-
geszti. 

A politikai  jogkör. 
A törvényharósági bizottság országos 

ügyekkel foglalkozhatik.  Megállapodásait 
a többi törvényhatósággal és a kormány-
nyal közölheti, és az országgyűléshez köz-
vetlenül felterjesztheti.  A kormány a tör-
vényhatósági bizottságot országos ügyek-
ben véleménynyilvánításra hívhatja fel. 

A jóváhagyások  csökkentése. 
A kormányhatósági jóváhagyásra szo-

ruló közgyűlési határozatok köre szűkebbre 
szorul, amennyiben csak uj, illetőleg tete-
mesebb anyagi megterheltetés eseteiben 
köti ki a javaslat a miniszter jóváhagyá-
sát. Függetlenebbé válik a szabályrende-
let-alkotás is. A szabályrendelet jóváha-
gyódnak tekintetik, ha a miniszter kilenc-
ven napon belül nem nyilatkozott. Jóvá-
hagyást igénylő határozatoknál ez a határ-
idő hatvan nap lesz. 

A Kispáii  és  alispún. 
A főispán  jogállását a javaslat érin-

tetlenül hagyja. A vármegyei közigazga-

tás vezetője jövőre is az alispán lesz, 
akinek hatósága alá fognak  tartozni nem-
csak a közigazgatási alkalmazottak, hanem 
a megye területén működő egyéb köz-
igazgatási hatóságok és hivatalok is. Egye-
bekben az alispán és a többi tisztviselő 
hatásköre változatlan marad, sőt a javas-
lat arról is gondoskodik, hogy a vármegye 
helyi (gazdasági, közjóléti, stb.) érdekű 
ügyeinek intézésében a tisztviselők éppen 
ugy rendelkezésére álljanak a vármegye 
közönségének, mintha választott tisztvise-
lők volnának. A nem magyar anyanyelvű 
állampolgárok részére a javaslat biztosítja 
azt a jogot, hogy bizonyos feltételek  mel-
lett járási hatósága előtt saját anyanyel-
vét használhassa. 

I n d o k o l á s . 
A három tőrvényjavaslat indokolásá-

ból a következőket emeljük ki: 

A vármegyei  közigazgatási  alkalma-
zottak  kinevezéséről 

szóló javaslat rámutat arra, hogy a kine-
vezési rendszernek korántsem az a célja, 
hogy a bürokratizmusnak engedjen teret, 
hanem ellenkezőleg az, hogy az önkor-
mányzati elemnek az eddiginél jóval szé-
lesebb körű közreműködését biztosítsa. 
A közigazgatás nemzeti és szociális fel-
adatainak megoldásához egységesen szer-
vezett, egyöntetűen egységes vezetés alatt 
működő gépezet kell, melyben az egyes 
alkatrészek gondos megválasztása és meg-
felelő  elhelyezése biztosítja az egész gépe-
zet összevágó működését. A kinevezési 
rendszernél a tisztviselő alkalmazása nem 
laikus elemre, hanem szakhatóságra van 
bízva, amely hatóság elsősorban a helyi 
elemekre lesz ugyan tekintettel, akik a 
népet és viszonyokat ismerik és a lakos-
ság nyelvét értik, de ha ott nem találko-
zik alkalmas jelölt, ilyent az országos lét-
számban könnyen találhat. A kinevezési 
rendszer nagy előnyökkel jár a tisztvise-
lőkre is, kiknek életfogytiglan  biztos meg-
élhetést jelent és akik az országos lét-
szám mellett megfelelő  előhaladásra számit-
hatnak. Kétségtelen továbbá, hogy a tiszt-
viselők gyakorlati kiképzése a jó közigaz-
gatás egyik legfontosabb  követelménye. 
A külső gyakorlat megszerzésének eddig 
útját állta az a válaszfal,  melyet a válasz-
tási rendszer állított a központi és a megyei 
alkalmazottak közé. E válaszfal  ledőltével 
mód nyílik arra, hogy a központ tiszt-
viselői a kellő gyakorlatot szerzett külső 
tisztviselők sorából szemeitessenek ki. 
Nagyfontosságú  nemzeti érdek, hogy a 
közigazgatás páratlan legyen. A kineve-
zett tisztviselő a közönségtől független 
lesz, tehát több joggal várhatunk tőle 
pártatlanságot, mint a választott tisztvise-
lőtől, aki önkénytelenül is hatása alatt áll 
annak a függő  viszonynak, mely válasz-
tolt és választó között fenn  áll. Igaz, hogy 
a kinevezési rendszer szorosabbra fűzi  a 
kapcsolatot a tisztviselő és a kormány-
hatóság között. Am a vármegyei tisztvi-
selő ma sem független  a kormánytól, mely 
rendelkezik vele, működését ellenőrzi és 
felette  legfelső  fokon  fegyelmi  bíráskodást 
gyakorol. Ez a tüggő helyzet semmiesetre 
sem fog  ugy nehezedni a tisztviselőre, 
mint az eshetőségekkel minden hatodik 
évben fenyegető  eddigi állapot. Az ön-
kormányzat lényege nem a tisztviselők 
választásában, hanem abban áll. hogy a 
közigazgatásban a független  elemek közre-
működése minél szélesebb körben bizto-
síttassák és hogy az ügyek intézése fel-
sőbb jóváhagyáshoz kötve ne legyen. 

Egyébként tekintetbe veendő még, hogy 
a választás szabadságának eddig is szűk 
korlátokat szabott, hogy a törvény a kije-
lölést olyan választmányra bízta, mely 
összeállításánál fogva  a főispánnak  akara-
tát juttathatta érvényre. Ilyen körülmények 
között a jelenlegi korlátozott választást a 
kinevezéstől csak egy kis lépés választja el. 

II. 
Azalkalmazottak  szolgálati  viszonyáról 
szóló javaslat indokolásában a miniszter 
rámutat arra, hogy néhány mélyreható 
rendelkezést vet fel,  amelyek a inai jog-
állapotot az alkalmazottak javára igen elő-
nyösen fogják  megváltoztatni. Elég e 
tekintetben a státusrendezésnek nagyon 
előnyös voltára, a kinevezésre, az áthe-
lyezésre és a fegyelmi  szabályok legsúlyo-
sabb rendelkezéseinek módosítására utalni. 

III. 
A vármegyei  közigazgatásról 

szóló javaslat indokolása rámutat arra, 
hogy a jelenlegi vármegyei általános köz-
igazgatás mai rendszere a változott viszo-
nyok közt nem állja meg többé a helyét. 
A reformban  a vármegyei intézmény évez-
redes fejlődésére  és országunk sajátos 
viszonyaira kelleti figyelemmel  lenni. Az 
ősi intézményekhez való kegyeletes ragasz-
kodás tiltakozik az ellen, hogy felduljuk 
azokat a kereteket, melyek között a vár-
megye egy ezredév óta teljesiti hazafias 
hivatását. A reform  főszempontja  az, hogy 
a régi keretek fentartása  mellett a vár-
megye a modern életviszonyok között is 
képes maradjon azokra a szolgálatokra, 
melyekkel a nemzetet egy évezreden át 
hálára kötelezte. Ennélfogva  a javaslat 
nem halad csillogó elméletek nyomán, 
mert nem az a célja, hogy mindent fel-
forgasson,  hanem ellenkezőleg, hogy fen-
tartson mindent, ami a mai rendszerben 
jónak bizonyult, módosítással pedig csak 
ott álljon elé, ahol a kinevezési rendszer, 
vagy az önkormányzat erősítése ezt meg-
követeli, vagy ahol hibák kiküszöbölése 
ezt indokolja. 

