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Kgyea szám 
Megjelenik minden 

ira Ili l i l l é i 
vasarnap reggol. J Ó Z S A G L Í Z A . Hirdetési dijak előre fizetendők. 

Kéziratok nem adatnak vissza. 

A letűnt politika. 
Először megdöbbentett a szerajevói 

borzalmas tragédia. Ugy vettük az első 
rémhíreket-, mint lélekzetvételt a két-
ségbeesett fuldokló,  azután kijózanod-
tunk uz első kabultságból. Kijózanod 
tunk és azután tapogatóztunk, mint sö 
tétben a rövidlátó. Az áldozat, a trón-
örökös fóhetceg  hieroglifként  állott a 
nagyvilág előtt. Mindenki ismerte és 
seukisem látta. Ugy ismer;tik, mint egy 
szorgalmas, ambiciózus férfiút,  aki arra 
törekedett, hogy széleskörű szakkép 
zettséget szerrezzen. Mindenkitől akart 
tanulni, anélkül, hogy az illetők ludták 
volna. Kevesett beszélt és sokat gou 
dotkodott. Senki sem tudta, hogy mit 
gondolt . . . Pedig egy kis logikával 
talán foszlánnyá  ködlik a hatalmas Fel-
höóriás, egy kis logikával megtaláljuk 
a hieroglifek,  a Hieroglif  megfejtésére 
vezető üdvös utat. 

Perene Ferdinándról csak annyit 
tud:link, hogy kiváló férj,  példás, sze 
retö családapa volt. Nagyon képzett 
katona. Akadályt nem ismerő s megal-
kuvást nem türö akarat, aki előtt ve 
zérfonalként  lebegett a Habsburg, a 
nagy, a hatalmas ! — Hjnne összpon-
tosultak a Habsburgok kiválóságai és 
tökéletességei. Kiválóságai az egyes 
Habsburgokat jellemző rendíthetetlen 
hahsburgizinus. Minden rossz, ami ez 
ellen tört s minden jó, ami ezt a cMt 
szolgálja. S ezen fordult  meg, ezen a 
politikát), ezen a házi politikán fordul 
a kérdés . . . 

Hogy Ferenc Ferdinánd családi ügy-
nek tekintette trónörökösi, jövendő ki-
rályi hivatalát, az ellen formálisan  senki 
sein szólhat. Bírálat tárgyává azonban 
— okulásul — okvetlenül tesszük Fe-
renc Ferdinánd politikáját s rá kell 
mutatnunk azokra a tévedésekre, ame-
lyek végzetessé váltak volna éppen a 
dinasztiára nézve. Tehát éppen a di 
nasztiát ásták volna alá, mint sem an-
nak hatalmi oszlopait erősítették volna. 

A dinasztia politikája hibás, mihelyt 
a nemzetiségekre támaszkodni vél, mi-
helyt azokat becézi. Ferenc Ferdinánd 
azt hitte, hogy a nemzetiségek hálásak 
tudnak lenni. 8 ha a dolog lényegét 
tekintjük, már nemzetiélettani szem-
pontból sem lehetnek a nemzetiségek 
hálásuk. Mert ha éu például nemzeti-
ségi vagyok, elnyomóimat még akkor 
is zsarnokoknak nézőm, ha azok az 
elképzelhető legmesszebbmenő vívmá-
nyokat is adják. Mert amig őnekik meg 

van az a joguk, hogy nekem, a netnze 
tiségoek valamit adhatnak. — addig 
nemzetiség vagyok. Pedig én nem nem-
zetiség, hanem nemzet akarok lenni. 
Hu tehát Ferenc Ferdinánd azt hitte, 
hogy ö a nemzetiségek apostolává „ma 
gasztosul", s magához édesgeti s liálá 
sakká teszi a nemzetiséget: azoktian 
hubsburgi trónjának oszlopait látta. Ki-
képzelhető ez ? 1 Ferenc Ferdinánd olyau 
naiv volt, amilyenek csak a végtelenül 
igazságszeretö férfiak  lehetnek ! Két 
Ségkivül nagyon szép felfogás,  hogy 
„adjunk meg a nemzetiségeknek min-
dent, a legutolsó pontig." De amikor 
azt hisszük, bogy — megelégedett so-
kaságot találunk az „utolsó pontig ki 
elégített." nemzetiségekben, — nagyon 
csalódunk, mert azok az engedmények-
ben nem a szupremativ nemzetnek It l 
kiismeretszóra hajló s igazságot tevő 
jótékonyságát látják, — hanem — s 
ez a kulcsa a könnyelműen naiv poli-
tikának — olyan vívmányokat, amelyek 
őket a (nemzetiségeket) további „nem-
zeti" küzdelemben bátorítólag sarkalják, 
lángolják. Ezért nem jó Magyarorszá-
gon, sem a magyar állameszme, annál 
kevésbbé pedig a dinasztia hosszú s 
dicsőséges élete szempontjából soha az 
a politika, amely a nemzetiségekkel 
ugy kezd ki, hogy pártfogolja  őket. 

De maradjunk szorosan a dinasztia, 
az:iz Ferenc Ferdinánd családi politi-
kájánál. A nr-hai trónörökös végigné-
zett a történelmén s azt látta, hogy a 
nemzetiségek mindig fegyvert  fognak  a 
trón védelmére, hogy rebbelisek nem 
akadnak a nemzetiségek között. De ar 
ról egészen megfeledkezett  a kétség 
kívül kiváló stratéga, hogy a nemzeti-
ségek mindig hitelbe „dolgoztak". Hite-
gettek, ígérgettek s végül semmit sem 
adtak. Teltá', a mikor a trónörökös, a 
néhai Ferenc Ferdinánd látta a nemze-
tiségek ragaszkodását, — a türténe 
lemben, még sorokból, sorok között sem 
olvasta ki azt, hogy ók érdekből s nem 
olcsó rajongásból cselekednek. 

Ha én például Habsburg főherceg 
lennék, feltéve,  de meg nem engedve, 
hogy az lennék, töltenném a kérdést 
önmagamnak, hogy „hát ha a nemze-
tiségekre nem lehet támaszkodni, kire 
lehet hát?!" Hisz itten csupa nemze-
tiség van ?1 Éu az egyszerű polgáréin 
ber megadnám azonnal a választ főher-
cegi magamnak. Es pedig igy: „Jó, 
legyen csupa nemzetiség az egész biro-
dalom". Fenség, tekintsen a legerősebb, 
a legszívósabb s a történelem minden 

poklát keresztülszenvedett s mégis egy-
séges „nemzetiségre", a magyar nem-
zetiségre. KirályhU. Igaz, kicsit pártos, 
kicsit büszke uep, de ha királya bölcs 
a okosan kormányozza népét — egy 
sziv, egy lélek s együttérző demokrata 
is tuti lenni." 

Vájjon mikor fogják  a Fereneferdi-
nándok belátni, liogy a nemzetiségi 
nposloloskodás politikája legalább is 
olyan szerencsétlen, mint a rácáfolt  sze-
rajevói tragédia?! . . . 

Kórház ügyünk, a mint érte-
sülünk egy hatalmas lépéssel közeledett 
a megvalósítás felé.  A vármegye alis-
pánja ügyanií a Sendrásik miniszteri 
osztálytanácsos által készített tervezési 
programm alapján kihirdette a tervpá-
lyázatot. E pályázat szerint a tervpá-
lyázat országos és általános. Az épít-
kezési költség 1.000 000 korona közeli 
összeg. Ez eddigi határozatok és meg-
állapodások alapján erre a kórházba a 
vármegye magánjavai 300 tioO koronát 
szavaztuk meg. A többi 700.000 korona 
a belügyminiszter úrtól államsegélyként 
kérete't s abból mintegy COO.OOO ko-
rona kilátásba is helyeztetett. A terv-
pályázatok eredménye fogja  megmutatni 
azt, hogy vájjon egy millió korona 
csakugyan szükséges az építkezésre. A 
mennyiben ennyi összeg tényleg kell, 
a már megszavazott 300000 korona 
és a kilátásba helyezett GOO.OOO ko-
ronán felüli  épitési összeget, valamiut 
a berendezés összegét a vármegye ma-
gánjavainak kell hordoznia. A jelenlegi 
kórház berendezéséből természetesen 
minden a mi felhasználható  és megfe-
lelő, átvétetik. Az uj kórház 170 ágyra 
va i tervezve, ugy azonban, liogy a 200 
személyre is berendezhető legyen. És 
el lesz látva az orvosi tudomány min-
den modern és szükséges kellékével. 
A kórház keretén belül lessz megoldva 
egy igazgató főorvosi  lakás, egy osz-
tályos főorvosi  lakás, segédorvosi la-
kások és gondnoki lakás. Az épitkezés 
a mint nz már eldöntetett a mostani fais-
kola mögött elterülő s a földmivesiskolá-
tól visszakapott belső teleknek mintegy " 
kat. hold területén fog  eszközöltetni. 

