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Félévre 4 korona. 
Negyedévre 2 korona. 

Egyes szám ára 10 fillér. 
Megjelenik minden vasárnap reggel. 
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Hirdetési dijak előre lizetendök. 
Kéziratok nem adatnak vissza. 

POLITIKAI, KÖZGAZDASÁGI ÉS SZÉPIRODALMI HETILAP 

Az etikett. 
Az egész osztrák-magyar monarchiát 

alapjaiban megrendítette a serajevoi 
merénylet és mint ilyen megrendülések 
mindig, ez a merénylet ia felszínre  ve-
tett néhány olyan momentumot, ame-
lyekből ennek a szerencsétlen kettős 
monarchiának sok bajára, e bajok okaira 
vonhatunk következtetéseket. 

A legszomorúbb, legelkeserítőbb a 
merénylet következményei, illetve a me-
rényletet kiséró körülmények közül fel-
tétlenül az udvari spa lyol etikett min-
deneket legázoló uralkodása és előtérbe 
tolódása volt. 

Ez az etikett még soha sem látszott 
ennyire mindenekfelett  állónak, ennyire 
mindenen, sziveken, lelkeken uralkodó-
nak, mint ebben az esetben, mikor azok, 
akikre alkalmazták, lelkükben gondol-
kodásukban, élettikben és halálukban 
egyaránt egész különleges emberek 
voltak. 

Ue ma két héttel a merénylet után 
már szinte lezárhatnók a tragédia aktáit. 
Lezárhatnók, igen, ha az etikettnek ez 
a különös, hihetetlen és mondjuk meg, 
kissé felháborító  uralma uem vetne 
fényt  e monarchia népeinek minden bu 
jára. De fényt  vet, még pedig nagyon 
szomorú fényt  és e fényben  meglátjuk 
ami sok bajuuk egyik nagyon nagy, 
nagyon végzetes okát. 

Az etikett, a forma  ez uralkodik az 
egész társadalmon, mindnyájunkon. Miu 
dentltt formákhoz  ragaszkodunk, egész 
életünk a formákkal  való harcból, küz-
delemből és viaskodásból áll Eíek a 
formák  — a különböző társadalmi osz-
tályok formái,  akadályozzák meg, liogy 
bármilyen eszme, bárrailyen terv való 
ban megvalósulást nyerjen. Minden akció 
beleakad valami formába;  vaiaiui sza 
bályba, amely azután húzza le a mélybe, 
a megvalósulliatatlaiiság mélyébe. 

Üsztálytugozódásunk sem egyéb, mint 
a formák  következménye, amelyekhez 
a legtöbb ember oly szigorúan ragasz-
kodik. 

Igen sok helyen a polgárság eröseu 
demokratikus befolyása  alatt a formák 
uralnia már hanyatlóban van, de itt a 
vidéken még iu floribus  van a formák 
hatalma. 

Azt hisszük, nem ia kell erről bőveb-
ben beszélnünk. Mindenki tudja, liogy 
egy-egy bál vagy bankett megrendezése, 
egy jótékonyíilu előadás vagy estély 
beállítása milyen nehéz, mert vagy az 
egyik főembernek,  vagy a másik uri-

asszonynak van valami kifogása  valami 
ellen. Fonnák és etikett, ezen a kettőn 
alapul umi egész társadalmi berendez-
kedésünk, ahelyett., hogy őszinte egyet-
értésen és fenséges  érzéseken alapulna 
társadalmi rendszerünk. 

Kzért nem vagyunk erősek, ezért 
nem tudunk egységes, határozott állást 
foglalni  semmiféle  kérdésben és — vall-
juk meg — ezért is gyenge ami egész 
monarchiánk. 

Etiketten egy államot felépíteni  nem 
lehet. Az etikett külső váz és nem le-
het belső tartalom. — Abba a vázba, 
amelylyel a monarchiát az etikettet és 
a formák  körülveszik, komoly és igazi 
belső tartalmat teli tölteni. 

Az etikettnek az a ktllönöa szerep-
lése, amely a trónörököspár bécsi teme-
tésén megnyilvánult, talán gondolkodóba 
ejti azokat, akiknek niindeue az etikett 
és talán változást fog  előidézni a kettős 
monarchia társadalmi életében. 

Törvényhatósági közgyűlés. 
Vármegyénk törvényhatósága folyó  hó 
21-én rendkívüli közgyűlést tart. A köz-
gyűlésnek egyetlen tárgya a Ferencz 
Ferdinánd trónörökös és nejénék meg-
gyilkolása alkalmából teendő részvét-
nyilatkozat. A vármegye főispánja  a kü-
vstkező meghívót bocsátotta ki. 
Sz. 7970—1914. ai. 

MEGHÍVÓ. 
A folyó  évi junius hó 2S án gyilkos 

merénylet folytán  Szerajevőban elhunyt 
Ú Császári és királyi Fensége Ferencz 
Ferdinánd főherceg  trónörökös urnák és 
fenséges  hitvese Hohenberg Zsófia  her-
cegnő emlékének megörökítése, valamint 
a legmagasabb trónt és a magyar nem-
zetet ért súlyos csapás felett  érzett 
hazafias  fájdalmának  kifejezése,  a Király 
Őfelségéhez  részvétfelirat  felterjesztése 
végett folyó  cvi julius liö '21 ik 
napjanak délelőtt, 10 órajara a 
vármegyei székház nagytermében rend-
kívüli közgyűlést hivők egybe, a melyre 
a törvényhatósági bizottsági tag urat 
hazafias  üdvözlettel meghívom. 

Kelt Csíkszeredán, 1!I14. julius fi  án. 
üyalókay Sándor, 

. főispán. 

Dr. Nagy László gyergyótöl-
gyesi járásorvosról irták a lapok, liogy 
a koronás ezQstérdemker azt kitüntetést 
a melyet saját életének kockáztatásá-
val emberélet megmentéséért a király-

tól kapott, visszautasította. — A mint 
értesülünk ez a hir nem felel  meg a 
valóságnak. Dr. .Nagy László a kitünte-
tést nem utasította vissza, söt ilyenre 
soha sem is gondolt. Valóban indokolat-
lan és hihetetlennek is tűnt fel  ez a 
híresztelés azok előtt akik dr. Nagy 
Lászlót ismerik. Hisz a királyi kitünte-
tésben nem a kereszt, avagy az ordo 
nagysága a fődolog,  hanem maga a ki-
tüntetés ténye. Mert az, hogy milyen 
ordót kap valaki, szabályokon, sablono-
kon alapul, a melyek nagyou régen 
valamikor megírattak, s a melyen ma 
változtatni nem lehet, és bizonyára nem 
is akarnak, a kintüntetésben megbecsülni 
való és a lényeg a királyi kegy, a mely 
egyformán  van benne a legegyszerűbb 
bronzéremben és Szent-István rend 
nagykeresztjében. 

A képviselöváiasztók összeírása. 
A központi választmány ülése. 

A vármegye központi választmánya hétfőn 
délelölt Fejér Sándor alispán elnöklete mel-
lett ülést tartott, melyen a megjelent tagok, 
valamint a kiküldött ösazeiró-ktildöttségi el-
nökök az eaküt letették. 

Az üíéa legfontosabb  tárgya az egyes aza-
vnzókörük azerint a képviselöváiasztók össze-
írására, illetve az országgyűlési képviselövá-
iasztók üllő. évi állandó névjegyzékének 
összeállítására aziikséges ösazeiró-küldöttségek 
megalakítása es kiküldése volt. A belügymi-
niszter módosító rendelete szerint a vármegye 
uégy választókerületében az eredeti 27 sza-
vazókör helyett 19 alakíttatott, melyeknek 
beosztása lapunk más helyén olvaaliató. 

Az egyea szavazókörök azerint az öaszeiró 
küldöttségek a központi válaaztmáuy által a 
következőképpen küldettek ki : 

A csikszentgyörgyi szavazókörbe iCsik-
szentgyörgy, Bankfalva,  Menaság! elnöknek dr. 
Kltlies Gyula, helyettesnek Veress Dénes, pót-
tagnak dr. Csiszér Miklós. Minden községben 
a bizottságnak hivatalból tagjai az illető köz-
ségi jegyzők. 

A csikszentmártoni szavazókörbe (Csikszent 
márton, Csekelalva, Kozmás, Lázárfalva  el-
nöknek Csiszér Imre, helyettesnek dr. Ady 
Endre, póttagnak Csiszér Károly. 

A caikazentsimoni szavazókörbe (Csikszent-
simon, Csatószeg, Verebes, Tusnádi elnöknek 
dr. Elthea Zoltán, helyettesnek Kovács Ger-
gely, póttagnak Virág Mihály. 

