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Kettős cél. 
A szövetkezett ellenzékiek nem res-

telkednek. Egész nyíltan bevallják azt, 
uuiit különben mindenki lud, liogv akár 
mily jó Lukács László reformterve:  ne 
kik meg sem kell. Mert az ellenzéki 
frakciók  Vi-zérei n>'tn választójogot akar-
nak, bűnein csak miniszteri állásokat, 
— sót éppeu csak valasztójonot nem 
akarnak, h sz míudeunetnU demokrati-
kus jogkiterjesztes az ö feudális,  bit 
bizományi kerületeiket veszi el tőlük — 
s éppen azért izgatuak Lukacs Laszlo 
reformja  ellen, mert az csaknem tn g-
kétszerezi a választók szamát s liberá-
lis, demokratikus parlamentet keszu elő. 
S hogy ók valóban a reakció érdekű 
ben, a haladás, a népjog ellen küzde 
nek, az abszolút bizonyossággal állapit 
ható meg a kővetkező tényekből: 

1. Mikor kormányon vollak, dacára 
az elvállalt kötelezettségnek, záros ha 
táridőnek s a rend'jlkezesükre állott 
csaknem korlátlan hatalomnak, nem va 
lósitották meg a választói reformot. 

2. Sok huzás-halogatás utan végre 
egy reakciós plurális javaslattal állottak 
eló, mely a polgárok jogegyenlőségét 
megszüntetve, uj előjogokat letesitett 
volna a XX-ik században. 

3. Buka.uk után is IMSSZU ideig ra-
gaszkodtak reakciós felfogásukhoz  es 
egyáltalán semmit sem akartak tudni 
demokratikus reformról. 

4. Midőn pedig hirtelen fordulattal 
az előbbi állaspontukat látszólag felad-
ták : továbbra is csak a liberális és de-
mokratikus reform  ellenségei maradtak. 

6 Ma tehát lényegileg ugyan ott 
állauak, ahol állottak. Csakhogy azelőtt 
Bokallották, inost keveslik a demokrati-
kus haladást, azelőtt jobblelől, most bal 
felől  törnek ellene, — azelőtt is meg 
akarták buktatni, — most is csak azt 
akarják. 

6. S hogy a nép sürübb rétegei ne 
jussanak jogokhoz, most népgyűléseken, 
cikkekben, felhívásokban,  tiok parla 
menti üléseken a reform  ellen izgatnak, 
sőt e célból még a tömegsztrájKkal fe-
nyegetődző szociáldemokrata!; segédcsa 
patává is szegődtek. 

7. Annyira mennek a demokratikus 
reform  elleni akciójukban, hogy meg a 
törvényhozás tanácskozás iban sem akar 
uak résztvenni s még parlamenti sztrájk-
ká! is meg akarják hiúsítani. 

8. Hogy pedig mindez részükről nem 
radikális buzgosagbol történik, azt két-

ségtelenné teszi az az állításuk, hogy 
ók is biztosítani akarják a magyarság 
szupremáciáját, a mi p 'dig radikális vá-
lasztójoggal lehetetlen. 

Vagyis a törtető ex vezérek lelkiis 
mereilen taktikájukkal kenősééit kíván 
nak elérni. Egyrészt meghiúsítani a de-
m ikratikus reformot,  mely ezer év óta 
először ad a magyar munkásnak jogot, 
másrészt migis ugy szerep 'lui a mun-
kásság előtt, iniuilia ók küzdenének a 
szegeny embvr jogáért. S e/.t a siral-
mas tukiikát tűri a munkások pártja: 
a szucialdemokracia 1 

— M e u e t r e n d ú n í ügyben, amin 
uiult szauiu, kbau • .t -ţirtuk Oyalokay 
Sándor főispán  ur Marx eluök igazgató 
urnái interveniált 6 akkor a kedvező 
megadáshoz ígéretet is kapott. Most le-
vélben is értesítette a magyar állam 
vasu'.ik elnökigazgatója a f  ii pán urat, 
a kérdés elintézéséről, Igen érdekes eb-
ben a kérdésben az, ho/y ezt az ered-
ményt sok esztendőn keresztül magá-
nak S,"(erényinek is többször tett, de 
be nem váliott Ígérete d . c u a nem le-
heteit elerui. A levelet szoszuriut kö-
zöljük. 