— A kolozsvári nemzeti munka-
párti nagygyűlés lofoíyása  innggyőz min-
denkit arról, hogy Erdély hangulata a 
kormányé, a nemzeti munkapárté. Az a 
lelkesedés, a mely a megjelentekből 
kitört, lecáfo  hatatlan bizonyítéka annak 
a rajongó szeretetnek, a melylyel Qróf 
Tisza István és Sándor János iránt az 
erdélyi vármegyék viseltatnek s az a 

I programúi a melyet gróf  Tisza István, 
és különös részleteiben Sándor János 
elinondatt, a záloga a további szeretet-
nek és ragaszkodásnak. 

Kolozsváron a nemzeti munkapárt 
nyíltan, férfiasan  lépett ki a küzdelem 
terére, alakulásával megmutatta azt, 
hogyan kell az ellenzéki éa patoutiro-
zott jelszavak terrorja alul felszabadí-
tani a polgárokat, hogyan kell nyíltan 
egy táborba összehozni a hatvanhetes 
elemeket. De megmutatta egyszersmind 
a?t is, hogy az ország előtt liszta 
ellenzékinek hirdetett Kolozsvár városá-
ban a nemzoti mu ikapárt az erősebb, 
hogy csupán a város kommunitásából 
kiáradó ellenzéki terrorizmus volt az, a 
melyik Kolozsvár városit az ellenzéké-
nek hirdette. Ez a terror a vasárnapi 
gyűlésen megtörött, megvagyunk győ-
ződve arról, hogy a nemzoti munkapárt 
2000 tagja Kolozsvárou csakhamar meg 
fog  kétszereződni. 

A népgyűlésen a melynek részleteit 
leírni itt lioly nincsen, a kimagasló pont 



2 . szám. S Z É K E L Y S É G 3-ik oldal. 

Gróf  Tisza István 2 órás boszéde volt, 
a melyen részletesen kitért az elmúlt 
esztendők politikájára, különösen kie-
melte azt, liogy tetteit mindenben iga-
zolta a jeleu, és kérte a magyar intel-
ligenciát, liogy vegyék kezükbe a nép 
vezetését. 

A déli órákban Gróf  Tisza Isván a 
vármegyeház dísztermében fogadta  a 
vármegyék küldöttségét, s delben ugy 
a Központi vendéglőben, mint a Newyork 
éttermében mintegy 900 — 1000 terítékű 
bankett volt. — Utóbbi helyen Sáudor 
János mondott hatalmas pohárköszöntőt 
a hol a vármegyék kü'döttei uinggyö 
ződtek arról, hogy Sándor János belügy-
miniszterben az erdelyi részeknek hatal-
mas támogatójuk van. 

A nagygyűlés résztvevőinek egy jó 
nagy része a vármegyék küldöttei 
tették 1 Erdély minden vármegyéje kép-
viselve volt, Csikvármegye is Gyaiókay 
Sándor vezetése alatt 33 tagu küldött 
séggel tüntetett. — Dacára annak, hogy 
csak az utolsó percben, az indulás előtt 
egy nappal tette közzé főispánunk  a 
küldöttség szervezésének kérdését, a 
csiki küldöttség egyike volt a legtekin-
télyesebbeknek. A mint említettük a 
küldöttséget Gyaiókay Sándor főispán  ur 
vezette s annak tagjai voltak : 

1. T. Nagy Imre. 2. Jeney László, 3. 
Dr. Bocskor Béla, 4. Waitsuk József, 
6. Dr. Nagy Báni, fi.  Dr. Sándor Gyula, 
7. Dr. Sándor Gábor, 8, Karkas Imre, 
9. Dr. Gaál Endre, 10 Csiszér Imre, 
11. Dr. Ujfalusi  Jenő, 12. K.Kiss Ernő, 
13. Dr. Benke Antal, 14. Sándori Mihály, 
15. Dr. Hirsch Hugó, 16. Dr. Kom ka 
József,  17. Miklós Hugó, IS. Dr. Teutsch 
Frígje?, 19. Portik Lajos, 20. Ferenezí 
Béla, 21 Simon Endre, 22. Lőrincz Já-
nos, 23. Dobribán Péter, 24. Baricz IX: 
nes, 25. Baricz Lajos, 26. Költő Lajos 
27. Dr. Kovács Albort, 28. Dr. Uáduly 
Ferencz, 29. Weigel Lipót, 30. Antaift'y 
Gábor, 31. Dr. Waitsuk Ferenc, 32. 
Sándor Gergely, 33. Baky József. 

= A Csíki Hírlap 23. számában „Fö-
jegyzőválasztásM cimü cikkében fülel  a „Csiki 
Lapok" dr. Ujfalusi  Jenő polgármester álul 
írt cikkére. Ebben a feleletében  a következő 
kijelentés van: 

„A városi főjegyzői  állásra a főispán 
— bár Csikmegye elég diplomás embert ter 
melt arra, hogy egy ilyen állás követelmé-
nyeinek megfeleljen  — más vármegyékből 
keresett „alkalmas" embert a talált is va-
lami Untain Péter nevü egyént, ki nála 
» polgármesternél is megfordult. 

Kzen  egyén  a pályázati  határidő  le-
telte  után adta  be kérvényét  az állás  el 
nyerésére.  S ki volt  az mégis,  aki ui 
elkésetten,  tehát  szabálytalanul  beadott 
pályázati  kérvény  dacára  arra biztatta 
a polgármester  urat,  hogy azt cl  kellene 
fogadni  ? A főispán,  kinek őzen  kiván 
sága elől  a polgármester  ur ide-oda  ki-
térni  igyekezett 
PelkérettUnk a következők kijelentésére 
Bármennyire is erőlködik a „Csiki Hírlap' 

azon, bogy a városi főjegyzői  állás betöltésé-
nek kérdésébe főispáni  beavatkozást vigyen 

1. nem igaz az, bogy Dr. Hutala Péter 
ilgyvéd pályázati batáridő letelte után adta be 
kérvényét az állás elnyerése érdekében, 

2. nem igaz az, hogy a vármegye főispánja 
az elkésetten beadott pályázati kérvény da-
cára arra biztatta dr. Ujfiţlusi  Jenő polgármes-
tert, hogy a pályázati kérvényt el kellene fo-
gadni, mert tlr. Hatala Péter brassói ügyvéd 
pályázati kérvényét be sem adta, de nem is 
akarta s bogy ő a főispán  urnái „megfordult* 
az már a pályázati batáridő letelte után tör 

téut H az csupán udvaria.-sági tény volt, mert 
öt addig az ideig n főispán  ur nein is Ismerte. 
Mindössze igaz csupán annyi, bogy Gyaiókay 
Sándor főispán  ur dr. li-dö Sándor ügyvéd, 
kamarai elnök, C-ongvay Lajos marosvásár-
helyi, dr. Pap Sándor az.iszrégeni tigyv deket 
K más tekintélyes állású egyéneket — még 
mielőtt a dr. Demény Jfe-.-f  pályázatáról szo 
lett volna — arra kérte, hogy ügyes, jó mun-
kás Halai Ügyvédeket v;>sy ügyvédjelölteket 
biztassanak az állás megpályázására. 