Csikvárdotfalva  község kép-
viselőtestülete folyó  hó 15-én tartott 
gyűlésén Gróf  Tisza István miniszter-
elnököt, Sándor János belügyminisztert 
és Gyaiókay Sándor vármegyénk főis-
pánját a község díszpolgárává egyhan-
gúlag megválasztotta. 
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Közigazgatási bizottság ülése. 
A rdrmegye  közigazgatási  blsutttdyajulius  //-ói tar-

totta  rtnih*  ii-ii i ülését,  /•>;/»•  Sándor  uIíkjhIh  elnökletére/. 
Az QUatn  mutatkozott  I»  Cserna  Károly  kir.  pénz-

ilg./igJzgató,  az •>! es.kszemlai  pénzügyigazgatásig  r, ze-
tójr  M  kérte  a bizottság  jóindulatú  tomoffutfodt.  hgyhrn 
hungsul./ozta,  hoijii  hieatoli  működésében  <i legjobb  akarat 
,-S ,,;,,„ . ,7 t'mfjö  •• zetni,  hoţi!/  az atlosópolgArvk•  és  ál-
lumk.u  •'!>•, 'érd,  bit  ,i lehetősé.,  szerint  összeegy, ztessi  • 

./.„•  //  /,.;-.-/«'  !>• hreccuht kin. > •:ett  föilgyész-lulyi  I-
t - ,„,i/k'o<:önt>  " bizottságnak  > ,lr  sz, mben tanúsított 
„,,/,,/  lómoi/a/ásót  és  kért>  .1 hízott.•fâţiot,  bogy táros,ím 
„,,;„' is turisák  o„gjé>  emlékükben.  J'ijér  Stindor  alispán 
.„málkuzását  friezte  ki a fcfwnfe  veszteség  felett 
és  <ok szerencsét  kiránt  Jeney  Lászlónak  uj állásában 
és  állomáshelyen. 

Lengyel  Köbért  kir.  tanfelügyelő  iehntette,  hogy <• 
csikeórm. f/i"  i tankerület  összes népoktatási  tanintézetei-
/„  „ „; rízsgálatvk  megtartattok  és  a nyári nagy 
szThiidő  kezdetét  rette. 

A tamredmény  mi ml'nőtt  kielégíti  s csupán azon 
lirli/'ktu  mormh kívánni  roló,  ahol játványos  betegség 
,„i„!t  az iskolák  hiizomosahh ideig  be coliak  zárra. Az 
,/,„  >• tantestületek  buzgósága és  kitartás,i  „:ónban dicsé-
.-.!•/  érdemel,  mert Csikrámiegye  tanügyi  állapota  örren-
,/,/,*  lendület,  t rett  és  nem áll  hátrább mán vármegyéknél. 

I  talián-  én  közoktatásügyi  miniszter  a liyrrgyófil-
<„/„  községben  ezrrre:e#dű  külön  önálló  gazdasági  ismétlő 
isb.ia iigyéh,  i, o tárgyalásokat  a helyszínén  rényi  .la-
kol.  kir.  tani,  liigyelŐ  utján  Megindította.  Végül  megemli-
l,n,lő,  hogy Csutak  (rá.ipar  esi krá kosi áll.  isko/ai  igazgat  ér 
tunitó  rászérr  HO  korona segéli/pénzt  engedélyezett. 

Kérész  Gi/nla  állategészségügyi  felügyelő  jelentette, 
Itogg  a vármegye állaté,/észnégügge  junius haeában az 
./mull  barihoz képest  rosszabbodott.  Fellépett  ugyanis a 
ragadós  állatbetegségek  közöl  a sertése  ész  t 'sikcsek,  falrán, 
A ászonuifaluban,  i 'sikszenlsimonon,  < 'síkszentgyörgyön, 
Cm/tószegen  és  Tonnádon,  a sertésurbánc  Csikszentdomu-
kosou és  Csík-mindszenten,  a ragadós  száj- én  körömfájás 
di/ergyóremetén,  a bivulyvész  Tusnádon,  a veszettség 
fekei  őpatakon  én  Sala  más,,,,. Az előirt  óró én  elfojtó  in-
tézkedések  nyomban megtételt,  k. A bizottság  a jelentéit 
tudomásul  rette. 

Az államépitészeti  hiraful  főnökének,  a kir.  ügyésznek, 
árrunzéki  elnöknek,  tiszti  főorvosnak  bari jelentését  u bizott-
ság szintén  tudomásul  rette. 

Végit!  T.  Nagy  Imre  inditrányozla,  hogy a bizott-
ság feliratilag  kérelmezze,  miszerint  a most tárgyul,inra 
kerülő  közigargilláni  törvényjuvustutokbu  tétess,.,  fel  az 
az általánosan  megnyilvánult  kiránság,  hogy a törrény-
btitósági  ál  la Ionos,  tekintettel  az állategészségügyi  szak-
szolgálat  nagyfontosságúra,  rétennék  fet  a közigazgatási 
bizottság  tagjai  közé.  A bizottság  az inditeányt  elfogadta 
én  ezzel  uz ülés  réget  ért. 

KÖZGAZDASÁG 
Az állatbiztosítás es a népjólét. 

Mindenki előtt ismert dolog, liogy a föld-
mives ember családjának lenntartasa, java-
részben szarvasmarháinak tej , túró-, vaj- és 
borjubozamán nyugszik. Ha tehene vagy te-
henei elpusztulnak utána pusztul földje  is. A 
károsult ember fele  vagyonának veszten több-
nyire búnak adja magát vigaszt keres a szesz-
ben s ez elmossa azt a kis gazdaságot, zül-

lésbe sülyeszti gazdáját s neki sem marad 
egyebe, mint váudorbotja, amivol a kivándor-
lási ügynökök utmutatása szerint neki iudul a 
nagy víznek s a vizén tul Amerikának. 

Hogy a kisgazdák jószágát biztosíthassuk: 
az másként, mint községi szövetkezeti alapon 
meg nem valósítható. K célból tehát, lehetőleg 
minden községben szövetkezetet kell alapíta-
nunk. A szövetkezet azután megalakulása al-
kalmával saját kebeléből választ magának el-
nökigazgatót, ügyvezetőt, választmányt és fel-
ügyelőbizottságot s az iguzgatósag ismét egy 
vagyonilag megbízható péuztárnokot. 

Ez a tisztikar, a községi vagy járási állat-
orvos segédkezésével vau hivatva arra, hogy 
a járványos betegségek ellenőrzése és meg-
gatlasára intézkedeseket foganatosíthassa  s a 
lépfene  vagy sercegő üszök ellen a szövetke-
zetek' budape.-ti központjajuk ingyenes oltó-
anyagával a községi szövetkezet egész állat-
állományát évenkeut ketszer beoltassa. 

Megjegyezzük, hogy a községi szözetkezet-
hez legközelebb lakó községi állatorvossal a 
szövetkezet igazgatósaga rendszerint szerződést 
köt s az állatorvos a szövetkezet állományát 
illetve a szövetkezet miuden jószágát évenkent 
és fejenként  egy koronáért országszerte szíve-
sen kezdi és oltja 

Ez eljárás rendkívüli előnyére szolgál az 
állategészségügy fejlesztéseuek.  Mert mig egy-
felől  a védőoltások a legveszedelmesebb jar-
ványfajok  fellépését  mar eleve meggátolják, 
mas résről a szövetkezet vezetősége es az ál-
latorvos állandó ellenőrzése utján: lokalizál, 
fertőtlenít  és kiirt minden betegseget, mi a 
községi szövetkezet területén az annak állat-
állomanyábau esetleg fellépett. 

Hogy a község bármely állattulajdonosa 
tagja leliessen a szövetkezetnek, állatallomá-
nyának becsérteke után mit a helybeli igaz-
gatóság egyedenkiut becsül meg es törz-dapoz, 
a biztosított összeg egy százainkat vagyis min-
den 100 korona után egy koronát tizet a köz-
ségi szövetkezet pénztárába. Dacára azonban 
a legnagyobb egészségügyi felügyeletnek  es 
ellenőrzésnek az is előfordulhat,  hogy a szö-
vetkezet állományában törne es elhullás es 
kényszervágás következett be. Ez esetben a 
biztosító fel  biztosítási dija allatallománya ér-
tékenek egész il és fel  százalékára, vagyis ha 
mondjuk : állatállományát az igazgatóság 1000 
koronára becsülte, evi koronáig terjedhet. 
Ez összegen felül  több kiadás azonban semmi 
esetre sem terheli, mert a három és fél  szá-
zalékos biztosítási összegre már a községi 
szövetkezetek országos központjának kártérí-
tési kötelezettsége áll eló. A községi szövet-
kezetek, illetve a községi szövetkezetek tag-

jainak az összes biztosított érték 3—5 száza-
lékán felül  esetleg felmerülő  kárt a központ 
téríti meg, amiért a községi szövetkezet pénz-
tára viszont a községi szövetkezetnél biztosí-
tott állatállomány biztosítási összegének ega-
lei százalékát fizeti  a központnak, ami, pl. a 
községi szövetkezet állatállománya -40.000 ko-
ronára van biztosítva, évi 200 koronának fe-
lel meg. 

x\Z állatbiztosítás országos haszna és áldása 
tehát az állategt szségügy fejlesztésében  köz-
vetve az állatállomány nemességének és érté-
kének s ezzel kapcsolatban a gazdaközönség 
vagyonosodásának emelésében áll. Mert a be-
fizetett  biztosítási összeg nem csak orvost, ha-
nem orvosságot, oltóanyagot is kap a szövet-
kezet tagja, holott eddig a bajbajutott gazdát 
az orvos fuvarterhe  es napidija is elriasztotta 
attól, hogy beteg jószágához az orvost kihívja. 
Ezenfelü',  ha jószága mégis elhullana, vagy 
elszerencsétlenedése esetén az igazgatóság ha-
tározatából kényszervágatnék, a károsult tulaj 
donos elpusztult jószágának biztosított össze-
gének 80 százalékját haladéktalanul megkapja, 
miből ujabb tehenet állithat gazdaságába. 