Másolat. 
/,'(('/;(/)">'. /.9/3. t'vi  február  hó 20-án. 

M.  kir.  államvasutak 
Igazgatóságának  elnöke 

Méltóságos Uram! 
Tisztelt Baratom I 

Folyó hó 7 én 2/7—913. szám a. 
hozzám intézett beoses soraidra van 
szerencsém a c ikmegyei érdekeltseg-
nek menetrend módosításra vonatkozó 
kérelmét illetőleg az alabbiakat kö-
zölni. 

Az érdekeltségnek az az óhaja, 
hogy a Madéfaiva  Oyimes közötti 
közlekedő 8801., N802. 88(13. es 880-1 
sz vonatok Madefalva  helyett Csík-
szeredáig, lletve Csíkszeredától köz-
li kedjeuei, ny íri meuotrend javasla-
tunk előre laihato clfogadasa  esetén 
teljesülni fog. 

Hasonló Intézkedés történt aziránt 
is, hogy a Budapest—Marosvásárhely 
közütj forgaioinba  hozandó uj gyors 
vonatpár szelvény 1 a 8004 - 8 0 0 1 . sz. 
vonatokkal Brassóig, illetve Brassótól 
közlekedtessék s igy kielégítjük a 
közönségiu k azt a kívánságát is, hogy 
közvetlen vonatot kapjou Budapestre, 
illetve Budapestről. 

ASzékelykocsárd -Csíkszereda kö-
zött közlekedő vonatok menetsebbes-
ségének fokozása  iránt kifejezett  ké-
relem teljesítését azonban — sajná-
latomra — nem javasolhatjuk, mert e 
vonalon közlekedő összes személyvo-
natok menetrendjei a tenyleges 45 
kilóméter, illetve 50 kilométer sebes-
ségnek megfelelő  menetidők alkalma-
zásával vannak megállapítva. 

E különleges menetidők annak 
idejen a főfelügyelőség  és az igazga-
gatoság által együttesen megtartott 
próbameuetek eredmenyei u an álla-
píttattak meg e.i azonnal rövidebb 
meuetidóket alkalmazni a szóban forgó 
voua.on ezidőszerint nem szabad. 

A vonatok menetiartamát tehát 
c.-akis a tartozkodasok megrövidítése 
vagy azoknak m gsziintetése által le-
hei megrövidíteni. Ez a folyó  évi 
nyári menetrendben, amennyire csak 
lehetséges, az érdekeltségek sérelme 
nélkül meg is történik. 

Kiváló tisztelettel maradok 
Méltóságos Uram igaz hived : 

Marx  János  s. k. 

Magánjavak. 
Csikvarmegye azok közül a boldog várme-

gyék közül vu'ú, akik elmondhatják, hogy gaz-
dagok. Ha valamely gazdasági, ipari, keres-
kedelemügyi, kulturális, avagy tauügyi kérdés 
napirendre kerül, a financiális  megoldás a ma-
ganjavak kötelességévé válik. És ez jól is van 
igy. Mert hisz senki sincsen, a ki e vagyon-
hoz egy euileg nkuruu jogot formálni,  a köznek 
van az fenntartva,  mar pedig az említett kér-
denek megoldása is a kö/.uek kötelessége. 