A kaszonaltizi szavazókörbe (Kászonaltiz, 
Féltíz, lrnper, Újfalu  és Jakahfalval  elnöknek 
Bartalis Ágoston, helyettesnek Érős Béla, 
póttagnak Méazároa József. 

A caikrákosi szavazókörbe (Caikrákos. Gö 
röcafalva,  Vacaáresi, Madéfalva,  Csicsó) elnök-
nek Lázár Miklós, helyettesnek Kovács Simon, 
póttagnak Mánya Kristóf. 

A csíkszeredai szavazókörbe (Csíkszereda, 
Mindszent, Szentlélek, CsikUptocza, Zsögöd 
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elnöknek dr. l'jfalusi  Jeuó. helyettesnek dr. 
Kovács Gábor, póttagnak Kovács Árpád. 

A csikszentkirályi szavazókörbe (Csikszcut-
imre, Csikszentkirály) elnöknek T. Nagy Imre, 
helyettesnek Qábor János,póttagnak Angi István 

A szépvizi szavazókörbe (Borzsova. Szent-
luihály, Csikszentmiklds, Gyimesbűkk, Gyimes-
felsólok,  Gyimesközéplok, Szépviz) elnöknek 
dr. Márton László. helyettesnek Minier Lajos, 
póttaguak Teutseh Frigyes. 

A várdotfalvi  szavazókörbe (Csomortán, 
Delne, I'álfalva,  Csobotfalva,  Várdótfalva)  el-
nöknek dr. Nagy Béni, helyettesnek Szabó 
István, póttagnak Ambrus Dénes. 

A ditrói szavazókörbe (Ditró) elnöknek Za-
kariás Lukács, helyettesnek dr. Szatbmáry 
látván, póttagnak Gál Miklós. 

A gyergyóalfalui  szavazókörbe Alfalu,  Cso-
mafalva)  elnöknek dr. Benke Antal, helyet-
tesnek I'ortik Lajos, póttagnak Kiss Antal. 

A gyergyóretnetei szavazókörbe (Remetei 
elnökuek dr. Nóvák Albert, helyettesnek dr. 
Zakariás Antal, póttagnak Zsigmond József. 

A gyergyóvárhegyi szavazókörbe (Várhegy, 
Salamás) elnöknek Józsa Géza, helyettesnek 
Cseh István, póttagnak dr. Gaál Endre. 

A szárhegyi szavazókörbe (Szárhegy• el-
nöknek dr. Színi János, helyettesnek Eejér 
György, póttagnak Oláh Alajos. 

A gyergyótölgyesi szavazókörbe (líélbor. 
Borszék. Békás, Holló,1 Tölgyes) elnöknek 
Veress Lajos, helyettesnek l'uskás Imre, pót-
tagnak Kalló János. 

A esikszentdomokosi szavazókörbe (Csik-
szentdomokos, Szenttamás elnöknek dr. Sán-
dor Gyula, helyettesnek Karda Mihály, póttag-
nak Ágoston József. 

A gyergyószentmiklósi szavazókörbe i Gyer-
gyószentmiklós) elnöknek Orel Dezső, helyet-
tesnek dr. Miklósi Viktor, póttagnak Eerenczy 
István. 

A gyergyóujfalui  szavazókörbe iGyergyó-
ujfalu,  Kilyénfalva.  Tekeröpatak. Vasláb el-
nöknek Wellman Géza, helyettesnek I'ál La-
jos, póttagnak Nagy Albert. 

A karczfalvi  szavazókörbe Dánfalva,  Jenó-
falva,  Madaras, Karczfatva)  elnöknek Kovács 
János, helyettesnek Mihály Lajos, póttagnak 
llankó Antal. 

A küldöttségek az előmunkálatokat már 
julius 10-én megkezdik és az ideiglenes név-
jegyzékeknek a helyszínén leendő összeállí-
tására hirdetményeket boesájtanak ki és ha-
tárnapokat tűznek ki. 

Az ideiglenes névjegyzékek aközponti választ-
mányhoz augusztus 10-ig terjesztetniük be. 

Az összeiró-kiildöttségek munkálatait min 
denkinek figyelmébe  ajánljuk, nehogy valaki 
jogától elessek. 

A „SZÉKELYSÉG" TÁRCÁJA. 
Hires riporterek. 

Az uj sajtótörvény életbeléptetése után 
tahin nem lesz érdektelen, ha elmondunk né-
hány hires riporter-stiklit régi emberek régi 
dolgáról. 

A nyolcvanas évek végén, amikor Szapáry 
Gyula gróf  volt a miniszterelnök, egyik buda-
pesti lap nagyon megtámadta őt, mert valami 
nagy szerencsétlenség részleteiről német szö-
vegű távirati jelentést küldött a felségnek. 

A lap szószerint közölte is a táviratot, te-
hát le sem lehetett tagadni. 

Természetesen ez állásába került az akkor 
szolgálatot teljesítő távirótisztnek, noha telje-
sen ártatlan volt a dologban. A miniszterel-
nökségről sem történt árulás, szóval érthetet 
len volt a dolog. Pedig az egészben csak 
annyi történt, hogy Gyórffy  József,  akkortájt 
hires riporter valami táviratot adott fel  a ló-
postán, soká kellett várni, miközben unatkozva 
nézegetett körül. A rácson belül egy kosárká-
ban az ismert rózsaszínű állami táviratblan-
kettát vette észre, puszta kíváncsiságból elol-
vasta és igy tudta meg, hogy Szapáry mit 
táviratozott a királynak. 

Valamikor régen minden minisztériumban 
akadt olyân kezelóhivatalnok, aki fontos  tit-
kokat adott el újságoknak. Az emberek maguk 
sem tudták, bogy valamelyik akta milyen fon-

Zászlóavatás. 
A dal- és zeneegyesület zászlóavatása, a 

közönség nagy érdeklődése mellett f.  hó ö-én 
folyt  le. Miként előző számunkban megírtuk, 
a diszfelvonulások  elmaradtak, úgyszintén az 
esti hangverseuy és tánc is. 

A trónörökös halála okozta gyász- és édes-
anyja betegsége miatt távolmaradt főpásztor 
megbízásából, a zászlót Soóthy Gyula székes-
egyházi kanonok, Kassai Lajos főgimu.  igazgató, 
Erőss József  kézdivásárhelyi főgimn.  tanár, 
szentszéki tanácsosok és Berudhard Zsigmond 
S. I., a Magyar Kultura főszerkesztőjének 
assistenciájával szentelte fel.  Ezt megelőzőleg 
a zászló jelentőségét szép beszédben méltatta 
s a főpásztor  üdvözletét tolmácsolta. Mise alatt 
a dalárda sikerült ének ós zeneszámokat adott 
elő, melyek az ünnep fényét  és szépségét uagy-
ban emelték. 

Az egyházi szertartás után, Fejér Sándorné 
zászlóanya, követve a koszorusleányok diszes 
sorától, dr. Ujfalusi  elnök oldalán, a feldíszí-
tett tornacsarnokba vonult s a pódiumon fog-
lalt helyet. Ugyanott helyezkedtek el a koszo-
rús leányok, vőfélyek  és a küldöttségek is. A 
földszint  első sorait a védnökök töltötték be, 
mig tovább a diszes közönség nagy tömege 
következett, nz elhelyezkedés után, dr. Ujfa-
lusi Jenő elnök, eszmékben gazdag, szép meg-
nyitót mondott, melynek különösen az a része 
keltett figyelmet,  hol Ferencz kir. herceg tra-
gikus haláláról emlékezett meg, a gyásszal 
indokolván az ünnep programmjáuak megcson-
kítását. 

A megnyitó után a dalárda Krkel F. Him-
nuszát énekelte el, mi után Fejér Sándorné 
I'. Mikó Ilona és Gyaiókay Sándorné nevében 
is remek szalagot tűzött a zászlóra, Kovács 
Mariska pedig a koszorús leányok nevében 
babérkoszorúval díszítette fel.  A zászlóanyák 
szögeinek Fejér Sándorné által történt beve-
rése után, a dalárda ,Goll J. hatalmas" üd-
vözlőjével köszöntötte a zászlóanyákat, tnire 
pár meleg szó kíséretében megtörtént a zászló 
ünnepélyes átadása. Dr. Ujfalusi  Jenó elnök 
lelkes szavakkal vette át a gyönyörű zászlót, 
fogadalmat  téve, hogy azt a dal- és zeneegy-
let soha esetben nem hagyja. Erre a dalárda 

tos, csak akkor látták, amikor az újság kiruk-
kolt vele. Történt egyszer, hogy Horváth Gyu-
lához, a Magyar Hirlap főszerkesztőjéhez  beál-
lított egy fiatal  ember. 