A községi állatbiztosító szövetkezet e kár-
talanító munkájában nyilatkozik m<'g az a 
segítség, mely a kisgazdát s vele a családját 
az elzülléstől és a nemzetpusztitó kivándorlás 
veszedelmétől megoltalmazza. 

A szövetkezel alapítás és működés bővebb 
ismertetésére vonatkozólag egyszerű megke-
resésére a legszívesebben szolgál felvilágosí-
tással a Magyar Kölcsönös Állatbiztosító Tár-
saság mint szövetkezet (Budapest, Papnövelde 
utca 10. szám) a községi állatbiztosítási szö-
vetkezetek országos központja, mely az állam-
segélyének felhasználásával  az ország terüle-
tén már több mint ezer ilyen községi állat-
biztosítási szövetkezetet alapított. 

h í r e k . 
— Szemolyi hír. Gyalókay Sándor vár-

megyénk főispánja  folyó  hó lS-án Herkules-
fürdőről  haza érkezett. 

— Kinevezés. A király Cserna Károly 
pénzügyi tanácsos, pénzügyigazgató-helyettest, 
a VII. fizetési  osztályban való meghagyás mel-
lett, csíkszeredai pénzügyigazgatóvá nevezte ki. 

— Áthelyezes. Cseresznyés Emil csendőr-
százados, a csikszeredai csendörszárnyparancs-
noka áthelyeztetett Kassára, Cseresznyés Emil 
hosszabb idő óta működött vármegyénkben s 
távozásával érzékeny veszteség éri társadal-
munkat. 

A „SZÉKELYSÉG" TÁRCÁJA. 
A végtelen  város . 

Ueteg  eugyok - nem bírom  el  a nap herét, 
A tagjaim  oly lázban  égnek  . . . 
I  tol  gongok fizta  szerteszét 
S uz emberek reám se néznek  . . . 
Mondjátok  meg, miért  tolongnak  itten 
Miért  a tarka  nagy sereg? . . . 
Mindenkit  óh ! ki,Iont  a küzdelem-
Kég  rz téjmtt  meg engemet. 
Künn  hogy sípolnak,  lármáznak  a népek 
Az utca most minő  csúf,  borzadalmas  . . . 
Eresszetek,  hadd  fussuk  innen el 
Kihagy  erőm,  u testem  összeroskad. 

Mátrai  Fereuc  Kél  a. 

Vitor lázás . 
Délutáni pihenésünk után mi ketten, fi  ital 

férjek  künn ültünk nyaralónk erkélyén. Szi 
varoztunk es néztük a tó vizét, amelyet mér-
sekelt es kellemes délkeleti szel fodrozott  es 
amelynek színe intenzív kék volt. 

— A szel kedvező - szólt barátom és én 
kijelentettem, hogy ugyanazon a nézeten va-
gyok. 

Különben azonban nem volt jókedvünk. 
Hallgatagon ültünk, egymásuak majdnem há-
tat fordítva.  Bosszúsan néztünk a tó túlsó 
partjára, ahol a kis, fehérre  meszelt parti ven-
déglő falai  villogtak és mereven bámultuk a 
vitorlásunkat, amely az innenső p irton tán 
<"jlt a hullámokon és csörgette a horgony 
láncát. Közös tulajdonunk volt, közösen épit 
• rtiik, magunk festettük  be és láttuk el vi-

tor ikkal Legkedvesebb foglalkozásunk  volt 
a.: elmúlt eien ez a vitorlás; estéiikeut po-

harazás közben róla beszéltünk és tavasszal 
is csak vele törődtünk. 

Most pedig, nyáron, sohasem gondoltunk 
másra, mint a kedvező szélre és ebben a pil-
lanatban sem járt más az eszünkben. 

De rögtön eszünkbe jutott az is, hogy fáj-
dalmunkra. mindketten házas emberek va-
gyunk és hogy csinos, fiatal  feleségeink  vau-
nak. akik ugyan hatartalanul szerettek ben-
nünket. de a vitorlást utálták. Minden alkalmat 
megragadtak, hogy ezt megmondják és mihelyt 
vitorlázásról kezdtünk beszélni, ásítani kezd 
tek. Ha nem hagytuk rögtön abba, gúnyosak 
és cíipkelödők lettek és célzásokat tettek a 
férfiak  apró kedvteléseire. Hi.nem zavartat-
tuk magunkat, megsértődtek és elkóboroltak 
az erdőbe. Mi utánuk futottunk,  hogy lecsil-
lapítsuk okét. hogy migunkat az ö társasá-
gukban unjuk, nem volt szép tőlünk, hogy fe-
leségül vettük őket, ha nem voltunk szerel-
mesek beléjük. 

— De ne légy gyerekes, édesem ! 
— Ej, hagy békén . . . menj csak vitor-

lázni . . . semmi esetre sem akarlak vissza-
tartani . . . menj csak, barátod tnár biztosan 
vár . . . 

— Ha te uem egyezel bele. nem megyek... 
— De én azt akarom, hogy menj vitor 

Iázni, különben megszűnik a kedvező szél... 
— -Ier te is velünk ! 
— Netn megyek! K itöm a szemeden és 

hallom a hangod™, hogy jobban érzitek ma-
gatokat, ha egyedül vagytok. Mi csak útban 
v igyunk . . . 

Nem sikerült m ggyöznöm arról, hogy kedv-
telésem mellett \i sz»reíhetem öt. Meg kel 
lett esküdnöm hogy nem rajongok a vitorla 
zásért es cskninet csókokkal kellett megerő-
sítenem. Csak néha megyek vitorlázni, hal 

barátom mindenáron azt akarja, hogy vele 
menjek. 

• Valószínűleg barátom is ugy nezt az ígé-
retet tette, mert egész héten egyszer sem vol-
tunk a vízen. Mindennap epret szedtünk asz-
szonyainkkal, vagy kirándulásokat teltünk, vagy 
felolvastunk  nekik a lugasban. 

Az asszonyok boldogak voltak, ragyogtak 
a megelégedéstől, minden délben harmadik tál 
ételt is kaptunk, de minékünk napról-napra 
rosszabb lett a kedvünk; unatkoztunk és azért 
ültünk most szótlanul, hallgatagon, lesújtva az 
erkélyen. 

A szél kedvező volt és egyenletes, a vi-
torlás pedig utrakész. Mi azonban még gon-
dolni sem inertünk egy vitorlás útra. Talán 
a távol jövőben egyszer, ba majd nem foguak 
bennünket ilyen határtalanul szeretni, vissza 
fogjuk  nyerni a szabadságunkat. 

De ezen a nyáron csak a véletlen segít-
ségével, titokban, ha egyszer az asszonyok 
nem lesznek itthon. 

A szobalány elment mellettünk és nekem 
kétségbeesett terv jutott eszembe. Meg akar-
tam kérni, hogy hozzon a kávéhoz konyakot, 
le akartam inni magam, hogy az asszonyok-
nak alaposan megmondjam az igazságot. Ăny-
nyi csak lesz még az üvegben. Ekkor meg-
szólalt mogorva hangon a barátom : 

— Hol vannak a hölgyek ? 
— A hölgyek epret szednek — felelt  a 

szobalány. — Nemsokára visszajönnek. 
— Mikor? 
— Nem moudtak közelebbit. 
— Vidd el a kávét. 
Ks elállottam attól a tervemtől, hogy ko-

nyakot hozatok. Azt hittem, hogy a lugasban 
vannak és várnak reánk. 
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Tompa Béla fiatal  éa tehet-
séges szinészt, a ki bárom évvel ezelőtt 
a mi kerületünkben is volt szerződtetve 
8 aki a két utolsó évben a nagyváradi 
színháznak volf  kedvelt tagja a folyó 
év őszétől kezdve a budapesti Nemzeti 
színházhoz szerződtették. A szerződtetés 
igen érdekes, mert Tompa Béla tudva-
levőleg operett színész volt ez ideig s 
különösen igen ügyes táncaival aratta 
a legtöbb sikert, most pedig a Nemzeti 
színháznál ettől teljesen eltérő szerep-
köre lessz. Itt is bebizonyosult az, hogy 
aki az egyikre ügyes, a másikra is az. 