Hz pedig azt hisszük, liogy urm kifogásol-
ható, sót a közérdek szempontjából helyes el-
járás vo't, mert eltekintve attól, hogy a vá-
lasztók többsége kit választ meg, tisztán a 
választóktól függ,  módot és alkalmat igyeke-
zett nyújtani arra, hogy iiz Üresedésben levő 
állás iránt minél nagyobb legyen az érdek-
lődés. 

A dal- és zeíeeipiil 
A dalárda díszes zászlójának felavatása, 

melyet gróf  Mailáth püspök személyesen fog 
végezni, Julius hó 5-én lesz. Zászlóanyák: P. 
Mikó Ilona, Gyaiókay Sándornó és Fejér Sán 
dorné; fővédnökök:  Mikó Bálint v. b. t. t., 
ny. főispán,  Gyaiókay Sándor főispán,  az egye-
sület diszeloöke és Fejér Sándor alispán. Véd 
nökök: Bálint Lajos fóesperes,  Bocskor Béla 
dr. ügyvéd, Bodor Gyula főerdőtanácsos,  Cse-
resnyés Emil csendőrszárnyparancsnok, De-
mény Ferenc it. táblai biró, I'. Albert Kassián 
zárdafónök,  dr. Csiky József  a magánjavak 
igazgatója, Élthes Zsigmond ny. it tablai biró, 
dr. Fejér Antal kir. tanácsos, dr. Fodor Autal 
kir. közjegyző, Gál József  tp. vezérigazgató, 
Gecző Béla ny. it. táblai biró, dr. Györg) pál 
Domokos vm t. főügyész,  dr. Hírben Hugó 
és dr. Harmath Leo kórházi főorvosok,  Jer-
zsák János it. táblai biró, Jenei László királyi 
ügyész, Kovács Lajos törvényszéki biró, Kassai 
L-íjos főgimnáziumi  igazgató, László Géza kir 
trvszéki biró, Lázár Miklós földbirtokos,  Len-
gyel Róbert tanfelügyelő,  Pál Gábor kir. taná 
csos, Szacjvay Imre kir. járásbiró. Szász La-
jos vm főjegyző,  Dr. Szántó Saiuu ügyvéd 
dr. Szekeres József  plébános, Takács Károly 
ev. ref.  lelkész, dr. Tauber József  ügyvéd, dr. 
Veres3 Sándor vm. t. főorvos.  Koszorús 
leányok: Ambrus Erzsike, Fejér Micike, Fejér 
Ella, Filep Jucika, Jerzsák Mariska, Kovács 
Mariska és Irénke, László Piroska, Merza Ju-
liska, Miháiy Lujzika, Molnár Mariska, Nagy 
Margitka, Szász Paula, Veress Paula és Veress 
Ilonka. 

Az ünuepség egyházi része a főgimnázium 
kápolnájában, a díszközgyűlés a tornacsarnok 
ban, a diszhaugverseny pedig a Vigadó nagy-
termében lesz. A zászlóanyák, fővédnökök, 
véduökök és koszorusleáuyok számára, ugy a 
kápolnában, mint a tornacsarnokban fenutar 
tott helyek lesznek. Az egyházi szertartas alatt 
az egyesület ének- és zeneszámokat ad elő, 
A szögek beverése a díszközgyűlés keretében 
fog  megtörténni s ugyanakkor lesz a zászló 
megkoszorúzása, t'elsziillagozása és átadása, 
illetve átvétele. A gyük s záradéka, az uj zászló 
ünnepélyes elhelyezésű lesz, diszfelvonulás  ke 
retében. A zászlóanyák ós koszorús leányok, 
kocsikon vesznek részt a menetben. A felvo-
nulás teamészetesen csak alkalmas időben tor 
fcmhetik  meg, különben elmarad. Délben Ja 
kab Ödön kerthelyiségeben közebéd lesz, este 
pedig a koszorús leányok tiszteletére adandó 
táncmulatság zárja be az ünnepet. A dal- ós 
zeneegyesület mindunt elkövet, hogy a zászló 
szent- lés Csíkszeredában a magyar dal méltó 
ünnepe legyen. 

A díszes zászlószögek szétküldése már meg-
kezdődött. Az egy» sülét választmánya szegről 
mindazok részére gondoskodott, kik rangjuk 
ós társadalmi állásuknai fogva  arra igényt tart-
hatnak. Mellőzés tehát uem ért senkit. — Ha 

mégis történetesen valaki kimaradt volna, igé-
nyét az egyesületnél jelentse be s az a téve-
dés helyreigazításáról azonnal gondolkodik. A 
megváltási összegek, a Morza Rezső divatáru 
üzletében kitett ivro jegyezhetők és julius hó 
3-áu este 7 óráig fizethetők.  Ugyanott a szö-
gek letétbe helyezendók, hogy az osztályozás 
megtörténhessék A megváltási összegeket 
egyesület a helyi lapokban nyugtázza. 

Közigazgatási bizottsági ülés. 
A vármegye közigazgatási bizottsága hét-

főn  délelőtt tartotta rendes havi ülését, Gyaió-
kay Sándor főispán  elnökletével. 

Az ülésen utoljára jelent meg Homolay 
Lajos székely udvarhelyi pénzügyigazgató, kit 
tudvalevőleg a brassói pénzügyigazgatóság élére 
helyeztek. Ez alkalomból Fejér Sándor alispán 
méltatta a távozó péuzűgyigazgató érdemeit, 
ki tapintatos eljárásával mindig összetudta 
egyeztetni a kincstár és adózó közönség érde-
keit. Indítványára a bizottság, buzgó és oda-
adó tevénykenységeért, jegyzőkönyvi elismerést 
szavazott neki. A távozó pénzügyigazgató négy 
évig volt Csik- és Udvarhely megyek pénzügy-
igazgatásának vezetője. Érdekes megemlíteni, 
hogy C-iikmegye pénzügyigazgatását már a 
legközelebbi ülésen a vármegye részére küiön 
kinevezett péuziieyigazgató fogja  képviselni, 
mennyiben a csíkszeredai pénzügyigazgatóság 
julius 1-én működését megkezdi. 

A pénzügyigazgató május havi jelentéséből 
kiemeljük, hogy egyenes adóban befolyt  53603 
kor. 31) fill.,  a mu't év hasonló havában 52584 
kor. 68 fill.,  tehát több 1018 kor. 71 fillérrel, 
hadmentességi dij ban befolyt  387 kor. 57 fill., 
a mult év hasonló havában 3G5 kor., tehát 
több 22 koronával, bélyegdij és illetékben 
befolyt  38095 kor. 86 fill.,  a mult év hasonló 
havában 25544 kor. fill.,  tehát több 12551 
kor. 57 fillérrel,  fogyasztási  és italadóban befolyt 
24140 kor. 31 fill.,  a mult év hasonló havában 
23207 kor. 01 fillér,  tehát tübb 933 kor. 30 
fillérrel,  dohányjövedékbeu befolyt  75140 kor. 
79 fillér,  a mult év hasonló havában 91800 
kor. 78 fillér,  tehát kevesebb 1G659 kor. 99 
fillérrel.  A bizottság a jelentést tudomásul vette. 