— Hoztam valamit. 
— Vigye Fenyő Sándorhoz. 
Fenyő átvette az iráat, majd azt mondta: 
— Három nap múlva jöjjön a honoráriumért. 
Tényleg három nap múlva megjelenik az 

idegen. Fenyő ideges lesz. 
— Bocsánat, sok vjlt a dolgom, három nap 

múlva kérem. 
Ez is elmúlt. Egyszer aztán Fenyő előko-

torászta valahonnan az irást és rájegyezte: 
Írjanak róla lő sort, és odaküldte Kálnoky 
íróasztalához. 

Kálnoky elolvassa és utánaszalad Fenyőnek : 
— Elolvastad ezt a micsodát V 
— Nem én ?1 
— Pedig ez aztán a szenzáció! 
Es három oldalas cikk lett az Írásból. A 

fiatalember  ugyanis Kochmeister frigyes  főrendi-
házi tag beadványát hozta el, amit a kabinet-
irodához nyújtott be a főváros  utján a Gyopju-
utcai német színház további fenntartása  érde-
keljen. Ennek a közlése nyomán támadt az a 
nagy botrány, utcai tüntetés, utcai harc és 
interpelláció, arai a főváros  lakosságát hetekig 
izgalomban tartotta. 

Hasonló \eletlenséggel jutott a Magyaror-
szág cimü lap is egy olyan ügyhöz, ami az 
egész kontinens sajtójában visszhangra talált. 
A mócsai emberkinzó csendőröket már vád alá 

jeligéjének háromszoros éneklésével köszön-
tötte zászlóját, mely megható jelenetet a kö-
zönség hatalmas tapsa követett. 

A szögek folytatólagos  beverésére került a 
sor. Közvetlen kiküldöttek, illetve megbízottak 
utján képviseltették magukat és szöget ütöt-
tek : a Magyar Djlosszövetség, Emke, Budai 
Dalárda, Szegedi Dalárda, Győri Ének- és 
Zeneegylet, Brassói Magyar Dalárda, Székely-
udvarhelyi Székely Dalegylet, Fagarasi Magyar 
Dalárda, Nagyszebeni Dal- és Műkedvelő Tár-
sulat, Kolozsvári Iparegyesület, Kolozsvári Máv. 
Összhang, Nagykárolyi Dalegylet, Aradcsauádi 
Szárnyaskerék, Iglói Dalárda, Gyergyészentmik-
lósi Kereskedők köre, Szépvizi Szentháromság 
Legényegylet, Csiksoiulyói Nőegylet, az összes 
csíkszeredai egyesületek és intézetek. A nota-
bilitások és egyletek szögei után következtek 
a véduökök szögei, majd az egyeseké. Szebb-
uél szebb, hazafias  szellemtől duzzadó jeligéket 
hallhattunk, melyek tnind azt a jóleső érzést 
keltették bennünk, bogy ez a föld  a mienk s 
ott senki másnak helye nincs ! 

A közgyűlés alatt a dalárda több népdalt 
énekelt; az egész ünnepet Egressy Szózatával 
zárta be. Délben Jakab Ödön kerthelyiségébeu 
az idegen vendégekre való tekintettel, zene-
mentes közebéd volt. Dr. Ujfalusi  elnök üdvö-
zölte a vendégeket, majd dr. Páll Árpád 
Udvarhely vármegye főjegyzője  mondott eszmék-
ben gazdag szép beszédet, végül pedig Zsig-
mond Ferenc kolozsvári karnagy szólott. 

Bár az országos gyász megzavarta a ma-
gyar dal eme szép ünnepét, mégis imponálóan 
nyilvánult meg a lelkesedés és a magyar dal-
kulturához való ragaszkodás. Főispánunkat és 
a fóispánnét  fürdókurájuk  akadályozták a sze-
mélyes megjelenésben, de meleghangú levelet 
intéztek az egyesülethez, kivárva aunak a leg-
szebb sikereket. Mikó Bálint és P. Mikó Ilona, 
kik Pesten időznek, táviratban üdvözölték a 
dalárdát és szintén képviselőket kértek fel. 

KÖZGAZDASÁG. 
Nemzeti létünk pillérei. 

Ez a nemzet ma megélhetésében, anyagi 
fennmaradásában,  fejlődésében  csak földmüve-
lésére számithat. A törvényhozás egészen hiába 
gyártotta az ipari, kereskedelmi kódexeket, 

is helyezte a komáromi törvényszék, sőt a fő-
tárgyalás napja is ki volt tűzve és a sajtóban 
egy szó sem volt róla. Valaki aztán hozzáju-
tott a vádhatározat egy litografált  példánya 
hoz, avval feljött  Budapestre, hogy valamelyik 
lapnak aladja. 

Késő éjszaka érkezett haza a szegény em-
ber, egyenesen a Budapesti Hírlaphoz fordult, 
ahol egy fiatal  újságíró tartott inspekciót. 

Jójjöu el holnap este, majd akkor be-
szélünk a dologról. 

Nem várhatok holnapig, mert nincs miből 
élni — felelte  jámboran. 

Másnap reggel aztán a Magyarország vette 
meg a dolgot, amiből világszenzáció lett. 

A budapesti államrendőrség szervezésekor 
féltékenyen  őrizték a kinevezéseket még a leg-
utolsó pillanatokban is. Már pedig mit ér az 
újságírónak az olyan hír, ami a többi lapnak 
is megvan V 

Barna Izidor, a nemrég elhunyt hires és 
ötletes riporter megtudott annyit, hogy a kine-
vezettek teljes névsora másnap jelenik meg a 
hivatalos lapban. Elment hát az allamnyom 
dába, ahol volt néhány ismerőse, akikkel be-
szédbe elegyedett. Természetesen nera emii-
tette azt, hogy miért jött, hanem anuál élén-
kebben járt körül a szeme, kereste a kisze-
dett betühasábokat. Meg is találta. 

Akkor aztán olyan témába kezdett, arain 
tüzesebben lehetett vitatkozni és közelebb vo-
nult a keresett hasábhoz. 
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hiába bástyázta körül az ipart és kereskedel-
met szabadalmakkal, látta el mind a kettőt 
milliomos segítségekkel, üvegházi növények 
maradtak az annyira ápoltak. Ks ha a törvény-
hozás, a kormány mostoha is volt midenkoron 
a mezőgazdasághoz, a nemzeti termelésnek 
mégis esak ez az egyetlen egy ága, a mely 
tartja a többit. 

Igaz, hogy maga a mezőgazdaság is ezer 
sebből vérzik. Az állam a pénzügyi helyzetre 
való hivatkozással évről-évre mostohább lesz 
a mezőgazdasághoz, megszületnek a jelszavak, 
melyek között van helyes is, a mint helyes a 
többtermelés jelszava, de miniszterek mennek, 
miniszterek jönnek, a pénz elfolyik  másra s 
arra már nem jut erő a költségvetésekben, 
hogy ezeknek a költségekkel megvalósítható, 
a távolabb jövőben anyagi gyarapodást buzog-

— En ennek a felfogásnak  sohasem leszek 
hive ! — kiáltotta erősen gesztikulálva, miköz-
ben széles tenyerével ráesapott a befestékezett 
betűkre. 

De mert az egész névsor uem fért  el az 
egyik tenyerén éppen kapóra érkezett valamely 
békülékeny hang. 

— Ez már aztán helyes! — szólt Barna 
Dóri és másik tenyerét rávágta a folytatásra. 

Nyomban ezután sietett be a szerkesztő-
ségbe, és lediktálta tenyeréből az államrend-
őrség Összes tisztviselőinek n -vsorát. 

Ezt a fifikát  egyébként néháuy év előtt 
Barna Dóri után szabadon elkövette egy német 
ujságiró kisasszony is, aki addig settenkedett 
a esinos nyomdavezető körül, mig belecsap-
hatta tenyerét az ót érdeklő szedésbe. A nyomda-
vezető azonban észrevette a dolgot és légy-
ottot kért a ravasz kis hölgytől. 

— Tehát biztosan várom holnap — mondta 
szendén mosolyogva, elmenőben a leány. 

— Ott leszek — felelt  a nyomdász, azon-
ban kényes ember vagyok és szeretném, ha 
a kisasszony már most megmosná a kezét, 
mert addig el sem eresztem. 