Kinevezés. Az igazságügyminiszter 
Szőke Károly csíkszeredai kir. törvényszéki 
dijnokot a körösbányai járásbírósághoz irnok'rá 
nevezte ki. 

— Bolyegtelenek a képviselőválasztá-
soknál a névjegyzékek összeállításához szük-
ségeltető bizonyítványok. A hatóságok köte-
lesek ezeket díjazás és bélyeg nélkül kiállítani 
és a következőket rávezetni: „Jelen bizonyít-
vány, (kivonat vagy okirat) kizárólag a vá-
lasztói jogosultság igazolása végett az 11113. 
évi XIV. tc. 73. alapján bélyegmentesen 
állíttatott ki." 

— Halálozas. Pototzky István magánzó, 
volt kereskedő folyó  hó 16-án Csíkszeredá-
ban meghalt. Temetése folyó  hó ltí-án volt. A 
család a következő gyászjelentést adta ki : 
Szomorú szívvel tudatjuk, hogy jó testvérünk 
és szerető nagybátyánk Pototzky István ke-
reskedő e hó 16-án déli 12 órakor, 61 éves 
korában, hosszú, de türelmesen viselt beteg-
sége s az egyház szeutségeinek áhítatos fel-
vétele után lelkét visszaadta Teremtőjének. 
Halottunk hült tetemeit folyó  hó 18-án d. u. 
4 órakor Pototzky Pál (Apatfy  Mihály-utca 3 
szám alatt levő) lakásáról helyezzük örök 
nyugalomra, a helybeli köztemetőbe. A szent-
mise-áldozat pedig a csíkszeredai plébánia 
templomban e hó 20-án, hétfőn  d. e. 9 órakor 
log bemutattatni, AZ örök világosság fényes 
kedjék neki! Csíkszereda, 1914. évi julius hó 
16-án. Pototzky Kristóf.  Pototzky Péter, neje 
és gyermekei Inna és Márton, özv. Pototzky 
Gergelyné és gyermekei Irma, Gergely, Ilona 
Andor és Anna. Pototzky Mária férj.  Azbé 

Antalné és gyermekei Alajos, Katinka és Anna. 
Pototzky Pál. 

— Kinevezos. A pénzügyminiszter Orbán 
Mihály csíkszeredai adóhivatali tisztet, jelen 
állomáshelyén való meghagyása mellett, a X. 
tizetési osztályba nevezte ki. 

Áthelyezés. Az igazságügyminiszter 
Ir. Kovács Miklós nyíregyházai kir. törvény-
széki jegyzőt a budapesti kir. kereskedelmi-
es váltótörvényszékhez helyezte át. 

Kinevezes. Józsa József  gyergyó-
szentmiklósi kir. telekkönyvvezetó a IX. tizetési 
osztályba neveztetett ki. 

— Szelteben, liosszaban Ilire futamodott, 
hogy Belgrádban minden felfordult,  az osztrák-
magyar követ elmenekült s már a mozgósítás 
is megtörtént. A hír távirati értesülésünk sze 
rint — valótlan. 

Jutalom. A fóldmivelésügyi  miniszter 
Tőzsér Gyula gyergyóalfalvi  lakós, az Orszá-
gos Gazdasági Munkáspénztár helyi íntézőjé-
uek 1UU korona jutalmat eugedélyezett. 

— Kinevezés. A vallás-és közoktatásügyi 
miniszterBléuesy Sándort a X. fizetési  osztályba 
helyettes tanárrá nevezte ki. 

A szekely kongresszus. A Székely 
Társaságok nagygyűlése, az úgynevezett sze-
kely kongresszus, amelynek tulajdonképpen 
az erdélyi magyarság társadalmi szervezetének 
eletnyilvánulása kell, hogy legyen, uz idén 
Marosvásárhelyen fog  lefolyni.  Kredetileg ugy 
volt tervezve, hogy a székely kongresszus 
augusztus hó 24 én kezdődjék. Miután azonban 
Marosvásárhelyen a nyártól kezdve az egyik 
kongresszus a másikat fogja  érni, ezért a szé-
kely kongresszus pár nappal későbbre szorul, 
l'gyauis augusztus 23-án kezdődik a polgár 
mesterek kongresszusa, amely előreláthatólag 
néhány napig fog  tartani s ezen a kormány is 
képviselteti magát. Az idei székely kongresz 
szusnak a közvélemény óhajtása szerint, de-
monstrativ választ kell adnia azokra az inzul 
tusokra, amelyek többek közt a román kultur-
liga részéről érték. Különben, tekintve 
polgármesterek előzőleg tartandó kongresszu-
sát s a szövetség fokozott  agitálását. az érdek-
lődés a lehető legnagyobb s mar most is 
tömegesen jelentkeznek a kongresszuson való 
részveteire. A Székely Társaságok Szövetsége 
a kongresszusi meghívót és programmot nem 
sokára kibocsátja s abból tájékozódást fog 
nyerni az egész székelység az idei kongresszus 
méretei felől. 

Igazgató holy ottes a főgimnziumnál, 
A gyergyószentmiklósi főgimnáziumnál  az 
az igazgatói teendőket ideiglenesen Kákosi 
Kristóf  tarár látja el. 

Művészeti ösztöndij. Szopos Sándor 
rajztanárnak, aki jelenleg a szentesi művész-
telepen végez tanulmányt, a vallás és kÖzuktatás-
ügyi miniszter 300 korouás külföldi  ösztön-
dijat engedélyezett. 

Tablai elnök. A Ternovszki halálával 
megürült táblai elnöki állásra lapunk egyik 
számában Hamza Géza kolozsvári táblai tanács 
elnök kinevezéséről adtunk hírt, — most ujabbi 
értesülésünk szerint Ternovszky helyét Weér 
György debreczeni táblai tanácselnök foglalja 
el, aki már a tábla területén több izben mű-
ködött. 

— l*gy-e, nem szárítottad meg a vitorlá-
kat a mai eső után — kérdezte a barátom 
hirtelen s kissé tétovázó hangon. 

— Nem. 
— Van valami külöuös terved mára? 
— Nera, semmi. Miért ? 
— Mert az jutott eszembe, hogy egy kis 

túrát tehetnénk a tavon. 
Tehát ö indítványozta. Vagyis én tiszta 

lelkiismerettel mondhatom, hogy kényszerítve 
voltam a vitorlázásra, mert ó hívott. 

— Igen, azt megtehetnék. 
— Ha neked élvezetet szerez ! 
— Természetesen. 
A ravasz fickó  1 Most már az ő visszavo-

nulási utja is fedve  volt. Azt fogja  mondani, 
hogy nekem is élvezetet szeizett. 

— Ha megyünk, menjünk azonnal. 
— Én egy pillanat alatt kész vagyok. 
Mind a ketten kikerültünk egy kérdést, 

amelyre azonban mind a ketten gondoltunk. 
Felvetette helyettünk a kérdést a szobalány, 
mikor előkészületeinket látta: barátom több 
doboz gyufát  tett a zsebébe és mindketten 
karunkba kaptuk a paletoteket. A lány be-
dugta a fejét  a konyhaajtóu és utánunk kiál 
tott: 

— Sokáig maradnak az urak a tavon, ha 
a hölgyek kérdeznék V 

— Mond meg a hölgyeknek, hogy ma reg-
gel esett az eső és ki kellett vitorláznunk, 
hogy a vitorlákat megszárítsuk. 

Ha nem szégyeltük volna magunkat ön-
magunk előtt, akkor nyakunkba szedtük volna 
a lábunkat. Mint a nyíl repült el a csónak a 
parttól és néhány gyors evezócsapással a vi-
torlás mellett volt. 

M INT ASZOBAINK 
általános feltűnést  keltenek. 

BÚTORAINK 
:lsórendU ós ízlésesek. B B U I 
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Micsoda gyönyörüségg-1 oldottam el a 
vitorlákat, milyen édes zene volt számomra 
a láncok csörgése. Micsoda energiával me-
rítette ki barátom a vizet a lenekéről és 
milyen iparkodással illesztette a vitorlarudakat 
nyílásaikba. Lélegzetünk szinte megszakadt 
az örömtől, midőn végre megindultunk. Kn 
majdnem a vizbe estem, ó pedig remegett, 
mikor a kormányrudat beigazította. 

Csak ne jöjjenek haza az asszonyok, amig 
el nem indulunk. Ha meg is érkeznek, azt 
fogják  mondani, hogy nera láttuk őket. Ha az 
udvarból kiáltoznának — a partot ugy sem 
érik már el — azzal fogunk  védekezni, bogy 
sziklákhoz csapódó hullámoktól nem lehetett 
hallani. 