Lengyel Róbert kir. tanfelügyelő  jelentette, 
hogy a csiktaploczai és csikszentkirályi róm. 
kath. elemi iskolák járvány miatt bezárattak; 
a gór. kath ős róm kath., valamint községi 
elemi iskolák nagy községénél az évzáró vizs-
gálatok megtartattak és a helyi hatóságoktól 
be rkezett jelentések szerint a vizsgalatok sikere 
mindenben kielégítő. A vallás- és közoktatás-
ügyi miniszter Kovács Ignácz verebesi és 
Becze Ferencz gyimesfclsóloki  áll. el. iskolai 
tanítók részére 80 —80 koronasegélypúnztenge-
délyezett, továbbá folyó  évi szeptember 1-től 
egy-egy uj tanerővel fejlesztette  a bélbori, csik-
meu isági, esikszentgyörgyi és gyimesbükki ál. 
elemi iskolákat. 

A gazdasági felügyelőség  havi jelentését 
Herszényi Gábor terjesztette elő. A jelentés 
igen kedvező, mert nemcsak nagyobb összegű 
pénzbeli segéiyben részesült a gazdaközönség, 
iunem a jobb minőségű magvak utján a mes-
terséges takarmány termeles és általában a 
termésinenn iség és minőség lényegesen fokoz-
tafott.  Községek tekintélyes segelyt kaptak 
tenyészbikák és kanok beszerzésénél. 

Révész Gyula állategészségügyi felügyelő 
jelentette, hogy a vármegye állategészségügye 
május havában kedvező volt. A járványok meg-
szűntek és az itt-ott, a közös legeltetés alkal-
mával, szórványosan előfordult  betegségek 
csekély mérvűek és aggodalomra nem adnak 
okot Az óvintézkedések mindenütt megtétettek. 

Végül megalakittatott az osztatlan közös 
legelőkről szóló 1913. évi X. t.-c. által szer 
vezett gazdasági albizottság, melynek tagjai 
lettek Mikó Bálint, Fejér Sándor, T. Nagy Imre 
és dr. Fodor Antal. 

Ezután az adóügyi albizottság és a fegyelmi 
választmány ülésezett. 

Az ügyészségi pisztolyok. 
A vármegyei lőfegyvertartási  szabály-

rendelet 15. §. azt mondja: „Akar uj, 
akár régi fegyverek  csak oly egyéneknek 
adhatók el, a kik lőfegyverek  vételére az 
illetékes főszolgabírótól,  vagy rendőrkapi-
tánytól engedélyt nyertek." 
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A vármegye annak idején, a mikor 
ezt a rendelkezést a lőfegyvertartási  sza 
bályrendeletbe bevetette, azt a célt szol-
gálta, hogy az engedélynélküli fegyver-
tartást teljesen megakadályozza. Ennek a 
rendelkezésnek értelmében a vármegye 
területén lőfegyvereket  árusító kereskedők 
nyilvántartást vezetnek, s lőfegyvert  csak 
olyan egyénnek adnak el, a ki az erre 
vonatkozó hatósági engedélyt felmutatja. 

Igen érdekes ezen szigorú rendelke-
zések dacára az, hogy heti vásárok és 
országos vásárok alkalmával a fogházőrök 
pisztolyokat, puskákat licitálnak el potom 
áron, nem tőrődve azzal, hogy annak a 
ki 1—2 koronával pisztolyt vásárol van-e 
fegyvertartási  engedélye, avagy nincsen. 

"Azok a pisztolyok, a melyek minde-
nikéhez egy-egy emberi élet kioltásának 
tragédiája fűződik,  potom áron ismét a nép 
kezébe kerülnek vissza s igy illluzoriussá 
válik a közigazgatás szigorú intézkedése. 
Ha a kir. ügyészségnek meg van az a 
joga, sőt talán az a kötelessége, hogy 
ezek a pisztolyok ellicitáltassanak, e mel-
lett is a főszolgabiráknak  és a rendőr-
kapitányoknak meg van az a joguk, hogy 
ezeket a fegyvereket  — minthogy enge-
dély nélkül szerezzenek — azonnal elko-
boztassák. Egyszerűen bekéri minden héten 
azt az árverési jegyzökönyvet, a mellyel 
az eladás megtörtént, a melybe tehát be 
van vezetve az, hogy ki vette meg a 
kérdéses lőfegyvert,  kiküldik a csendőrei-
ket és összeszedetik azokat. Igy aztán csak-
hamar megtanulja a nép azt, hogy az 
ügyészségtől sem lehet fegyvert  vásárolni! 

Mi különben ettől eltekintve azt tart-
juk a helyes eljárásnak, ha az ügyészség 
sem adja el az eladásra itélt lőfegyve-
reket másnak, csak olyannak, a kinek 
a megvételre engedélye van. Ha érdeke 
a közigazgatási hatóságoknak a közrend 
védelme, ugy fokozottabb  mértékben érdeke 
a kir. ügyészségnek. Igy legalább nem 
történik meg az, hogy ugyanazzal a forgó-
pisztollyal másodszor is emberéletet olt-
son ki annak gazdája. Mert ezeket a 
pisztolyokat csak a rovott multu, vere-
kedő, megbízhatatlan egyének vásárolják, 
azok a kiknek a hatóság ilyenek vásár-
lására engedélyt nem ad. A kinek vala-
melyes lőfegyverre  szüksége van, az 
engedéllyel is beszerezheti azokat. 

Ezzel egyidejűleg mindenesetre az 
ügyészség figyelmébe  ajánljuk a vármegye 
fegyvertartási  szabályrendeletét is, a mely 
igen értékes rendelkezéseket tartalmaz 
éppen abból a szempontból, hogy minél 
kevesebb ember kerüljön a vádlottak 
padjára. 

HÍREK. 
- A pénzügyi palota átvetele. A 

pénzügyminiszter rendelete folyt  ul folyó  hó 
lil-éii volta pénzügyi palota átvétele, a melyen 
Krj r Sándor elnöklete alatt Homolay Lajo 
Végh litván József,  Dr. Veress Sándor. I)r. 
üaal Endre, Kovács János é> Antal Vidor 
tagokhói álló bizottság az épületet és lakáso-
kat a pénzligyiguzgatóság céljaira átvette. A 
hivatal még e hó második felében  berendezést 
is kap, ugy hogy julius 1-én megkezdi rallkö 
dését. 

— Kinevezés. Az igazságügy-miniszter 
Fritz Ferenc nagykárolyfalvi  kir. járásbirósági 
telekiinyíi belétszerkesztő szakdijnokot a kapu-
vári kir. járásbírósághoz Írnokká nevezte ki 

- Kinevezés. A király l'otovszky András 
dr. kolozsvári törvényszéki birót a petrozséuyi 
járásbírósághoz a VII. fizetési  osztályba soro-
zott járásbiróvá kinevezte. 