Az emlékeztetés pápai királygyakorlatok 
alkalmával jó néhány évtizeddel ezelőtt Barna 
Izidor, akkor az Egyetértés riportere, elment 
Pápaihoz, a kabinetiroda akkori főnökéhez: 

— A félhivatalos  kóuyomatás csak általános-
ságokat és külsőségeket ad a gyakorlatról, 
nekem pedig bővebb részletek kellenek. Kérem, 
legyen kegyes adja ide a teljes dispositiót. 

A „Hermes" Magyar Általanos Valtoüzlet Resz 
vénytarsaság, Budapest, heti jelentése a tőzsde 

forgalomrol  es pénzpiaci helyzeteröl. 
itudupoMt, 1914- julius 2. 

A hosszú idő óta tartó lanyha tőzsde irány-
zat a legutóbbi napokban még kiéleződött. 
A gyászos kimenetelű szerajevoi merény-
letnek eleinte ugyan nem tulajdonították tőzs-
dei körökben nagyobb fontosságot,  később 
azonban, mikor mindinkább bebizonyult az a 
tény, hogy a tronörököspár jól szervezett poli-
tikai összeesküvés áldozata, melyet Szerbiá-
ból szítottak, az ebből kifolyólag  várható 
politikai következmények a tőzsde hangulatát 
is nyugtalanították, ugy, hogy az egész vona-
lon előadások történtek, ami a/, utóbbi időben 
tapasztalható csekély felvevő!képesség  mellett 
csak nagyobb árveszteségek mellett volt lehet-
séges. 

A lanyha irányzat az összes értékekre ki 
teriedt és sem a vezető banknanirnk. srm 

Pápaynak sok dolga volt, nem ért rá maga 
kikeresni, felkapott  egy csomó írást: 

— Tessék, ezek között lesz. 
Amint az írásban keresgélt Barna, egy 

táviratra bukkant, mely Szentpétervárról jött. 
Nem gondolkodott sokat, zsebrevágta, elvégezte 
a dolgát, majd a szállodájában bezárkozott 
és elolvasta a táviratot. Majd elhűlt, amikor 
látta, hogy az orosz cár küldte a mi királyunk-
nak hármasszövetség ügyében. 

Mindenekelőtt lemásolta huzszor. Egyet el-
dugott az ágyba, egyet a szekrény alá, a 
tükör mögé, minden elképzelhető helyre, magá-
hoz is vett belőle egyet, az Egyetértésnek 
küldött fel  belőle kerülő uton. mind arra az 
esetre, ha ót magát elfogják,  mert hogy be-
csukják az nem baj, de a szenzációnak elveszni 
nem szabad. 

De uem történt semmi baj, másnap eluta-
zott s az eredeti táviratot másnap visszaküldte 
Pápaynak. A világsajtó pedig az Egyetértés-
ből értesült a szenzációról. 

Amikor aztán Pápay hazaérkezett, magá-
hoz kérette Barnát, aki szorongó szívvel ment 
fel  a kabinetirodai főnökhöz.  Bizonyság ked-
véért magával vitte Eötvös Károlyt is, ha mind-
járt védőre lesz szüksége 

Pápay szívesen fogadta  Barnát és csak any-
nyit mondott neki: 

— Renbden van, nem haragszom de, remé-
lem, senki sem fogja  megtudni, hogy ön mikép 
jutott a sürgönyhöz. 

súlyos gazdasági következményeket vou maga 
után, nem is szólva arról, hogy alapjában meg-
rendíti a fennálló  pénz és- hitelszervezet ré-
szére föltétlenül  szükséges bizalmat és csök-
kenti a takarékossági kedvet. A lokális tüne-
tek vizsgálata alapján sokan azonnal készen 
vannak a válasszal, hogy ezek a jelenségek a 
baukkoncentrációt mozdítják elő és igazoljak 
a kisebb intézetek életképtelenségét. E felfo-
gás szerint csak a nagy fővárosi  és vidéki 
intézeteknek van létjogosultságuk és a jelen-
legi esetek is ezt tanúsítják, úgyszólván csak 
epizódokat jelentenek a fejlődés  feltartóztat-
hatom útjában. Amidón tavaly egy nagy vidéki 
bankcég bukott meg, ugyanezzel az elméleti 
izü fejtegetéssel  elcsodálkoztak azon, hogy 
még a magáncégek is kezelnek jelentékeny 
betéteket. Azóta kiderült, hogy nemcsak a kül-
földi  államokban, <lt> szomszédunkban, Ausz-
triában is egy igen nagy magánbankháznál 
egészen kis összegű betétekből elég tekinté-
lyes mennyiség volt elhelyezve. Pedig Ausztria 
jól el van látva községi takarékpénztárakkal, 
amelyek fennállásuk  évei alatt semmiféle  pa-
naszra sem szolgáltattak okot és azért hosszú 
küzdelem után a bankoknak is megengedték, 
hogy betéti üzlettel foglalkozhassanak. 

HÍREK. 
— Szabados László színtársulata, 

a miut neküuk jelentik e hó 1-én fel-
oszlott. Ugy látszik Szabadosnak nem 
ment jól a saison, s tagjainak két hó-
napi szabadságot adva, elbocsátotta őket. 
A jövő évre ennek dacára Szabados 
László a legjobb vidéki erőkből fogja 
társulatát megszervezni. 

— Anna-bal. A dal- és zeneegyesület kö-
réből értesülünk, hogy a zászlóavatás alkal-
mával elmaradt esti progr unmot, az egyesület 
folyó  hó J5-én este lel 8 órakor a Vigadóban 
adja le. Műsor utáu a koszorús leányok tisz-
teletére tánc lesz. Jegyek már most válthatók 
Merza Rezsó divatáru üzleteben. Mivel műso-
ron a kolozsvári orsz. dalverseny számai sze 
repelnek, az érdekes estét ajánljuk a közön-
ség figyelmébe. 

— Doktor juris utriusque. Dr. Sipos 
Lázár tb. szolgabíró, gyergyószeutmiklósi lakost 
a budapesti kir. magyar tud. egyetemen f.  évi 
junius hó 3ü-án a jogtudományok doktorává 
avatták. 

Gyaszistenitisztelot. Tragikus véget 
ért Fereucz Ferdinánd trónörökös és felesege 
llolu'ufoerg  Zsófia  ü fenségeik  lelkiüdvéért f. 
hó 0 án, hétfőn  delelótt Ö órakor a helybeli 
plébánia templomban gyászistentisztelet volt, 
melyet dr. Szekeres József  plébános mondott. 

Sándor trónörökös visszautasitasa. 
A lapok megerősítik azt a tényt, hogy Sán-
dor szerb trónörököst, aki a tróuörököspár te-
metésére Becsbe akart utazni, a bécsi udvar-
mesteri hivatal visszautasította. A visszautasítás 
megtörténte után terjedtek el az ujabb merény-
letekről szóló hírek. A kölni lapok szerint 
Szerbiának Oroszország a hátvéde. 

Uj főszolgabírói  járás alakitasa 
Marostordaban. A belügyminiszter PJl.'l. évi 
december hó 2-án 100,779/1913. sz. alatt kelt 
rendeletével Maros-Torda vármegyében a mező 
bándi szolgabírói kirendeltség megszüntetése 
mellett, a marosi alsó járáshoz tartozott Mező-
band nagyközség és Csittszentiváu, Malomfalva, 
Mezóbergenye, Székelysóspatak, Székelyuraly. 
Mezokölpény, Mező madaras, Száltelek, Harcé, 
Mezópánit, Székelykövesd kisközségekből, to-
vábbá a marosi felső  járáshoz tartozott .Mező 
pagocsa nagyközség és Bazéd, Kislekencze, 
Mezósámsond, Szabéd, Mczórücs, Mezőszent 
marton, NagyÖlyves kisközségekből, Mezóbánd 
székhellyel, mezöbándi járás elnevezéssel uj 
főszolgabírói  járás alakítását engedelyezte. Az 
uj főszolgabírói  hivatal működését 1914. evi 
junius hó 15 én megkezdette. 