De nera jön seuki és nera kiáltoz senki. 
Kifeszítjük  a vitorlákat, fölszedjük  a horgonyt 
és a hajó kisuhan a tóra, orrát egyeneseu a 
város felé  fordítva. 

Egy óra alatt vágjunk és három órán 
belül visszaérkezünk, ha ott egy óráig mradunk 

Egyikünk sem tette azt az ajánlatot, de Ü 
változó kormányzásnál egyikünk sera változ-
tatott az irányon. 

Már hallatszik a zene a parti vendéglőből 
Hátunk mögött a villa kicsivé és jelenték-
telenné zsugorodott össze 

A vitorlák már szárazok, ha ugyan egyál-
talán nedvesek voltak, amit a nagy sietségbe 
nem néztünk meg 

Hirtelen észrevesszük, hogy az ut felét 
már rég megtettük. Hosszú idó után ismét 
fiatal,  nőtlen emberek vagyunk. Megfeledkeztünk 
asszonyainkról és minden líondolatunkat ki-
iloptuk a hajóból. És minden tétovázás nél-
kül, hallgatólagos megállapodásunk szerint, 
a vendéglőhöz kormányzunk és ott hagyjuk 
a vitorlákat száradui másnap reggelig. Csak 
hajnalban indultunk hazafelé....  evezve. — 

R A I N K rend-
kívül jutányosak 

e l j e s h á l o s z o b a 
b e r e n d e z e s e k 

már 400 koronáért ió minőségben. 

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

óriási választékban. 
Számos elismerő levél. 

SZÉKELY 
és 

R Í T T T b u t o r-
J-l'-i â _L X gyárosoknál. 

MAROSVÁSÁRHELY 
FŐTÉR 47-IK SZÁM. 

— Az összeiro küldöttségek napidijai 
es utazási költségéi. A belügyminiszter teg-
nap adta le 126,930/1914, 1—a. B. M. számú 
körrendeletét a varmegye központi választmá-
nyához. melyben megállapítja, hogy az összeíró-, 
választási- és szavazatszedő küldöttség elnökét 
és tagjait azou esetben, ha nem laknak műkö-
désük színhelyén, tényleges működésűk ideje 
alatt napidíj és utazási költség mennyi illeti 
meg. Eddig ugyanis a küldöttségek elnökei 
és tagjai csak nobile ofticiumként  teljesítették 
a sok munkával és reudkivül nagy felelősség-
gel jaró feladatukat,  ezentúl az államkincstár 
napidijakat és utazási költséget tizet a kül-
döttségek elnökeinek és tagjainak. A válasz-
tási küldöttség elnökének napidíja 16 korona, 
a választási küldöttség helyettes elnökének, 
jegyzőjének és helyettes jegyzőjének, továbbá 
a szavazatszedö küldöttség elnökének, helyet-
tes elnökének, jegyzőjenek és helyettes jegyző-
jének, úgyszintén a összeíró küldöttség tagjai-
nak, beleértve a tagok közül választandó el-
nököt és helyettesét is, napidija S korona. 
Ezeu 16 korona, illetve 8 korona napidíj illeti 
meg a kiküldöttet akkor is, ha esetleg köz-
tisztviselői minőségében a VI., illetve IX. tize-
tési osztálynál magasabb vagy alacsonyabb 
összegű napidíjra volna is igénye. Vasút igény-
bevétele esetén a választási küldöttség elnöke 
a személyvonat 1. osztály, a többiek a II. osz-
tály menetárának felszámítására  jogosultak. 
Három napon tul 50 klgr. podgyász szállítási 
díjának uiegtéritese is igenyelhető, de csak 
vasúton való utazásnál. A vasúti állomáshoz 
és vissza bérkocsi-dij szabályrendelet szerint, 
4 kilóméteren felül  kilóméterenként ÖO lillér, 
egyéb esetekben 2 korona bérkocsi-dij, a vas-
úton be- és kiszállásnál 40-40 tiliér hordárdij 
számitható fel.  Kocsin való utazásnál kilomé-
terenként 50 tiliér fuvarpénz  jár. Az utazási 
költségekről készitend » számla a működés be-
fejezését  követő 14 napon belül a központi 
választmányhoz terjesztendő be. 



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

— Hadosztály összpontosítás Foga-
son. A cs. és kir. lti. erdélyi hadosztály ez-
idei nagy hadgyakorlatai augusztus hónapban 
lesznek. Fogarason lesz a főhadiszállás  és a 
hadosztály ezredeinek összpontosítása. Ez ügy-
ben Fogarason tartózkodott f.  hó 2-tól ő-ig 
Pankert Ferencz nagyszebeni altábornagy ad-
jutánsával, I.assy Tivadar vezérkari ezredes-
sel és terepszemlét tartottak Kogarnstnegye 
és a szomszédos megyéknek Fogarashoz közel-
esö kornyékén. 

Posa Lajos meghalt. A gyermek-
világnak gyásza van: l'ósa bácsi meghalt. 
A gyermeklapok hasábjain immár nera fog 
tündökleni a l'ósa név, mely ezen irodalmat 
a tökély legmagasabb fokára  emelte, — mert 
a dalos ajkon megfagyott  a dal, kihlilt az 
elet. Mintha a m.'gyar írók faturaa  volna, de 
valóban ugy van, hogy Magyarországon akkor 
ragadja el az írót övei s az irodalom karjai-
ból, mikor dicsősége tetőpontját véli elérni. 
Mint Mikszáthot, ugy őt is ilneplései közepette 
ragagta el a halál, szoinbatou temették óriási 
részvét mellett a I'etőfl  házból. Amint érte-
sültünk, 100 cigány kisérete mellett helyezték 
örök nyugalomra. (Dankó dalainak szövegét 
nagy részben ö irta ) Ez azonban még meg-
erősítésre szorul s igy csak fentartásal  kö-
zöljük. 

— Ajaulati felhívás.  A csíkszeredai kir. 
törvényszéki fogház  és melléképületein szük-
séges helyreállítási munkalatok biztosítása cél-
jából a kir. ügyészség korlátlan írásbeli egy 
ségáras versenytárgyalást hirdet. A versenyezni 
óhajtók lezárt borítékba helyezett ajánlataikat 
1914. évi julius hó 25-ik napjának d. e. 12 
órájáig a helybeli kir. ügyészséghez közvetle-
nül, vagy posta utján is beadhatják. 

— Kivitel Anatoliaba. A kereskedelmi 
és iparkamara figyelmébe  ajánlja a kivitel iránt 
érdeklődő cégeknek, hogy Adaliában (Anatóliai 
egy uj cs. és kir. alkonzulátus áll fenti.  A kon 
zulátus most jelenti, hogy az ottani piac és a 
vidék uagyou fejlődésképes  és hogy ajánlatos, 
hogy versenyképes cégek utazóikat Adaliaba 
küldjék ki, vagy hogy legalább is épitó anyag, 
kézmüáruk, vasáruk, egyszerű lakás berende-
zési cikkek, petróleum és más motorok, va-
dászfegyverek  stbire vonatkozó ár- és enged-
ményjegyzéküket, esetleg kézi áru mintákat 
a cs. es kir. alkonzulátus címére beküldjék. 
A délauatoliai partvidék és annak hátsó vidéke, 
a jó hajó összeköttetés folytán,  ugy Smyrna, 
mint Beyruth-Mersina felöl  kényelmesen és sok 
időveszteség nélkül hozzáférhető. 

— A tanitó ónkentesek. A hadst regben 
egyre nagyobb gondot forditauak  arra, hogy 
az egy évi önkéntes tanítókat az ifjúság  ka-
tonai nevelésére kiképezzék. Az egy éves 
önkéntes tanítókat a folyó  hóban Pécsen, lg-
lón, Marosvásárhelyen és Lúgoson összponto-
sítják- Az igy összevont tanitók kiképzése el-
méleti es gyakorlati lesz. Az elméleti kikép-
zés orvoíii és testnevelési Ismeretekre, mig a 
gyakorlati kiképzés a torna, svédtorna, atlé-
tika, sport és tűzoltás oktatására terjed ki. 
As összpontosításban — a gazdasági tiszti 
iskolába vezényeltek kivételével — az összes 
egyévi önkéntes tanitók résztvesznek. A taní-
tók csak a nagy gyakorlatra térnek vissza 
ezredeikhez. 

— A bokasi útépítés nagy léptekkel 
halad előre. Az első szakasz, amelyik a város 
között megy cl már nagyjában készen áll csak 
a műtárgyak elkészítése akadályozza a szabad 
közlekedést A minisztériumból f.  bó 13-án 
érkezett le Hermanu Károly kir. építési fel-
ügyelő a aki hosszasabban marad az épít-
késésnél. 

— Uj iskolaszolga. A vallás- és közok-
tata.-ügyi miniszter ISalazsi Károly miniszteri 
-'••«ed hivatalszolgát a gyergyószentmiklósi 
állami főgimnáziumhoz  rendes iskolaszolgává 
nevezte ki. 