— Az uj penzügyigazgató. A csiksze-
redai pénzügy-igazgatóság igazgatójává — érte-
sülésünk Bzerint — Cserna István pestvidéki 
pénzügy-igazgató-helyettest fogjak  klDoveini. ' 

— Kitüntetés. A király dr. Nagy László 
gyergyótölgyesl járásorvosuak több emberélet-
nek megmentése alkalmából tanúsított önfel-
áldozó magatartasárt uz ezüst érdemkeresztet 
adományozta. 

M U S C H O N G 

BUZiÁS 
GYÓGYFÜRDŐJE 
A magyar Ncuheim 

Temosraojţyo. Idóny május 15—október 1. 
Természetes sz-'-nŝ vas-sóavnsas-rádiumfor-
rásókkal. — Elsőrangú gyógyhely páratlan 

hatással 
Szivb ántalm aknái 
szívizom- és billentyttbajoknál, a véredé-
nyek elm jszesedésénél, ideges szivbántal-

niaknál, szivgyengeségeél, 

Nöi bajoknál 
idült lohol:, izzadinányok, m'hbajoknál, hó 
számzavaroknál, továbbá a vér megbetege-
déseinél, köszvany, rheuma, idegbántalmak-

nal (tabes). 
Vese- és hólyagbajoknál 

idült veselob, hólyaghurut, prostabajok stb. 
Természetes  sz.ónsnvas-sósvasas-rádium-
I  urduk,  Mooríilrdők,  Hidegvi/.gyógyin-
tézet,  Ivókúra,  Röntgen és  Zanderintézet. 
Diétás  k onyha. Kitűnő  ellátás.  Mérsékelt 
árak. Hivat  fürdőorvos  és  iguzg  -főorvos: 

Dr. Mahler Gyula 
Fürdóorvosok: dr. Biasioi Ferenc, dr. Porutiu 
Romulus, dr. l'ataky Xáudor, dr. Scliopf  József 
dr. Sugár Jtezsó, dr. Glass Itozső, dr. Diau Mik-

lós, dr. ttorca Demeter, dr. Welsz Hermiu. 
liószletes prospektussal és fel-
világosítással sziveseu szolgál 

a Fürdői gazgatossg, Busi isfürdö. 

— A szolgabirak beosztasa. A várme-
gye fóispauja  1'uská.s Imre szolgabírót a gyer-
gyószenlmikló.-i járásból a gyergyótölgyesl, 
Ivóss Béla szolgabírót a fele  ik! járásból a 
kászonaic-dki járásba helyezte át. Fej' r György 
szolgabírót a gyergyószentmiklós! és Kovács 
Árpád szolgabírót a felcsiki  járásba osztotta be. 

— A püspök Csikssenlmártonban. 
Majláth Gusztáv Károly gróf  püspök bérma-
utjában folyó  hó 7-én C.-üszentmaríonba érke-
zett. A község batárán diszkapu várta, ahová 
a lakosság zászlók alatt vuuu t ki. Az üdvözió 
beszédet Kovács Árpád szolgabíró mondotta. 
A püspök inasnap bérmait es ó felsége  a ki-
rály koronázási napja alkalmából ünnepélyes 
szentmisét pontifikalt.  C-iksz*. ntmártonbol 
kászoni községekbe m*gy és 15 ig lessz ott, 
azután pedig Háromszéken folytatja  bérrna-
utjat. 

— Átlielyezos. A pénzügyminiszter Homo-
lay Lajos székelyudvarhelyi p mzügyigazgatót 
ugyanezen minőségben a brassói péuzügyigaz-
gatósághoz helyezte át. 

— Alsó Oltvölgyi Halaszati Tarsulat 
junius Teu tartotta é\i rendes közgyűlését 
Csiktiiplocáu Lázár Miklós elnöklete mellett. 
Az 1013. évről szóló igaxg .rói j -lentés felem-
liti, ho y a halászatra az elmúlt év nem volt 
kedvező, mert a gyakori és hirtelen jött nagy 
árvizek a h dak tejlódésére neai voltak ked-
vező b folyassál.  A befolyt  hátrálékos bér-
összegekről tett még jelentést és a be nem 
folytaknak  bírói utón való behajtását, illetőleg 
a tévesen előírtnak töri -sét javasolja. Fel-
említi, hogy az idén es jövő tavasszal a bér-
letek lejárnak, az uj bérb'iidásra vonatkozólag 
javasolja, hogy az Oit folyón  megszüntetve az 
eddigi gyakorlatot, három beríeti szakasz ala-
kittassek, melyeket a társulat maga ez év vő 
géu ad bérbe. A társulat az igazgató előter-
jesztéseihez hozzájárul, ugyancsak Peter Jó-
zsef  igazgató terjesztette elő a mult évről 
szóló zárszámadást, m dy szerint a tarsulatnak 
1913. év végén 220031 korona vag\oua volt, 
melyből 1027-70 K ke.szpéuzbm elhelyezett 
tőke és 57800 kor. hátrálékos követelés. Az 
1014. évre szóló költségelóir ínyzat 20009 ko-
roua felesleggel  zárul. A közgyűlés ezután tár-
gyalta a földmivelésiigyi  miniszterig,046 -1913. 
sz. leiratát, melynek kapcsán a bérleti szakaszok 

jelöltettek ki ós az üzemterv módosíttatott. Az 
indítványok során határoztatott el. hogy a 
végrehajtó hatóságokat a halászati kihágások 
szigorú elbírálására atirattal felkérik,  továbbá, 
hogy a bérlő sportegyesületek az üzemterv 
rendelkezéseinek közlése mellett annak betar-
tására figyelmeztetik.  A társulat vizeiben levő 
rák állomány megvédése érdekében az eláru-
sitás ellenőrzését valamint halőrök felfogadá-
sát határozták el. 

EH Van szerencsénk a n. é. Közönség I» 
Kg] szives tudomására hozni, hogy ££ 

b r a s s ó i fióküzletünket  1 
augusztus 111) 1-én megszüntettük. I 
Ezután egyedül marosvásárhelyi • 
g/árunk és üziotünk nll fenn.  ţ 

Berendezéseknél É 
készséggel állunk a n. é közön- ţ 
ség rendelkezésére és meghívására ^ 
minden vételkötelezettség nélkül 
mutatjuk be — egyik cégfőnökünk 
álul — gaidag iiiiuU.ti)üjieiué-
nyünket és mivel igy az üzlet feu-
tartási költségét megtakarítjuk, a 
vevőközönséget sokkal olcsóbban 

szolgáljuk ki. 

Székely és Réti! 
y, Széchényi-tér 47. sz. j 

— Erdélyben két törvényhatósági joggal 
felruházott  város, 27 endozett tanácsú város, 
összesen 29 város vau. Népességük szama 
szerint sorakoztatva igy következnek egymás-
után : Kolozsvár 00 «08 lakossal, Brassó 41.059 
lakossal. Nagyszeben 33.189, Marosvásárhely 
25.517, Torda 18 455. Beszterce 18 230. Gyu-
lafehérvár  11.010, Segesvár 11.587, L>es 11.052, 
Szekelyudvarholy 10.224, Gyergyószentmiklós 
8.905, Szászváros 7 G72, Szászrégen 7.310, Sza-
mosujvár 6.857, Fogaras 0 579, Kézdivásárhely 
0.079, Vajdahunyad 4.520, Dicsőszentmárton 
4.417, Erzsébetváros 4 508, Koiozs 4.138, Víz-
akna 4 048, Csikszereda 3 701, Hátszeg 3.124, 
Abrudbáuya 2.938 lakossal. 