— A megtalált holttest. A csíkszeredai 
fürdőnél  az Olt folyóba  fult  kocsis tetemét a 
malom mellett csak a napokban találták meg, 
hová a megdagadt viz kivetette. 

tató jelszavaknak a fedezete  megadassék. 
Nálunk kétszeres figyelemmel  kellene lenni 

a mezőgazdaságra, de fájdalom,  immár csak a 
legelkerülhetlenebb segítség kezd rendelkezésre 
állani. A törvényhozáshoz az ipar és a keres-
kedelem mindig közelebb áll, mint a mező-
gazdaság. A hajótársaságok százmilliói tüutető 
barátsággal vezettetnek fel  a javaslatokban, 
még tüntetőbb jóakarattal szavaztatnak meg a 
bizottságokban és az országos ülésekben. Egy-
egy anyagi megterheléssel járó javaslat, a mely 
a mezőgazdaság és igy a legszélesebb orszá-
gos érdeket volna hivatva előmozdítani, már 
a tárca minisztérium ban szörnyű kínok között 
születik meg. A kötött kéz teljes bénaságát 
érzi a miniszter, a kiuek dolga még nehezebb 
lesz, ha kollegájával a pénzügyminiszterrel kell 
tárgyaluia az anyagi fedezetről,  mert a magyar 
kincstár első lordja elleutálló képességét ren-
desen a földmivelésügyi  miniszterrel szemben 
érvényesiti, lévén az teljesen hatástalan a 
katonai, a merkantilis és egyéb követelésekkel 
szemben. 

Hogy a magyar mezőgazdaság az utóbbi 
évek alatt mégis tudott emelkedni az csakis a 
vámvédelemnek köszönhető, a minek most 
következnek a kritikus idői, mikor küszöbön 
állanak az 1917-ben lejáró váraszerzödések 
megújítására vonatkozó tárgyalások. 

egyéb vezető papírjaink sem képeztek az alól 
kivételt. Legnagyobb árveszteségeket szenved-
ték különösen a Közúti, továbbá a Rimamurányi 
részvények, bankpapírok közül a Magyar hitel 
és Jelzálogbank részvények. 
Ipari papírokban kevés forgalom  fejlődött  ki, 
kiemelendő a Salgótarajáni, Ganz-Danubius, 
Magyar ruggyantaárugyári és Temesvári szezs 
részvények nagyobb árfolyamcsökkenése. 

A pénzpiac helyzete változatlanul kedvező. 
Berlinben az ultimo után a magánkamatláb 
ismét csökkent, csak a devizaárfolyamok  ala-
kulása nem kielégítő. 

Bankbukasok. 
A gyors egymásutánban, de egyúttal szo-

morú láncolatban egymást kivető események 
mintha teljesen igazolni akarnák azokat a ki-
jelentéseket, amelyeket Teleszky pénzügymi-
niszter a képviselőház május 0-iki ülésében 
tett a takarékbetétek biztosságáról és a takarék-
pénztári üzlet reformjáról.  Azóta a fővárosban 
két kerületi pénztár omlott össze és amint 
annyiszor, most is kiderült, hogy nem vissza-
élések tüntették el a betevők keservesen meg 
takarított pénzeit, hanem, amint a pénzügy-
miniszter rámutatott beszédében, az a hiba, 
hogy nálunk a kisebb intézetek, főleg  a vidé-
kiek túlnyomó részben olyan üzletágakkal fog-
lalkoznak, amelyek a betéti üzlet természeté-
vel össze uein egyeztethetők. 

Nem szükséges annak bővebb bizonyítása, 
hogy a betevők pénzeiuek elveszítése igen 
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— A m kir. Technológiai Iparmuzoum 
részéről az 1913—14. évljeu tartott székes-
fővárosi  és vidéki ipari továbbképző tanfolya-
raok hallgatóinak munkáiból az igazgatóság 
folyó  évi junius hú 22-töl julius hó 20-áig a? 
intézet helyiségében kiállitást rendez, melynek 
megtekintésére az érdekelteket meghívja. A 
kiállítás megtekinthető hétköznapokon (szóm 
hatot kivéve délelőtt 9—l-ig és délután 8—5 
óráig, szombaton délelőtt 9—l-ig, vasárnap és 
ünnepnapokon délelőtt '.I— 12-ig. 

— Az uj trónörökös előléptetése 
Károly Ferencz József  trónörököst születése 
napján, augusztus hó 17-én ezredessé nevezik 
ki es szolgálattételre az egyik tüzéredrezhez 
osztják be, hogy ezzel a fegyvernemmel  is 
megismerkedjék. Az uj trónörökös nemsokára 
egesz udvartartást kap. 

Kereskedelmi os Iparkamarai köz-
lomenyek. A kamara közhírré teszi, hogy 
Varsóban megalakult a keresk. ügynökök egye-
sülete. amely a meghízható képviselők aján 
hisára és információk  nyújtására kész. Tájé-
koztató megtekinthető a kamara hivatalában 

— A Pester Lloyd a szerb sajtó ellen. 
A -Pester l.loyd" vezető helyen tiltakozik a 
szerb sajtónak monarchia-ellenes izgatásai, va-
lamint az Omladina junius 2. határozata ellen. 
Végül figyelmezteti  a szerb kormányt azon 
ígéretére, amelyet a monarchia megnyugtatá-
sára tett, amelynek következményei azonban 
még nem láthatók. 

— A tartalékosok fegyvergyakorlata. 
A nagyszebeni 12. hadtest parancsnoka által 
kiadott hadtestparaucs szerint a gyalogságnál, 
tehát a brassói 2. gyalogezrednél is, augu z-
tus 23-tól szeptember 12-ig lesznek a tartalé-
kosok őszi fegyvergyakorlatai.  A brassói ;!4. 
számit tábori tüzérezredhez szeptember 14-tól 
20-ig es szeptember 28-tó.l október lü-ig hiv 
ják be a tartalékosokat, illetve póttartalékoso-
kat őszi fegyvergyakorlatra. 

— A brassói csendőrkerület köreböl 
Kacsó József  és Vass István VII. számú csendőr-
kerületbeli járásórmesterek a megejtett felül-
vizsgálat alapján az ideiglenes nyugállományba 
helyeztettek. 

— A belügyminiszter körrendeletben 
tudatja valamennyi törvényhatósággal, hogy 
kitört veszettségben szenvedőket tilos a Pasteur 
intézetbe szállítani s az elsőfokú  közegészség-
ügyi hatóságok utján olyképpen intézkedjenek 
az alispánok, hogy a már kitört veszettségben 
szenvedó személyek tartózkodásuk helyén meg-
felelően  elkülönittessenek. 

— Az állami facsemotek  adominyo-
zasa. Az állam által fentartott  erdei facsemete-
kertekben az 1914. év őszén és az üllő. év 
tavaszán az állami szükségleten felül  meg-
maradó facsemetefölöslegeket  teljesen díjtala-
nul ki fogják  osztani kopár, vízmosásos vagy 
futóhomokos  területek befasitására.  A facse-
metékre igényt tarthatnak szegény sorsú kis-
birtokosok. akiknek a csemetéket 1914 évi 
julius 31-ig, illetőleg a tavaszi ültetésekhez 
11)14. évi november 14-ig egykoronás bélyeg-
gel ellátott és közvetlenül az illetékes királyi 
erdólelögyelőséghez benyújtott folyamodvány-
ban kell kérni A csemeték szétküldése március 
október és november hóuapokban lóg meg-
történni. 

— Balkan piaook ismertetése. A m. 
kir. kereskedelmi Muzeum gyakorlati célokat 
szolgáló, ismertető füzeteket  ad ki a balkán 
piacokról. Kxport iránt érdeklődő cégeknek 
ingyen küldik meg e füzeteket,  ha igényüket 
a kereskedelmi és iparkamarához bejelentik. 

Dúlöutak. A közigazgatási bíróság ki-
mondotta, hogy a mezei közös tlülőut költsé-
geihez az a birtokos is tartozik hozzájárulni, 
akinek bár nincs feltétlen  szüksége az útra, 
de birtokának értékét és használhatóságát az 
ut kétségtelenül emeli. 

Betöres. Julius 6-án nagy szenzációja 
volt a helybeli adóhivatalnak. Korán reggel a 
takarító szolga észrevette, hogy idegenek jár-
lak a hivatalban, a fiókokat  felfeszítették  és 
az irományokat összehányták. Szerencsére a 
pénzszekrények érintetlenek voltak, sót ugy 

látszik a betörök meg setu próbálkoztak fel 
nyitásával.' Ugyanezen tettesek feltörték  az 
adóhivatal hátánál levő katonai bódét is, de 
itt sem találtak értékesebb dolgok t és így 
csak a talált súlyokat vitték magukkal. A tet-
teseket nyomozzák, de eddig eredménytelenül 
Ugy látszik, hogy az adóhivatalnál ujabban 
nem ismerős egyének követték el a betörést, 
mert a péuzszekrényt olt kerestek, ahol régebb 
állott a pénztár, de csalódtak, mert egy pár 
hónap óta távolabbi szobában van elhelyezve 
a pénztár. A betörést valószínűleg a kora esli 
vagy a késő reggeli órákban követték el, mert 
másként érthetetlen, liogy a mindig őrt álló 
katona semmi neszt ueiu vett észre. A betö-
rés óla nappal is katona őrzi az állampénztárt 

Női hallgatok a kolozsvári egye 
tomen. A kolozsvári egyetem rektori hivatala 
értesíti a gimnáziumi érettségit tett nőket, 
hogy az egyetemre való felvételüket  julius hó 
31-ig kérelmezhetik a kultuszminiszterhez cini 
zett kérvényben, melyet azonban az egyetem 
dékáni hivatalba kell ti 'adui. A több mint három 
elégségest tartalmazó bizonyitváuyu nők nem 
vehetők föl  az egyetemre. 