— Az állami tisztviselők os alkal-
mazottak kodvezmenyei betogsegek ese-
ten. A hivatalos lap tájékoztatót közöl az 
állami lisztviselők és egyéb állami alkalmazottak 
szamára a csaladjukban előforduló  betegségek-

kel járó terhek könnyítése céljából az egyes 
miniszteri tárcák által nyújtott kedvezmények 
és azok elnyerés! módozatai felöl.  A kedvez-
mények főleg  fürdő  és szanatóriumi ellátásra 
vonatkoznak és a tájékoztató ama feltételeket 
is közli, amelyek mellett a kedvezmények 
elnyerhetők. 

— Életbe lépett az uj katonai per-
rendtartás. .lulius elsején lépett életbe az 
egész országban az uj katonai bűnvádi per-
rendtartás. Most már tehát az egész ország-
ban a hadbírósági tárgyalások nyilvánosak 
lesznek. Megnyílnak a katonai tárgyalótermek 
ajtai és a nagyobb érdekesebb jellegi! tár-
gyalásokról épen ugy jelennek tneg majd 
ujságtudósitások, mint a polgári tárgyalások 
ról. Az u] katonai bűnvádi perrendtartás sok-
kal liberálisabb, mint a régi volt. Más a 
szellem és más az egész rendszer. A honvéd-
ségnél természetesen magyar a tárgyalás 
nyelve a közösöknél csak a nagyváradi és nz 
aradi hadosztály birosagókuál tárgyalnak ma-
gyar nyelven. 

— Bosznia szilvatermese. A kereske-
delmi és iparkamara figyelmébe  ajánlja az ér-
dekelt kereskedőknek, liogy Boszniában igen 
jó szilvaterraés mutatkozik. Tájékoztatást nyújt 
a hozzáfordulóknak  a serajevoi kereskedelmi 
és iparkamara. 

— Felkérés. Ezelőtt 3 évvel édesanyám 
„Szófia  Gyöngye" című regényt, mely li kö-
tetből áll, kiolvasás végett valakinek kölcsön 
adta, kérem az illetőt, akinél ez jelenleg van, 
szíveskedjék nekem átszolgáltatui. B. Nagy 
József. 

— Az adó szamitása a valasztojog 
szempontjából. A választói jogosultsághoz 
megkivált számítása tekintetében a régi és az 
uj törvény között következő a különbség : A 
régi törvény azt kívánta, hogy a választói jo-
gosultság alapjául megállapított adóösszeget 
vagy tisztán a házadóval vagy pedig föld-, 
ház, 1. osztályú vagy III. osztályú jövedelmi 
adó alá eső, összesen legalább 103 forint  évi 
tiszta jövedelem után fizessenek  államadót. Ez 
a 105 forir.t  évi tiszta jövedelem után fizetendő 
adó szerepel választási cenzusul kereskedők-
nél, gyárosoknál, kézműveseknél, háztulajdo-
nosoknál is. Ezzel szemben az uj törvény ren-
delkezési szerint a kettő, tiz, busz, illetve negy-
ven korona adócenzust az éri el, a ki az ösz-
szes egyenes állami adókból együttvéve tiz, 
husz, illetve negyven koronát fizet.  Egyenes 
állami adók a következők : földadó  házosztály-
és házbéradó, I-, II., 111. és IV. osztályú kere-
seti adó, báunyaadó, nyilvános számadásra kö-
telezett vállalatok és egyletek adója, tőkeka-
mat és járadékadó, liadmentességi adó, vasúti 
és gőzhajózási szállítás adó, általános jövedelmi 
pótadó, fegyveradó  és vadászati adó. Ezekből 
az adónemekből együttvéve kell tehát fizetnie 
a két koronát anuak, aki hat elemit végzett, 
tiz koronát külön egyikből vagy valamennyi-
ből együtt busz koronát, a ki iparengedély 
vagy iparigazolváuy alapján önállóan ipart űz, 
vagy kereskedést folytat  és írni-olvasni tud, 
vagy 40 koronát, a ki sem irni, sem olvasni 
nem tud, A választó adójához kell számítani 
a vele közös háztartásban élő feleség  és kis-
korú törvényes vagy törvényesített gyermekek 
föld-  és házadóját is. .Számításba kell venni 
oz ideiglenes adómentes föld-  és házbirtok utan 
kivetett adót is. összesíteni lehet az adókat 
akkor is, ha azokkal több községben van meg-
róva, az esetben is tudniillik, ha ingatlanai 
több határban fekszenek.  Nem az az atló számit 
a mit valaki megfizetett,  hanem a mivel tneg 
volt róvu és pedig :i választól névjegyzék el-
készítésének vagy igazításának évét közvetle-
nül megelőző naptári évben 

A Darwin Könyvtar most megjelent 7. 
és H. sz. :ij füzetei  k-t igen értékes munká-
val gyarapítják a magyar természettudományi 
irodalmat. A 7. sz. fűzet  l>u Bois-Keymond 
egy ontiak idején sok vitára alkalmat adott 
előadását tartalmaz; i .Művelődéstörténet és I 

természettudomány* elmen. A kiváló termé-
szettudós és bölcselő ritka széles látókörrel 
világítja meg azt a határt, melyet a termé-
szettudomány és technika megismerései és 
vívmányai, a kultura haladásra gyakoroltak. 
Meggyőző erővel mutatja ki, hogy a nagy 
ókori kultúrák azért dőltek be, mert techni-
kailag nem eléggé megalapozott egyoldalú 
művészeti és irodalmi kulturák voltak. A for-
dítás dr. Kukuljevic József  gondos munkája. 
A 8. sz. füzet  Weismann Ágostnak, a nagy 
német biológusnak „Az élet határai" c. érte-
kezését közli. A legérdekesebb és legizgatóbb 
emberi problémát: a halál kérdését boncolja 
tisztán, természettudományi szempontokból; 
miért kell az élő szervezetnek hosszabb-rövi-
debb idő múlva szükségképpen meghalnia s 
ha már a természet igy rendezkedett be, miért 
áll be a halál az egyes fajoknál  oly külön-
böző időkben ? Ezt a füzetet  Cseruy Dezsó 
fordította  igen sikerülten. Az egyes füzetek 
a könyvkereskedésekben 60 fillérért  kapha-
tók ; A Darwin-folyóirat  előfizetőinek  ingyen 
mellékletül járnak. 

— Elfogott  rumán kem. Petrozsényból 
jelentik: A határrendőrség letartóztatta An-
geleszku Demeter bukaresti fegyvergyári  tiszt-
viselőt, aki munkakeresés ürügye alatt be-
járta a hazai vasgyárakat és ott a fegyverek 
es alkatrészek gyártását kipuhatolta. Terheló 
adatok alapján kémkedéssel vádolják. 

— Különös trónkövetelő. New-Yorkból 
Írjak : Ferenc Ferdinánd trónörökös tragédiá-
jával kapcsolatban az itteni lapok sokat írnak 
egy karcsú, alacsony, nagy szemű, fiatal  asz-
szonyról, aki azt állítja magáról, lugy a sze-
rencsétlen véget ért Rudolf  trónörökös és Ve-
csera Mária bárónő gyermeke. Az illető hölgy: 
Alma Vecsera-Hajne asszony igen kalandos 
multu, vau egy Rudolf  nevű kis fia  is. Férjét, 
Hayne urat egy ízben, egy fiatal  milliomos 
kedvéért elhagyta, majd újra visszatért fér-
jéhez, bogy később újra elhagyhassa. Mrs. 
Hayne-Veesera az ót meginterjúvoló újság-
íróknak kijelentette, bogy ő maga nem reflek-
tál a két ország trónjára, de kis fiának,  a kis 
Rudolfnak  a jogait uem adja fel.  Az ő részére 
követelni fogja  a just: a két ország trónját. 
Az amerikai lapok, mint furcsaságot  említik 
meg u dolgot és meg vannak győződve arról, 
hogy az Illető hölgy, ha nera is abnormális, 
semraiesetre sem más, mint közönséges ka-
landornő. 

— Udvarhelyvármegye részvété. Ud-
varhelyvármegye törvényhatósági bizottsága 
Ugrón János főispán  eluöklésével folyó  hó 
11-éu rendkívüli közgyűlést tartott és a trón-
örökös-pár végzetes halála felett  érzett rész-
vétét jegyzőkönyvben örökítette meg. Ezt meg-
előzőleg d. e. 9 és 10 órakor a plébánia tem-
plomban gyászmise és a református  templom-
ban Bzínten istentisztelet volt, amelyeken az 
összes hatóságok s testületek résztvettek. 