— Az erdólyre8zi középiskolák ifjú-
ságának céllövő versenyét pünkösd első uapjun 
tartották meg Kolozsvárt. Az elsódijat a bras-
sóiak, a másodikat a székelyudvarhelyiek éa 
a hatodikat a kézdivá3árhelyiek nyertek el. 

— A népoktatási törvény reiiziója. 
félhivatalosan  jeleutik, hogy a vallas- és köz 
oktatásügyi miniszter a vármegyei közigazgatás 
reformjával  kapcsolatban revízió alá veszi a 
jelenleg érvényben levó népoktatási törvénye-
ket és rendelkezéseket. A miniszter e célból 
saját elnöklésével törvónyelőkészitő bizottságot 
szervezett. 

C S A R N O K . 
A szerelem ereje. 

Van nekem egy igen jó barátnőm Joláuka, 
aki tudvalevőleg végtelenül csinos, okos és 
szellemes kedves asszony. 

Vau nekem egy gyönyörű fekete  kutyám, 
amelyet én imádok, ó pedig gyűlöl. 

S van ö neki egy kedvenc hiedelme, amit vi-
szont ó imád és én gyűlölök. Az ó hite ugyan 
is ez, hogy létezik meg igaz szerelem. Azt pedig 
hogy én a pesslmismus legsötétebb szemüvegén 
át nézem a világot, már elégszer mondottam. 

Legkedvesebb thémánk mindazonáltal a sze-
relem fölötti  vitatkozás O harcol mellette, én 
ellene s ez elég érdekes és mulattató midket-
tónkre uézve. 

Barátnőm példákkal szokta védeni álláspont-
ját. Most legutóbb párisi útjáról visszatérve, 
büszkén monda, hogy egy oly esetet látott 
útjában, mely minden kétségét kizárva, a sze-
relmet a lehető legnagyobb és legfenségesebb 
érzel eremé teBzi. , 

Egy kisvárosi kioszkban ülve — igy kezdé 
a históriát — azt veszem észre, hogy a másik 
asztalnál levő, hirteleu szőke, kopott fiatal 
ember nagyon bámul reám. Uár láthatta rajtáin, 
hogy csöppet sem vagyok elbűvölve pillantó-



2 . szám. S Z É K E L Y S É G oldal. 
Hiútól, egyre boldogított semmitmondó tekin-
tetével. 

Tudod, valami olyan hülyeség, bárgyúság 
látszott az arcán s ugyanilyen volt a szeinki-
fejezése  is. 

A férfiaknak  bármily nagymérvű fixirozásá 
hoz hozzá vagyok szokva úgyannyira, hogy 
manapság már ügyet sem vetek reájuk. Hisz 
mind egyformák. 

Ugy kitartó asszony tekintet képes a legoko-
sabb félti  fejét  is elbolonditani, ha nem to-
vábbra legalább párpillanatra. Én tehát - mint 
mondáin — bámulóiin iránt egyáltalán nera 
szoktam érdeklődni. 

Most egészen nyugodtan gondolkozni kez-
dettem. 

Éa csodálatosképen mig gondolkozom, foly-
ton magamon érzem azt a hülye tekintetet. . . 
Elképzelheted, mennyire bosszant ez a dolog. 

Hogyan szabaduljak tőle. 
Gyorsan kaualozora a jeges kávét, miközben 

ismét a gondolataim rendezéséhez fogok. 
Mugaiu dilhöseu mormogom : 
Nézze meg az ember, sehol sem lehetek 

egyedül, ez a kiálhatatlan tacskó mennyire zse-
nlroz I 

Eh, egyszerűen hátat fordítok  neki 1 
Elhatározásomat tett követte s már éppen 

mosolyogni kezdettem naivságomon : 
Hogy ez előbb nein jutott eszembe I 
Egyszerre a hátam mögött egy roppant kel-

lemetlen hang megszólal: 
Pincér! A feketémet  vigye át arra az asz-

talra. 8 a velem szemközt levőre mutat. 
Tovább nem lehetett tűrnöm. 
Fizettem, felkeltem  és távoztam. Az ajtó-

nál valami megfoghatatlan  erő kenyszeritett, 
hogy visszanézzek, de azután ugyancsak siet-
tem. A tiunak olyau dúltak voltak a vonásai, 
olyan fenyegetők  a szemei. . 

Örültem, hogy ilyen könnyen megszabadul-
tam egy roppant kellemetlennek ígérkező 
kalandtól. 

Bebolyogtam az ismeretlen néptelen utcákat, 
miközben egyre sötétedett. A villany lámpákat 
nem gyújtottak fel.  A takarékos város számított 
a hold ingyen sugaraira. A jó öreg meg is 
telelt világító hivatásanak, mindaddig, mig egy 
végteleu latszo felhögomoly  megtalálta es ke-
gyetlenül kezdte gázolni. 

Most teljes sötétség uralkodik. Hideg bor-
zongás fut  végig rajtam s ott lebeg előttem a 
lak lombjai között, ott kisért az a fakó  arc s a 
színtelen szemek. Csak most veszem cszre, 
hogy ismét a kioszk közelébe kerültem. Az 
ablakon beuézek. A terem egészt-n üres. A 
kelluer ásítozva törli le az asztalról a masza-
tokat. Iszonyú kíváncsiság fog  el megtudni, ki 
volt a kopott hatat ember. 

Kérdésemre az ásítozó pincér szomorúan 
feleli: 

Egy szegény ürült kérem... És elmondot-
tam az egész gyászos meset. L>e éu minek, 
minek ismételjem el neked? Hiszen az életben 
előfordul  nap - nap után az ilyesmi s kit 
érdekel V 

Senkit, épen senkit. Téged meg éppen 
nem. Ki törődik egy csalédolt szívtől, eszctől 
megfosztott  nyomorulttal ? 

Különben az egész történet szörnyen banális. 
Szeretett... (Ez mindennek a fő  mozgató ereje, 
kiindulási pontja. Tehát imádott egy leányt, aki 
nem volt hozzá való. Szülei és előkelő rokonai 
nem engedtek meg, hogy elvegye szive válasz-
totját. Az férjhez  ment es egy ev múlva meg-
halt, A Hu pedig megörült. 

S most miből él — kérdezem. Tarljak a 
„jó" rokonok, egyiktói a másikhoz vándorol. 

Nem tudná nekem megmondani, miért bá-
mult az éu reám annyira? 

Dehogy nera, kérem. Nagysád feltűnően 
hasonlított a meghalt Hutai asszonyhoz . . . • 

Másnap természetesen tovább utaztam. 
Később hallottam, hogy a szegény fiatal  ember 
viaszanyerte értelmi képességét. Hallod? A 
meghalt ideál képmáaánuk látáaa képes volt 
helyrehozni megbomlott agyrenclszerét! 

No moat mond, van-e mélyebb, igazibb, 
végtelenebb és istenibb érzelem, miut az egye-
düli idvezitő szerelem? 