M I N T A S Z O B A I N K 
általános feltűnést  keltenek. B B Ú T O R A I N K 

elsőrendű ós ízlésesek. 

A R / 

z V-kiv; 

1 

R A I N K rend-
ül jutányosak 

e l j c s h á l o s z o b a 
b e r e n d e z e s e k 
már 400 Imién io ideiben. 

Me n y a s s z ony i 
k e l e n g y e k 

óriási választékban. 
Számos elismerő level. 

SZÉKELY 
RÉTIbu,or 

gyárosoknál. 
MAROSVÁSÁRHELY 
FŐTÉR 47-IK SZÁM. 

— A balv.ínyosl fürdöszezon.  Kézdi 
vásárhelyről iij ik lapunknak, hogy a hároiu 
székmegyei Bálvány osfürdön  mar is élénk 
fürdöszezon  uralkodik. A fürdő  tulajdonképpeni 
megnyitása juiius 5-én, vasárnap volt, konfetti-
csata es tombolával összekötött táncmulatság-
gal. A kies fekvésű  fdrdö,  melyről a nagy 
regényíró is oly szépen ir, fürdöbérlőt  csereit 
Bodó Albert túrjai földbirtokos  személyében, 
ki nagy és k-iiyeillles átalakításokat végzett a 
fürdón. 

Egy tanár öngyilkossága. Olasz Gyula 
székelyud varhelyi ref.  kollégiumi tanár e hó 
3-án este G—7 óra között Székelyudvarhelyt, 
a Batthyány leien levő emeleti lakásán bor-
zalmas módon vetett véget szenvedéseinek. A 
kiváló tauár. tiinui lelkű emberbarát évek óta 
betegeskedett. Az utóbbi időben már szanató-
riumba is készülődött. Most pedig egy elkese-
redett pillanatában konyhakéssel nyakát elmet 
szette és meghalt Városszerte nagy a részvét 
a derék tanár végzetes tettével sújtott köz 
tiszteletben álló családja iránt. 

— Az egyevi őnkentosek szolgálata. 
Mint a védereniasitás kiegészilö pontját, a hi-
vatalos lap ii,ost a kővetkezőket közli: Az 
egyéves önkéntesl kedvezményre igényt tartó 
hadkötelesek önkéntes belépése a közös vagy 
honvéd katona-ághoz csak akkor engedhető 
meg, ha az egyévi önkéntesi kedvezményre 
igényt nyújtó tudományos képzettségüket bizo-
nyítvánnyal Igazolták. 

Vandormintakiállitasok a keleten. 
A kamara felhívja  ismételten a keletre expor-
táló vagy exportálni kívánó cégek figyelmét, 
hogy a magyar kir. kereskedelmi múzeum 
keleti vándor mintakíállitása Anatoliába, Szi-
nába és Palesztinába) folyó  évi szeptember 
hó 19 ón iudul meg. Készletez tájékoztatást 
ad a kereskedelmi muzeum export osztálya 
(Budapest, V. Akadémia-u. 3) 

— Nyilvános számadás os köszönet. A 
semmiből saját hívőinek hozzájárulásával s 
emberbaráti jótékonyságból építeni szándékolt 
gyimosbükki róm. kath. templom és plébánia 
céljaira folyó  évben a következő adományok 
folytak  be: Gyimesi közönség táncvigalmaból 
S81 K Uli f,  gyimesi közönség zászlóalapjából 
'.iii K üti f,  gyimesi persely-alapból és sírhely 
váltság tiSS k 90 f.  gyimesi mozdonyvezetők 
táncvlgaltnábol 233 K '.Mi f,  )'.. M. K. li. ado-
mányából 250 K. Dziátkíevits Jánosné 40 K. 
Szentpéter egyházmegyétől 400 köbméter fa-
anyag, /.ikarias Zakine, Nagy János Balánka 
1000 1000 K. Fejér István, Vass István 800 500 
K, Boer János 200 K, Gödri István 50 K, Csiky 
Kálmán tiO K. Nagy Kálmán, Potsa Sándor, 
Éltes Jauos, É.tes András, ltajnik János 50 50 
K, Hajdú János 30 K, Bogdán István, Tamás 
Gyula, Olescher Mária, Nagy Tamás, Dr. Todor 
Arpádne, Dr. Muszka Péter, Trucza Alajos, 
Danél Ágoston 25 25 K, Műkedvelő színtársu-
lat 30 K, J.uuk József,  Albert Vinczc, Fazakas 
Ferencz 25 25 K, Kölló József  22 K, Gólban 
Péter, Pap András, Sallay János, Bruszt Klek, 
Bermann Wolf  20—20 K. IS. sz gyüjtópersely 
IS K 40 f,  13. sz. gyüjtópersely 11 K, György 
Matild, Pénzügyön szakasz 10 -10 K, László 
László li-li K, Wallner Géza, Schumann Lipót, 
Krüger Kde, Szirota Vilmos 5-5 K, Miklós Sán-
dor -1 K, Kolomi Péter ,3 K, Grüuherg Buza, 
Oratovszki István 2-2 K, Kolcsár Gábor, Pro-
haszka Géza, Bruszt Gyula, Szép János, Bo-
dola Sándor, W'eintraub B., Meisel Kálmán, 
Sitovszky József,  Begya László, Palagion Mina, 
Joliann Ehrlich l-l K. Blénessy József  80 f, 
Bordás József.  Wargowsky Mihály, Wargowsky 
Jozeliu (10 00 f,  Kiss Deues, N N., Kristó Jo-
acltiiu, Nagy J.tuosné, Béres Samu, Sajgó 
István 50 50 1, Sánta Balázs, Király István, 
Stante Giovani 40 40 f,  Sztoika József,  Bőrbe 
Lajos 30-30 f,  Bálint István, Morár Todor, 
Todor Ferencz, Bajkó István, lírozer Mátyásne, 
Szőke Dénes, Antal István, Szabó József,  liubik 
Albert 20 20 f,  Kilátásba helyezett adomauyok : 
llerzberg Károly-féle  500 K, Csíkszentiuiklós 
egyházmegyetói papi kertünk, Csikszentmiklós 
községtől lelekmegvásárlása. K csekély, de 
uagy ügyünk mozgalmában értékes adományu-
kért fogadják  a fenti  összes adakozók élükön 
Baliut Lajos föesperest  úrral, kinek a mozga-
lom egyedüli érdeme, hálánk és köszönetünk 
kifejezesét  s buzdítsuk tovább is többen az 
összevetett kis erőket nagy tervünk kivitelére. 
A róm. katll. egyházmegye tanácsa. Gylmea-
bűkkön, 1914. május IS. 

Vass István,  gondnok. 
— Marokkói tudósítónk. A kereskedelem-

ügyi miniszter ur a nemzetközi kereskede-
lemben jol ismert .Marokkó Mannesman Comp. 
r. t." céget megbízta, hogy Marokkóban fel-
állított és a jövőben felállítandó  fiókjainál  és 
ügynökségeinél a m. kir. kereskedelmi mu-
zeum levelezőit lassa ol. A szóban forgó  cég 
a Marokkó és Magyarország között létesítendő 
viszonylatból eredő forgalom  könnyebb leho-' 
nyolitása céljából Fiúméban Hókat nyitott. A 
cég fiumei  igazgatója Ueimanu F. sorban sze-
mélyesen felkeresi  a hazai nagyobb es export-
képes ipartelepeket. 

Nincs nyár. Júliusban vagyunk, a nyár 
derekában és még niucs nyár. Ksós. hideg 
napok járnak az egész országban és a nyár 
egyik öröméről, a szabadban való fürdésről 
szo sincsen. Az évek óta megbillent természet 
sehogy se akar helyrebilleni. Ugy látszik, hogy 
az abnormitás, mely az élet minden vonalán 
uralkodik, a természetre is átragadt. 