— Az Országos Dalosszövetség kon-
gresszusa. Az Országos Dalosszövetség or-
szágos kougresszust tart Koloszvárt aug. 14., 
lő., Ili. napján. A magyar dalmüveles ügyét 
terjesztő es ismertető nagygyűlés országos 
dalversennyel lesz egybekötve. Ugyanakkor 
osszák ki a magyar dalmüvelés szolgálatában 
hosszabb idő óta működő dalosok között a 
érmeket és elismerő okleveleket. Eddigelé 47 
dalárda versenyzését és 28 dalárda képvisel-
tetését jelentette he a Szövetségnek. 

— Leányból flu.  Bicskén történt a csoda 
eset. Tolnai Katalin 1U éves cipőgyári mun 
kásnó különös elváltozáson ment át. lü éves 
koráig egészen normálisan fejlődött,  de ez 
után csodálatosan átalakult tiuvá. Vállai meg 
szélesedtek, bajusza serkedett, hangja meg-
vastagodott, elvesztette leány jellegeit, férfivá 
fejlődött.  Több orvos hivatalosan is konsla 
tálta már rajta ezt az átváltozást és raosi 
engedéllyel férfi  ruhát öltött és Katalin név 
helyett felvette  a Károly nevet. 
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C S A R N O K . 
Zita hercegnő. 

Uj név került a monarchia trónjának köz 
vetlen közelébe. Egy név, amelynek viselője 
valamikor koronát fog  hordani homlokán. Zita 
főhercegnő  a jövendőbeli magyar királyné, aki-
nek alakja felé  fordul  most az egész ország 
ti gy elme. Szegény Chotek Zsófiához,  a szerel-
mes, egyszerű udvarhölgyhöz is sok meleg 
érzés fűzte  a magyarságot és ugyanilyen ér-
zésekkel álluDk a fiatal  22 éves Zita főherceg-
nővel szemben. 

Ma még rejtély liO millió ember számára, 
jósolni uem lehet, de eddigi élete csak jóra, 
zépre enged következtetni. 

Zita főhercegasszony  1892. május kilence-
dikén született, most tehát 22 éves. Eljegy-
zéséig a fiatal  leányok egyszerű s esemény-
telen életét élte. Kitünó anyjának gondos sze-
retete vette családi körben — 19 gyermekkel 
együtt gondos nevelésben részesült. Sokat ta-
nult — minden tudományért és művészetért 
nagyon lelkesedő atyjának egyenes kívánsá-
gára törtéut ez, aki azt akarta, hogy ne csak 
fiai,  hanem leányai is lehetőleg sokat tudjanak 
s megszerezzenek mindeu ismeretet, ami 
fiatalemberek  számára manapság megközelít-
hető. 

Zita főhercegasszony  olasz földön  született, 
de nagyrészt a Wiener Neustadt melletti 
Öcwatzenau kastélyba nevelődött. Csak neve-
lése teljessége kedvéért vitték el időnkint 
Bajorországba, a zanbergi kolostorba, később 
pedig Wigbt szigetére, a benedekrendiek 
ottani apátságába. Ebbeu az apátságban két 
nővére viseli a rend ruháit : a csodaszép 
Adelheid hercegnő és a nagyon szeretetre-
méltó Franciska hercegnő, aki apáca létére 
is megtartotta vidám kedélyét. Zita főherceg-
asszony vallásos és jámbor, miut a pármai 
ház minden tagja. Telve van azonban türel-
mességgel minden más vallású iráut s teljesen 
ment mindenféle  előítélettől. Legnagyobb szen-
vedélye : a természet s a legnagyobb lelke-
sedéssel tud a birodalom hegyeinek szépsé-
geiről beszélni. Mint a mai generáció annyi 
leányának és aszonyáuak, neki is kevés érzéke 
van fényűzés,  főleg  pedig a túlzott toalettluk-
szus iránt. Végtelenül szereti a virágokat s 
ugyanolyan nagy barátja a madaraknak. Mikor 
Hetzendorfba  megérkezett uagy csodálkozásra 
adott okot, hogy valósággal egy egész mena-
zsériát hozott magával. Nagyon szereti a 
színházat is és Károly főherceg  — mióta házas 
ember — talán egyszer sem jelent meg nél 
küle a színházban. A fiatal  pár társaságában 
gyakran jelenik meg Miksa főherceg  is, Károly 
főherceg  öccse. 

Zita főhercegnő  és Károly Ferenc József 
házassága is ép olyan romántikus volt, mint 
az elhuuyt tróuörköspáré sót talán még roman 
tikusabb. 

Már gyermekkorukban együt játszottak 
Mária Terézia főhercegasszony  házában, ami 
mostoha nagyanya volt a főhercegnek  s egyben 
nagynénje Zita hercegnőnek. Evekkel utóbb 
megint Mária Terézia főhercegnő  St.-Jacob 
nevü birtokán találkoztak fajdkakas  vadászaton 

Senki sem vette észre a főherceg  érdeklődését 
unokanóvére iránt Még a fiatalok  legközvet-
lenebb környezetében sem sejtették, hogy 
szelelmi és házassági regény lesz a pajtás-
kodásból. Csak 1909. ryáron, mikor Zita 
hercegnő elkísérte Mária Annunziata főhercegnőt 
Franzensbadba, tűnt fel.  hogy a főherceg 
milyen gyakran látogatja meg őket. A fiatal 
hercegnő akkor, még talán igazi b.»k'is sem 
volt, hosszú puha sötét haját varkoesba fonva 
hordta s kedélyes frisességével  gyakran vidí-
totta fel  a komolyabb természetű Mária Anun-
ziata főhercegnőt.  Mint Károly főherceg  és 
Zita főhercegasszony  is szívesen emlegetik 
már akkor Franzensbadban megegyeztek ab-
ban, hogy életük utja egyesülni fog.  A követ-
kező télen gyakrau találkoztak udvari ünnep-
ségeken s ilyenkor a főherceg  mindig feltűnően 
foglalkozott  Zita hercegnővel. Szinte ugylát-
zott, mintha csak azt akarna megvárni, hogy 

a hercegnő hivatalosan is belépjen a társaságba, 
s aztán kérőként jelentkezik majd anyjánál, 
a pármai hercegnőnél. 1911 tavaszán ez meg 
is történt. Károly főherceg  anyjának Mária 
Jozefa  főhercegasszonynak  kíséretében I'iarao-
reba utazott Zita szüleinek mesebeli szépségű 
birtokára s itt a király beleegyezésével junius 
13-án megtörtént az eljegyzés. 

Ez a boldog házaspár lett utóda a boldog-
talan elhunytaknak. Mi lesz az u sorsuk, kl 
tudja? 

Szám 1054—1914. 
Uíj. 

OSZI TKAGYAZAS! 
TH0N1ASSALAK 
A legjobb és legolcsóbb 

loszforsavas  műtrágya! 
Óvakodjunk u haiuisitások-
tól! Csuk akkor valódi, ha 
ilyen zsákban vau ós eredeti 
ólom/ár vau rajta. Al iudeu 
zsák tartalomjegyzékkel vau 

ellát va! 
KALMAR VILMOS 
a Thouiasphosphntíabriken 

licrlin, vezérképviselője 
Budapest, VI., AuilrássHt 49-
Különösen a jelenlegi rend-
kívüli olcsó árakra ligyel-

meztetji'ik a vásárlókat. 

Hirdetés. 
A vármegye magánjavainak igazga-

tósága az igazgató tanács ós a törvény-
hatósági bizottság jóváhagyásától felté-
telezetten eladja a Csíkszeredai földmives 
iskola belső telkén található kö- és tégla 
anyagból való gazdasági épületeket, s 
venni szándékozókat felhívjuk,  hogy 
Írásbeli zárt ajánlataikat folyó  evi 
augusztus hó 1-sö napjanak d. 
e. 9 órájáig az igazgatósághoz adják be. 

Ajánlattevő köteles ajánlatához a 
felajánlott  vételár 10%-át kitevő bá-
natpénzt csatolni s abban kijelenteni, 
hogy a bontást s minden Kikerülő anya-
goknak és törmeléknek a helyszínéről 
való elszállítását a vett értesítéstől szá-
mított 40 nap alatt saját költségén és 
veszélyére eszközölni fogja. 

Csikvármegye magánjavainak igaz 
gatósága. 

Csíkszereda, 1914. julius hó 11-én. 
Az igazgatóság. 

Szára: 2124 11114. tkvi. 
Árverési hirdetményi kivonat. 