Van. Felclém rendületlenül: 
A szeretet I 

Szerkesztői üzenetek. 
G E. Tusnádfűrdö.  A tusnád fürdőről  irt 

cikket nem közölhetjük le, mert abban njil-
vánvnlólag és kétséget kizárólag olyan kije-
lentések és állitások foglaltatnak,  a melyek 
sajtópert vonnának magul után. Minthogy pedig 
az uj sajtótörvény értelmében ennek követkéz 
m ínyeiért nemcsak a cikk Írója, hanem lapunk 
biztositéka, sőt nyomdánk is fokozatos  felelős-
séggel tartozik, olyan cikket, amelynek követ-
kezménye nyilván sajtóp r lenne, csak abban 
az esetben tennénk közz •. ha kezeinkhez a 
cikk Iréja olyan anyagi biztosítékot tenne le, 
amely sajtóper esetén az esetlegea költsége-
ket fedelű.  Természetesen még e mellett is 
elbírálás alá vesszük azon kérdést, vájjon az 
ilyen közlemény is a közérdeket szoigálja-e. 

Pályázat kántori állásra. 
Alólirott cgyháatanácf  a c îknagy 

boldogasszonyi róni. kath. fókánion 
állásra pályázatot hirdet. 

J a v a d a l m a : 
1. Készpénzfizetés  1000 korona. 2. 

Ájtatosiilap kamatából lo korona. 3. 
Koromijövedék kötvény kamataiból 8 
korona. 4. Orgona-fuvó  nyomatási díj-
ban 80 korona. 5. Toronykezelésért 
ideiglenesen 88 korona, (i. Dánfalva 
községtől 133 terű fenyőfa.  7. Karez 
falva  községtől 12 terű bükkfa.  8.St.óla-
illetékből: libera temetések alkalmával 
1 kor. 68 lillér, más temetések alkal-
mával 1 kor. 40 fillér,  9. 1 hold 341 
• - ü l kert. 10. 1 hold szántó és 1 hold 
kaszáló. 11. Tisztességes lakás rende 
zett gazdas igí épületekkel. 

K ö t e l e s s é g e : 
Üsszes kántori teendők végzése. 

Férfi  énekkar szervezése és vezetése. 
Kiválóan kötelessége az iskolás gyer 
mekeket hetenként két félnapon  át 
egyházi énekekre oktatni a régi iskola 
tantermében. Köteles orgona tuvónyo 
inóról és a kórus tisztaságáról gon-
doskodni. 

Pályázati határidő folyó  év jun 
hó 27-ik napja bezárólag Kan-or 
verseny, vagyis próba megkívántatik 
Próba junius hó 2s-án délelőtt és dél 
után. Az állás főpásztori  kinevezés u:áu 
azonnal elfoglalandó. 

A pályázók, egyéb okmányaik között 
igazolni kötelesek, hogy dalárdát vezet 
tek, vagy vezetni képesek. 

Kelt Karczfalván  1914. jun. hó fi  án 
i_2 Egyháztanacs. 

Szám: 1127 — 1913. 
Versenytárgyalási hirdetmény. 
Csikvármegye törvényhatósági bi-

zottságának 1 1469—1911. szám a. kelt 
határozata alapján alólirott községi 
Elöljáróság a községben építendő köz 
vágóhely építésére az alábbi feltételek 
mellett versenytárgyalást hirdet. 

1. Az árlejtésen részt vehet minden 
hazai vállalkozó, ki üzleténok gyakor-
lására hatósági engedélylyel vagy vál-
lalkozási minőségben oklevéllel bir. 

2. Cs.tk szabályszerűen kiállított s 
bélyeggel ellátott közvetlen, vagy posta 
utján beadott ajánlatok fognak  tárgya-
lás alá vétetni. 

3. Zárt Írásbeli ajánlatok folyó  évi 
junius hó 18 án d. e. 8 óráig adan-
dók be, később már nem fogadtatnak  el. 

4 Nyilvános versenytárgyalás Csik-
szentsimon községházánál 1914. évi 
junius hó 18 áu d. e. 10 órakor fog 
megtartatni. 

5. Kikiáltási ár ezen építkezésre 
1727 kor. 18 fillér. 

6. Vállalkozó tartozik a kikiáltási 
ár 5"/o át készpénzben vagy ovadékké-
P'.'S értékpapírban az elöljáróságnál le-
tenni. 

Tervrajz és rószletköltségvetés az 
elöljáróságnál hivatalos órák alatt meg-
tekinthetők. 

Csikszentsiinonon 1914. évi május 
hó 18-án. 
Reck Ferencz, 

k.-jegyiS. 
Virág Mihály, 

k-iitró. 

AUTOMOBILOK 

keveset használtain ladók.Magyarorszá-
gon legnagyobb választékban 150 - 200 
darabig állandóan rendelkezésre áll, 
fuvarozásra,  városi és tura-hasznalatra, 
nyitott és csukott autók, valamint 
autobuszok és tehsr-automobilok min-
den célra, mindenfele  gyártmányú leg-
utolsó typusokból állandó kiállítás 1000 

koronától feljebb  minden árban. 
Keveset hmmált gumik és folsBerelésok. 
Budapest, VI., Liszt Ferencz tér 3. sz. 

Telefon  149—62. 
F E K E T E 
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ŐSZI TKÁ.GYÁZÁS! 
THON\ASSALAK 
A legjobb ós legolcsóbb 

foszt'orsavas  műtrágya! 
Óvakodjunk a hamisítások-
tól ! Csuk tikkor valódi, ha 
ilven zsákban vau ós eredeti 
ólomzár van rajta. Minden 
zsák tartalomjegyzékkel van 

ellátva! 
KALMÁR VILMOS 
a Tliomaspliosphtttialirikeu 

Berlin, vczórképviselője 
Budapest, VI., Auirássy-ot 49-
Különösen a jelenlegi rond-
kivüli olcsó árakra figyel-

meztetjük a vásárlókat. 

Szára 610—1914. 
ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. 

Alul irt kikiildött bír. végrehajtó ezennel köz-
hírré teszi, liogy ti csíkszeredai kir. járásbíró-
ságnak 1914. évi V. (548. számú végzése folytán 
Dr. Kovács (íyárlás ügyvéd által képviselt Agrár 
Takarékpénztár végrehajtató részére, végrehajtást 
szenvedő ellen 420 korona — lillér köveidé* H 
járulékai erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás 
folytán  alperestől lefoglalt  és 618 korona — lil-
lérre becsült ingóságokra a csíkszeredai királyi já-
rásbíróság 1914. évi V. 643. szánni végzésével 
a további eljárás elrendeltetvén, aunak az alap-
és feliilfoglaltatók  követelése erejéig is, amennyi-
ben nzok kielégítési jogot nyertek volna, a végre 
hajtást szenvedő lakásán Csík púi falván  leendő meg-
tartása határidőül ti)  14. éri  JuliUH  hó íiO. 
un/tjún  r/. h. 4 órá,fa  kitüzetik, a mikor a 
bíróilag lefoglalt  ingók és pedig: szekerek, fa, 
deszka stb. a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés 
mellett, szükség esetén becsáron alul is elfognak 
adatni. 