— Az iparossogedok uj munkakönyve. 
A kereskedelmi miniszter körrendeletben tudatja 
valamennyi törvnyliatósággal, hogy az uj vá-
lasztói törvény alapján az iparossegédek (gyári 
munkások) munkakönyvének kiállítását — a 
belügyminiszterrel ogyetértóleg — szabályozta. 
Végül megjegyzi a miniszter, hogy az iparos-
segédek (gyári munkások) alkalmas módon ki 
oktatandök az iránt, hogy a jelenlegi munka-
könyveknek az uj ininta szerint kiállított munka-
könyvvel való kicserélése rájuk nézve választó-
jogi szempontból előnyös. 
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- Automobiljaratok. Székelyudvarhely 

város képviselőtestülete ujabb felterjesztéssel 
fordult  a kereskedelemügyi miniszterhez, hogy 
a már tiibb ízben kérelmezett Cslkszoredn 
Székelyudvarbely és (íyergyószentraiklós 
Székelyudvarhely között létesítendő, személy-
szállítással egybekötött automobil postajárutot 
engedélyezze. Minthogy a miniszter netn régen 
e tekintetben kedvező kijelentést tett, :i kére 
lem remélhetőleg meghallgatásra fog  találni. 

Gondatlanság áldozatai. Junius 24-én 
Cáikszentdoiuokoson Miklós Istvánná Anna 
nevtt kisleánya vigyázatlanságból beleesett az 
Oltba és ott veszett. A gondatlan szülők el-
len az eljárás folyik.  Ugyancsak Csikszent-
duuiokosun junius 20-án délután Tamás Ferencz 
molnárnak István nevű kisfia  a inalom kereke 
uiá esett és belefúlt  az Oltba. 

— Véres monyegzö. Tiinár István Tri-
fán  gyimesközéploki lukós házánál menyegző 
volt, mely véres verekedéssel végződött. Nagy 
Károly, Nagy Mik ós, Nagy Imre, Nagy György, 
Tankó Rudolf.  Burtos András és líurtos János 
régi haragosak voltak. Krőa szóváltásból a 
menyegzőn összevesztek és bicskával rontot-
tuk egymásnak líurtos András súlyosan, Burtos 
Jánost pedig életveszélyesen megsebesítették, 
utóbbi a késszurások okozta sebeivel a hely-
beli kórházba fekszik. 

ŐSZI TKÁGYÁZÁS! 
THONIASSALAK 
A legjobb és legolcsóbb 

loszforsavus  műtrágya! 
Uvukodjuuk a bamisitások-
tól ! Csuk ükkor vulóili, ba 
Ilyen zsákban vau és eredeti 
ólom/ár van rajta. Miudeu 
zsák tartalomjegyzékkel van 

ellátva! 
KALMÁR VILMOS 
a Thomasphosphatfabrikcn 

Berlin, vezér kép viselője 
Bndaptsl, VI., AiitóssHt 49. 
Különösen a jelenlegi rend-
kívüli olcsó árakra ligyel-

meztétjük a vásárlókat. 

AUTOMOBILOK 

keveset hasznaltan eladók. .Magyarorszá-
gon legnagyobb választékban 150— 20U 
darabig állandóan rendelkezésre áll, 
fuvarozásra,  városi és tura-hasznalatra. 
nyitott és csukott autók, valamint 
autobuszok és teher-automobilok min-
den célra, mindenféle  gyártmányú leg-
utolsó typusokból állandó kiállítás 1000 

Koronától feljebb  minden árban. 
Keveset használt gumik ós fetszorelosek. 
Budapest, VI., Lisit-Ferencz ter 3. sz. 

Telefon  148—62. 

14—24 

11)11 — isi 14. szám. 
kj. 

Faeladási hirdetmény. 
Kozmás kozsési eladja a községhá-

zánál 1914. evi julius hó '24 en d. 
e. fel  10 orakor kezdődő árverésen a 
Csikvármegye Kozmás községe határában 
levő liojzás patakfeje  nevű erdejének 
mintegy 20-71 k. hold területén a rendsz. 
gazd. üzemterv szerint kihasználásra en-
gedélyezett lucfenyő  és tölgy faállo-
mányát. 

A vágás területe a esikszeutkirály 
kézdivásárhelyi országúttól •'> kilóméter 
a M. A. V. tusnádi állomásától pedig 
14 kilóméter távolban van. 

Az eladás tárgyát képező faállomány 
törzsenkénti bemérés szerint 3572 drb. 
3691 m" bruttó, 2Sfi8  m* nettó lucfenyő 
és 402 drb. 148 in' bruttó, 90 in3 nettó 
tölgy kereskedelmi fát  tartalmaz. 

Kikiáltási ár 1800(1 korona, bánatpénz 
a kikiáltási árúak IO»/» a. Kihasználás 
időtartama két év. 

Az árverési és szerződési feltételek 
az erdőbirtokos alólirott képviselőjénél, 
továbbá a cjikszentinártoni m. kir. járási 
erdögouduokságnál rendelkezésre álla-
nak. Az erdőgondnokságnál megtekint 
hető a részletes becslési munkálat is. 

Olyan ajánlatok, melyek az árverési 
és szerződési feltételektől  eltérnek, vagy 
bánatpénzzel ellátva nincsone't, figye-
lembe netn vétetuek ; utóajánlatok el 
nem fogadtatnak. 

Írásbeli zárt ajánlatok a szóbeli ár 
verés megkezdése előtt az árverező 
bizottság elnökénél nyújtandók be. A 
megajánlott összeg számokkal és belük-
kel is kiírandó s az ajáulatban kifeje-
zendő az, hogy ajánlattevő az árverési 
és szerződési feltételeket  teljesen ismeri 
és magát azoknak aláveti. 

Kozmáson, 1914. évi julius hó 3 án. 

v. c.B/a—1914. 

AUVKUEKI lllltllETMKXV. 
Alnttirt kiküldött végrehájtó uz 1909. ivi XI. 
. 59—«7 s-,i Melmétii-n lUttini'l közhírré testi. 
y II t'Hiksiíuiirdai Kerületi Miuikánbiztosiló Pún» 

tiif  végreliajtatínak jnviiia IIKKI koroua 10 Iliiéi 
járulék tartozás és járulékai erejéig 11114. évi 
jtiuiuíi hú lu-én togaaatdgitott közigazgatási vég-
rehajtás utján letoglalt és iHoo koroua — lillém: 
IjHi siilt következő ingóságok u. m.: 15110 ilrb. 
fenyő-deszka,  1 drb. 12-ös tokoinoliil felszerelésével 
nyilvános árverésen eladatnak. 

Jlely árverésnek hivatalból Borszék községben 
végri..|iajlást szenvedő iroda helyiségében leendő 
eszközlésére 19 14. évi augusz tus II ú 5 
és ii ii g ii s z t u s hó 1 9 - i k napjának .[élt-Kitti 
11 órája határidőül kititzetik és ahhoz v̂ ntii szán-
dékozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak ineg, 
liogy az 1909. évi XL t,-e. Ilii—B4. J-a értalmélieii 
azok uz ingóságok, melyeknek értéke 100 koronát 
inegneui lialad, bei-sértéken nliil is mindjárt feltétlenül 
elfognak  adatni: Imi koronát meghaladó értékű 
egyes ingóságok pedig i-sak akkor, lui a hiteséi 
tőknek legalább háromnegyed része megígértetik. 
A második árverésen azonban az ingóságok kii-
lönhség nélkül a becsérték háromnegyedén alul is, 
a legtöbbet Ígérőnek készpénzfizetés  mellett minden-
esetre eladatnak. 

Kelt Csikszereda, 1914. évi julius hó H-áu. 
VITOS FEliENC, 

végrehajtó. 

Lőrinc/ János, 
körjegyző. 

Kajcsa József, 
biró. 

flYOlVIDflSZTANllliÓHAK 
felvétetik  egy ügyes fiu,  ki lega-
lább a középiskola II. vagy lll-ik 
osztályát jó sikerrel végezte 

Vákár L. könyvnyom-
dájában, Csikszereda. 

Sz. 855—1914. végrh. 
ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. 

Alulírott bir. végrehajtó :iz 1881. évi LX. 
t. c. 102. §-a értelmében ezennel közhirré teszi, 
hogy a csíkszeredai kir. járásbíróságnak 1914. 
évi V. .'JM. számú végzése következtében «Ir. 
Kovács (iyárgyfás  ügyvéd által képviselt Deák 
Klek javára 281 korona 10 lillér s járulékai 
erejéig 1914. évi március hó ó én foganato-
sított kielegitési végrehajtás utján le- és felül-
foglalt  es 890 koronára becsült következő 
ingóságok, u. m.: juhok, kecskék, szekerek, 
ló és tehén és széna nyilvános árverésen el-
adatnak. 