A kisbirtokosok országos földhitelintézete 
végrehaltatónak, ifj.  Csedő I'éter esikszent-
györgyi lakós végrehajtást szenvedó elleu iu-
ditott végrehajtási ügyében a tkvi hatóság 
a budapesti kir. kereskedelmi és váltótör-
vényszéknek 60660/11)14. számú árverést ren-
delő végzése alapján, az 1081. LX. te. 144, 
141», 147. §-ai értelmében elrendeli a végre-
hajtási árverést 1:16 korona 80 fill.  félévi  já-
radék hátralék összeg, enuek és pedig: 

:i4 k 20 till. uiáu 1912. szept. 16. napjától, 
:)4 K 20 till. . 1913. márc. 16. 
34 K 211 fill.  „ 1013. szept. 16. 
34 K 20 till. „ 1914. márc. 16. napjától 

járó 6"/0 kamatai, továbbá 1 kor. 36 till. bír-
ság, 21 kor. 80 till. eddig megállapított s a 
még felmerülendő  költségek erejéig a csik-
szentrnártoni kir. jbiróság területén levő Csik-
szentgyörgy községben fekvő  s a csikszent-
györgyi 1. It. 230,"i. sztjkönyvbeu foglalt  A Ţ 
7702, 498—501, 2307. 2308, 2673, 3078 1, 
3040, 6099,2, 7703, 8085. hrsz. ingatlanokra 
2200 kor., az 1. K 2788 szljkönyvben foglalt 
502, 503/1. hrsz. ingatlanra 200 kor. kikiál-
tási árban. 

1. A tkvi hatóság az árverésnek Csikszent-
györgy községházánál megtartására 1914. aug. 
7. napjanak d. e. 9 órajat tűzi ki. 

2. Az 1. K. 231.9. sztjkvben foglalt  ingat-
lanok 1160 koronán alól s az 1. K. 2788. sz. 
tjkvben foglalt  ingatlan 100 koronán alól el 
neiu adható sem a jeleu, sem az esetleges 
ujabb árverésnél. 

3. Az árverezni kívánók tartoznak az in-
gatlanok becsárának 10°/o-át készpénzben vagy 
óvadékképes értékpapírban letenni. Az, aki az 
ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb Ígére-
tet tett, ha többet Ígérni senki sem akar, kö-
teles nyomban a már letett bánatpénzét auy-
nyira kiegészíteni, hogy bánatpénze készpénz-
ben legalább az általa Ígért ár 10\o-át tegye ki. 

A kir. j.-bíróság tkvi hivatala. 
Csikszeutmárton, 1914. évi május hó 7-én, 

Finta s. k., 
jbiró. 

A kiadmány hiteléül: 
Kovács Antal, 
kir. tkvvezetó. 

Helybeli látképes levelező lapok 
a legjulányosabb árban beszerezhetők 

Vákár L. könyvkereskedésében, Csíkszereda. 

J O H A N N M A R I A F A R I N A 
Ezen cég kiváló gyárt 
ináuyai a/, egyedül valódi 

QEOENÜBER DEM RUDOLKSPIJATZ. 

kölnivíz, kölnivíz-szappan és púder 
Ügyeljünk a pontos címre: JOHANN MARIA KARINA Gegenüber dem Rudoltsplatz. 

Minden liasonlónevü utánzatot utasítsunk vissza. 

Csíkszeredában kapható F E K E T E V I L M O S illatszertárában. 
Magyarországi kcpviselö: Holzer Emil Zoltán, Budapest. VIII kerület. 
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A csodás natásu FÖLDES fele 

rn-MHB 
olesó árszámitás 
mellett közöltet-
nek s felvétetnek 

kiadóhivatalba i). 

THIERRY A. GYÓGYSZERÉSZ BALZSAMA 
Utolérhetetlen hntÜBU tüdő- és mellbetegségeknél, enyhíti a ka-
tarust, megszünteti a fájdalmat  okozo köhógost. Torokgyuhulást, 
rekedtséget és gégrbajokat megszüntet, valamint lázt, különösen j«> 
Itat ás ii gyomorgörcs é- koliku ellen. Gyógyhatású aranyér és altist i 
há tilalmuknál, tisztítja a veséket, étvágygerjesztő, elősegíti nz emész-
tést. Kitűnően bevált fogfájásnál,  odva* fogak,  szájbü/md, valamint 
az összes száj- éx fogbetegségek,  büffögés  ellen, megszünteti a s/áj 
vagy gyomortól eredó bűzt. Jó hatású pántlikagilisztáuál. Meggyógyít 
minden sebet, sebhelyt, orbáucot, láztól eredő hólyagot, kelést, sze-
mölcsöt, 0g08Í sebeket. megfagyott  teatreszeket, vart és kiütést. 
Fii 1 bántulinuk ellen kitűnő hatású. .Minden háznál különösen influenza, 

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

Rohitsch mellett. 
12 kis vagy 6 dupla  vagy 1 nagy sepieiulüveg  5 60 korona. 
Nagyobb rendolesekuol jolentekony arengedmony ! 

Allém etnter Balsam i 
l*% dtf  S«t>ufx»"«'  ín | 
4 Thierry in Pr«gr»da , 

Thierry A. gyógyszerész egyedül valódi Centit'olia-kenöcse. 
Megakadályoz s megszüntet vérmórgezést, fájdalmas  operációkat leggyak-
rabban feleslegessé  tesx. Hus/.uálutos gyerekágyas unknél fájó  eiiib<k, 
tejmegiuditás, nkedés, emlokeményedés ellen. Ornánc, feltört  lábak, sebek, 
dagadt végtagok, esontszu. fekélyek,  ütés, szúrás, lövés, vá^ás vagy zúzó-
dás által okozott sebeknél kitünó gyógyhatású szer. Idegen testek eltávo-
lítására mint: üveg, szálka, por, serét, tüske stb. kinövések, karbunkulus, 
képzódméuyek, valamint rak elhn. léivg, rothadás, körömgyillés, hólyag, 
egesi BebeK, bosszú betegségeknél elolorduió füliekvésnel,  vérkeléseknél, 
fülfolvásnál,  valamint kipálás esetéu csecsemőknél stb. stb. kitűnő hatású. 

2 tégely ára K. 3 60 a pénz előzetes bekiildóae vagy utánvét mellett kapható, 
lludupcsteu knpható . Torok József  gyógytárában, valamint az or.-zág legtöbb gvógyszor-
, ' , . Nugvi'un: Thaimayer es Senz, Koebmeister Utódai, Hadanovits Testverek 

droguetiákbau Budapesten kapltuló. Ahol nincs lerakat rendeljünk közvetlenül : 
Thierry A. Öraugyal gyógyszertárából, Pregrada, Rohitsch mellett. 

MMRG IT-szappan 
tdern szépségápolásnál nélkülözhetlen 

Ezen tel csen lugmontes, legfinomabb  nő-
v. i.vzsirokból készült, kellemes szagú, kitii-

fit'íi  habzó szappan Igen kiadó, miért is 
családi használatra a legalkalmasabb. 

PÁR NAP ALATT 
eltüntet szephit. májfoltot,  mitesszert, pót-

lást. \ porusoknt alaposan kitisztítja s 
biztos és gvors hatása folytán  úgyszólván 

LEMOSSA 
a bőrtisztátlanságait, ugy. hogy nyoma sem 
marad a szépséghibáknak. Világhírét ţiedig 
annak köszönheti, hogy .•gyszersmindi-nkorra 

elmulasztja 

A SZEPLÖKET. 
Ára 70 fillér.  Kapható minden gyógytár 
ban s droa;ua ktieskedosben Hox.zu való 
Murgit Creme - os 2 koronás tége 
fyekben,  Margit Pouder K 1.20. Oyarija 

FÖLDES KELEMEN I w m M ARAD. 
Csíkszeredában kapható: 

GÖZSY ÁRPÁD és ORBÁN JÁNOS 
urak gyógyszertáraiban. 
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AUTOMOBILOK 

keveset használtan eladók. Magyarorszá-
gon legnagyobb választékban 150 - L'lX) 
darabig állandóan rendelkezésre áll, 
fuvarozasra,  városi és tura hasznalatra, 
nyitott és csukott autók, valamint 
autobuszok •'•s teher-automobilok min-
den célra, mindenféle  gyártmányú l»»£r-
utolsó typusokból állandó kiállítás 1000 

koronától feljebb  minden árban 
Keveset használt gumik os felszerelések. 
Budapest, VI , Liszt-Ferencz ter 3. sz. 

Telefon  149—62. 
F E K E T E S - ^ U S r Z D O I R . 

15—24 

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

& & 
Elvállal mindennemű könyvnyomdái munkákat, u. m.: báli meghívókat, 
falragaszokat,  eljegyzési kártyákat, esküvői meghívókat, gyászlapokat, 
név jegyeket, röpiratokat, folyóiratokat.  Nagy raktár egyházi, ügyvédi és 
községi nyomtatványokból. Szép választék iinom irodai fehér-,  fogalmi  és 
miniszter papírokban. ngyszintéii levélpapírok és borítékok, gyászszegélyü, 
és más színekben, díszdobozokban és mappákban, valamint finom  irodai 
Anlhracyn, kék. piros és zöld ténta. tusok, kitűnő pecsét viaszok, Írónak, 
tollak, tollszárak. törlőgnmik, iskolai füzetek,  rajzeszközök, hegedűk és 
hegedű vonók, hurok, rajzpapirok, rajzfüzetek,  körzők stb. cikkekben. 

ÍM|»tuiaj.louo«. I»,. itAAJ. MDBS,  Nyomatott Vikit 1, köoyTQjo.dijibu, C.ik..««l» 