Felhivatnak mindazok, kik az elárverezendő 
ingóságok vételárából a végrehajtató követelését 
megelőző kielégítéshez jogot tartanak, a mennyiben 
részükre a foglalás  korábban eszközöltetett volna 
és ez a végrehajtási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, 
hogy elsőbbségi jelentéseiket az ái verés megkez-
déséig alulirt kiküldöttnél írásban beadni, vagy 
pedig Hzóval bejelenteni el ne mulasszák, mert 
különben csak a vételár fölöslegére  fognak  utaltatni. 

Kelt Csíkszereda, 1914. évi junius hó lU-ik 
napján. 

MOLNÁR SÁNDOR, 
kir. bírósági végrehajtó. 
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Nyomatott Vikir L. klinyvnyomilijibin, ('«ikimtd» 

Szám: 327—1914. 
Ásványvíz-bérbeadási hirdetmény. 

A kászonimpéri közbirtokosság u 
tulajdonában levő kászonimpéri K páti 
Báthory-borviz forrás  ég vényt 8 savanyu 
viz termékét, melyet «ddig évi 8502 
kor. bérért ti Magyar Ásványvíz forgalmi 
éa kiviteli r.-t. használt nevezett Cég 
terhére a bérbeadástól kezdve 1927. 
évi julius hó 30-ig terjedő időre, tehát 
13 évre kászonimpér községházánál 
1914. évi junius hé 30 étn d. e. 
10 orakor tartandó zárt írásbeli ujáti-
latlal egybekötött nyílt szóbeli verseny 
tárgyaláson bérbeadja. 

A bérlő által évi 311 napon hasz-
nálható ásványvíz napi terméko tapasz 
tálat, szerint 3600 liter. 

Bánatpénz 5000 korona 
Az árverés megnyitásiig boirkező 

és a feltételeknek  inegMelöleg te>::ze 
relt ajánlatok szinti.u figyelembe  vé 
.einek. 

Az árverési és szerződési feltételek 
hivatalos órák alatt a tn. kir. jár Erdő 
gondnokságnál Csiksznnimártonor!, ugy • 
sziutén a közbirtokosság elnöLenei hiva-
talos órák alatt megtekinthetők. 

Kászonimpér, 1914. évi jun. hó 10. 
Boldizsár Lajos. 

közli, flu'.k. 

Csődeladási hirdetmény. 
Alólirott tönteggonilnuk ezennel Köz-

hirré teszi, hogy vb. Cseh István csőd-
tömegéhez tartozó 5759 5 liter bor hor-
dóval együtt nyilvános árverésen Csík-
szeredában 1914. junius hó 17 én 
d. u. 4 órakor a posta épület pincé-
jében el fog  adatni. 

A bor és hordók leltúrszeiiuli be-
szerzési ára 27t>3 korona 45 tillér btes-
értéke 1705 korona. 

Az árverés egy tömogbeu fog  meg-
kiséreltetni s ha ez nem sikerül, akkor 
hordónkint fog  elárvereztetni. 

A kikiáltási ár 1705 korona, mely 
összegen alól a bor el nem adatik. 

Az árverési feltételek  irodámban d. 
e. 8 órától 12-ig és d. u 3 -5-ig meg-
tekinthetők. 

Csíkszereda, 1914. junius hó 9-én. 
Dr. Rosenfeld  Adolf, 

tönieggoudnok. | 

THIERRY A. GYOGYSZERESZ BALZSAMA 
Utolérhetetlen hatású tüdó- ós mellbetegsogekn^l, enyhíti a ka-
tnrust, megszünteti a fájdalmat  okoso köhögöt t. Toroki vuladást, 
rekedtséget ós gégi-hajok.-<r megszüntet, valamint lázt, külttnó-on jó 
hatású gyomorgörcs és kolika ellen. Ctyógyhutásu aranyér és alt esti 
bántalmaknál, tisztítja a veséket, étvágygerjesztő, rlöseiriti az emész-
tést. Kitűnően bevált fogfájásnál,  odvas fogak,  szájbüznél, valamint 
az összes száj- és fogbetegségek,  bíiffögés  ellen, megszünteti a száj 
vag3- gyomortól eredő bűzt. Jó hatása pántlíkagilisztánál. Meggyógyít 
minden sebet, sebhelyt, orbáneot, láztól eredő hóly.got, kelést, sze-
mölcsöt, égési sebeket, megfagyott  testrészeket, vart és kiütést. 
FUlbáutalmuk ellen kitűnő hatású. Minden háznál killönöseu inflneuzu, 

kolera vagy más járványoknál kéznél legyen. 
írjunk: Thierry A. őrangyal gyógytarának Pregrada, 

Rohitsch mellott. 
12 kis vagy 0 dupla  vagv 1 nagy sepicialăveg  5 00 korona. 
Nagyobb rendelósoknel jelentekeny aiengedineny ! 

Thiorry A. gyógyszerész egyedül valódi Centifolia-kenöcse. 
Megakadályoz s megszüntet vérinérgozést, fájdalmas  operációkat lepgyak-
rabban feleslegessé  tesz. Használatos gyerokágyiis nőknél fájt'»  enib'ik. 
toj megindítás, rrkedés, emlőkeményedés ellen. Oröánc, feltört  lábak, sebek, 
dagadt végtagok, csontszu, fekélyek,  ütés, szitrás, lóvé», vágás vagv zúzó-
dás által okozott sebeknél kitűnő gyógyhatású szer. Idegen tusi. k eltávo-
lítására mint: üveg, szálka, por, serét, tüske stb. kinövések, karbunkulus, 
képződmények, valamint rák ellen, féreg,  rothadás, köröingyülés, hólyag, 
egosi sebek, hosszú betegségeknél előforduló  fülfekvésnól,  vérkelé-eknél, 
fülfolyásnál,  valamint kipálás esetén csecsemőknél stb. stb. kitünö hatású. 

2 tégely ára K. 3 60 A pónz előzetes bekuldóse vagy utánvét meiiett kapható. 
Budapesten kopható: Torok JÓMef  gyógytárában, valamint az ország legtöbb gyógyszer-
tárában. Nagyban: Thalmayer ós Seitz, Koohmeister Utódai, Radanovits Testvérek 

drogueriákban Budapesten kapható. Ahol nincs lerakat rendeljünk közvetlenül : 
Thiorry A Őrangyal gyógyszertárából, Pregrada, Rohitsch melleit. 

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

Elvállal mindennemű könyvnyomdái munkákat. u. m.: báli meghívókat, 
falragaszokat,  eljegyzési kártyákat. <-,:' íivé'i meghívókat. gyászlapokat, 
névjegyeket, röpiratokai. folyóiratok  1. ;•:. •• rak fór  ^vliázi. ügyvédi és 
községi nyomtatványokból. Szép váia-."ték fi-iom  irodai'fehér-,  fogalmi  és 
miniszter papírokban, úgyszintén levélpapírok és borítékok, gyáitsíegélyü 
es más színekben, díszdobozokban és mappákban, valamint' finom  irodai' 
Anthracyn, kék, piros és zöld ténta. tusok, kitűnő pecsétviaMok irónok 
tollak, tollszárak, törlögumik. inkolai füzelek,  rajnszkösttk beáradok és 
negedüvonók, hurok, rajqwjarok, njzftsctak,  kferfk  rtfe.  eikkskbe 