Mely árverésnek a csikszeredai kir. járás-
bíróság 1914 évi V. ;W0. számú végzése foly-
tán 281 korona 10 fill.  tőkekövetelés, ennek 
1913. évi íulius hó 15. napjától járó 5*i0 ka-
matai, 1 »°/0 váltódij es eddig összesen 110 
korona 55 fillerben  bíróilag már megállapított 
költségek erejéig Csikszépvizen végrehajtást 
szenvedő lakásan Inendó megtartásara 1914. 
evi julius hó 17-ik napjanak délutáni 
4 or:ija határidőül kitüzetik és ahhoz a venni 
szándékozok ezennel oly megjegyzéssel hivat-
nak meg, hogy az érintett ingóságok az 1881. 
évi LX. t. c. 107. és 108. $-a értelmében 
készpénzfizetés  mellett, a legtöbbet igéröuek, 
szükség esetén becsáron alul is elfognak 
adatni. 

Amennyiben az elárverezendő ingóságo 
kat uiásck is le és felülfoglaltattak  s azokra 
kielégítési jogot nyertek volna, ezen árverés 
az 1881. évi LX. t. c. 120. értelmében ezek 
javára is elrendeltetik. 

Kelt Csikszereda, 11)14. évi junius hó 30 ik 
Qapjáo. Molnár S:indor, 

kir. bír. végrehajtó. 

Helybeli látképes levelező lapok 
a legjiitányosuhb árban beszerezhetők 

Vákár L. könyvkereskedésében, Csikszereda. 

J O H A N N M A R I A F A R I N A 
QEQENCBIÍR DEM KUDOLFSPLATZ. 

25J4 tó kölnivíz, kölniviz-szappan és púder 
Ügyeljünk a pontos cimre: JOHANN MARIA KARINA GegcuQber dem Rudollsplatz. 

Minden hasonlónevü utánzatot utasítsunk vissza. 

Csíkszeredában kapható F E K E T E V I L M O S illatszertárában. 
Magyarországi kepviselö: Holzer Emil Zoltán, Budapest. VIII kerület. 3—35 

V 

I 
• 

I 
• 

I 



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

Pályázati hirdetmény. 
A csíkszeredai kerületi munkásbiztó-

sitó pénztár az országos pénziárnak 
4403 — 1914. szám alatt kelt hozzájáru-
lásával szervezett uzvölgyi orvosi állásra 
pályázatot hirdet. 

Az állás körzete az erdélyi fakeres-
kedelmi részvénytársaság Uivölgyi te-
lepére terjed ki s a pénztár részéről 
3600 korona fizetéssel  s 360 korona 
fuvarátalánnyal  van javadalmazva. 

A pénztári orvos a kerüli munkás-
bíztositó pénztár igazgatósága és az Or 
szágoS, Orvos Szövetség csikmegyei fiók-
ját alkotó péuztári orvosok kiküldött 
bizottsága által megállapított éa most 
felsőbb  jóváhagyás alatt álló szolgálati, 
fegyelmi  és illetményszabályzat alapjáu 
szerződik a pénztárral s azoknak lmra 
rozmanyait kőtelezőknek ismeri el. 

A pénztári orvosnak a biztosításra 
neui kötelezett tisztviselők részére tel 
jesitendő orvosi magángyakorlat u'án 
némi mellékjövedelemre ÍB számithat. 

Az uzvölgyi kis kórháznak kezelése 
a pénztári orvos kötelességei közé tar 
tozik. 

Az uzvölgyi telep napsütéses, szép, 
egészséges, pórmentes levegőjű, haldus 
patakok és őserdők által határolt völgy-
ben fekszik  s igen alkalmas olyan orvos 
részére, aki meg munkaképes, de talán 
koránál vagy szolgálati éveinél fogva  a 
tulfeazitett  munkát már nem bírja, a 
természet szépségeiben örömét leli s a 
városi zajos eletet 8—10 évre nyugo-
dalmasabb, rendes, de nein túlfeszített 
munkakörrel óhajtja felcserélni. 

Bárminemű más az állást illető köze 
lebbi részletre vonatkozólag a pénztári 
főorvosi  hivatal (címzett és bérmentesített 
boriték beküldese ellenében) szívesen 
ad felvilágosítást. 

A pályázati kérvények folyó  évi 
julius hó 26-ig deli 1'2 óráig ulaut-
irt pénztár igazgatóságához kUldendőK 
be a pályázó részéről azon határozott 
kötelezettség kijelentésével, hogy az ál 
lást a választástól számítva negy hét 
alatt elfoglalja. 

Csíkszereda, 1914. évi junius 25-én. 
Merza Rezső s. k., Józsa Géza s. k., 

elnök 2 -2 igazgalú. 

IRDETESEK 
olesó árszámitás 
mellett közöltet-
nek s felvétetnek 

kiadóbiv/atalbai). 

THIERRY A. GYÓGYSZERÉSZ BALZSAMA 
Utolérhetetlen hatású tüdő- és mellbetegsogeknel, enyhíti a ka-
tarust, megszünteti a fájdalmat  okozo köhögést. Torokgyuladást. 
rckedtséget és gégebajokat megszüntet, valamint lázt, különösen jú 
hatású gyomorgörcs és kolika ellen. Gyógyhatású aranyér és altesti 
bántalmaknál, tisztítja a veséket, étvágygerjesztő, elősegíti uz emész-
tést. Kitűnően bevált fogfájásnál,  odvas íoguk, szájbttznél, valamint 
uz összes száj- és fogbetegségek,  büííögés ellen, megszünteti u száj 
vagy gyomortól eredó bűzt. Jó hatású páutlikagiiisztáuál. Meggyógyít 
minden sebet, sebhelyt, orbáucot, láztól eredó hólyagot, kelést, sze-
mölcsöt, ógesi sebeket, megfagyott  testrészeket, vart és kiütést. 
Fülbántalniak ellen kitünó hatású. Minden háznál különösen iufluenza, 

kolera vagy más járványoknál kéznél legyen. 
í r junk: Thierry A. Őrangyal-gyogytaranak Pregrada, 

Rohitsch mellett. 
12 kis vagy 6 dupla  vagy 1 nagy sepicialüveg  5 60 korona. 
Nagyobb rendeleseknel jelentekeny arengedmeny ! 

Thierry A. gyógyszerész ogyedül valódi Centiíolia-kenöcse. 
Megakadályoz s megszüntet vérmérgezést, fájdalmas  operációkat leggyak-
rabban feleslegessé  tesz. Használatos gyerekágyas nőknél lájó emlők, 
tejmegiuditás, rekedés, emlókeniényedés ellen. Orbátic, feltört  láttak, sebek, 
dagadt végtagok, csontszu, iekélyek, ütés, szúrás, lövés, vágás vagy zúzó-
dás által okozott sebeknél kitünó gyógyhatású szer. Idegen testek eltávo-
lítására mint: üveg, szálka, por. serét, tüske stb. kinővosek, karbunkulus, 
képződmények, vuiainint rák ellen, féreg,  rothadás, körötugyülés, hólyag, 
ogosi sebek, hosszú betegségeknél előforduló  fülfekvésnél,  vérkelésekuél, 
túlfolyásnál,  valamint kipálás esetén csecsemőknél stb. stb. kitünó hatású. 

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

drogueriákbun Budapesten kapható. Ahol nincs lerukat rendeljünk közvetlenül : 
Thierry A Őrangyal gyógyszertárából, Pregrada, Rohitsch mellett. 

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

Î& 
Elvállal mindennemű könyvnyomdai'munkákat, u. m.: báli meghívókat, 
falragaszokat,  eljegyzési kártyákat, esküvői meghívókat, gyászlapokat, 
névjegyeket, röpiratokat, folyóiratokat.  Nagy raktár egyházi, ügyvédi és 
községi nyomtatványokból. Szép választék iinom irodai fehér-,  fogalmi  és 
miniszter papírokban, úgyszintén levélpapírok és borítékok, gvászszegélvü, 
és más színekben, díszdobozokban és mappákban, valamint' linóm irodai 
Anthracyn, kék. piros és zöld ténta, ;tus«k. kitűnő pecsótviasaok, írónők, 
tollak, tollszarak, törlőgumík. iskolai fősetek,  rajaesiköBök, hegedűk és 
hegedű vonok, hurok, rajzpapirok, rajzfttaetek,  kiWjk stb. cikkekben. 

A 

& 0 
Uptulajdniioi; J J r . liAAL E.NIIKE. Nyomatott Vákár L. kiinyrnyomdijibu, CaíkuentU 