Hogy milyen volt a vagyou kezelés, ezzel 
kapcsolatban a közérdek kielégítése korüli gon-
dosság a múltban, ez nem fontos  kérdés. A 
lőulus az, hogy milyen legyen a jövőben. A 
íuultuak megvoltak a uiaga erényei, hisz a 
mult adta nekünk épen ezt a szép vagyont, 
megvoltak a lliliai is, hisz annyi idó  alatt  soha 
sem volt egjr végleges  törvényes  alapsza-
balya a vagyon kezelesnek  s szegyenére a 
miniszteri  gyors aktaintézósnek,  ma nin-
csen. A inuiiuak megvoltak a maga emberei, 
nagyságai, intézői, a maguk korának igényei-
vel es szokasaival, a jelennek is luegvauDak a 
vezetői, bizonyara felvilágosodottabb  gondolko-
dással ujabb ideákkal. Az idó halad, olt hagyja 
az öregedő embert a maga kultúrájával, egy 
egészen uj viliig fészkelődik  be melléje, a mit 
az már uem ert meg. Ki lenne olyan balga 
azt hinni, hogy ez az uj kuliura vezetői nyer 
a régi harcosban, l'j emberek kelleuck a ha-
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adáshoz, a kiket ez a kor teremtett, hisz 
azoknak feje  fölött  is csakhamar elröpül 
idő, 8 csakhamar ósdivá, maradivá teszi a ma 
felvilágosodottat.  Nem az egyén vészit értéké-
kóból, a kor rohan el fölötte.  Természeti tör 
vény ez, ennek a törvénynek az ereje menti 
meg előttünk Attilla hódító nagyságát, vagy a 
piros sipk.'isok diadalát, mert hisz a mai ha-
ladás szemüvegen keresztül, a technika mai 
vívmányai mellett egészen más fogalmunk  ala-
kulna ki azok felől. 

A magánjavak ügye egy hatalmas lépés-
sel haladt előre. Mert a minisztériumban egy 
Gazdasági üzemterv dolgoztatott ki, a mely 
egalább hozzávetőleg megmutatja nekünk azt. 
hogy az a nagy vagyon csakugyan hát milyen 
nagy vagyon V Ha ez az üzemterv precíz, pe-
dig ebben uincsen okunk kételkedni, akkor ez 
a vagyon olyan nagy, a mi éveukiut mintegy 
tiOOOOO korona kamatot fog  termelni És pe-
dig állandóan, az egyik évben ugy, miut a ma 
síkban. Vége lett annak a gondolkodásnak, 
hogy mit adjunk el, hogy adjuk el, kötelesek 
leszünk minden esztendőbeu ertekesiteni uz evi 
vágasterületet, s jogunk lesz évről évre költ-
ségvetésileg intézkedni arról, hogy ezt a ha-
talmas összeget hogyau hasznai juk fel  Nem 
lesz tovább közgyűlési hecekkel telitelt a ma 
gánjavak kérdései, reális, biztos evi jövedelem 
gazdaságos, okos felbaszualasa  fogja  kepezui 
azintezók,8a várm. közönsegenek köteles egei. 
Mifele  tenni valók, mifele  potlasai a múltnak, 
mifele  uj alkotásai a jelennek es a jövőnek 
azok, a melyek ezt az eddig egy kissé elma-
radott ós sokszor letargyalt varmegyet kiemel-
jék ebből az állapolbol. Ez a mostani vezető-
ségnek a feladata,  kótelessege. Program kell 
ehez, a mit minden ahoz értő embernek a 
vármegye közönségéből ismerui kell. Mi meg-
vagyunk gyozódve, hegyezek a leuyek ugyan-
ezt a gondolatot megtermeltek a vezetokbeu 
is és érzik annak a feladatnak  a uehezsegei 
a mely alatt allanak. Bisonyara fognak  gou 
doskodni arról, hogy a nyilvánosság is meg-
felelően  tudomást szerezzen ebben a fontos 
pillanatban a jövőnek most leteendő alapjai-
ról, hogy ervenyesitbesse jogai, eszmei gou 
dolatot termelhessen, avagy hogy legalább ha 
hatarozui kell a közöuseguek, majd a közgyű-
lésen a kerdesek fölött  valóban is, tudja hogy 
mi fölött  es hogyan intezkedik. 

Dr. Gaal  Endre 

Uj harcok előtt. 
Aki visszaidézi emlekezetébe a közelmúltat, 

tudhatja nagyon jól, milyen óriási küzdelmébe 
került a magyar gazdakózönsegnek kivívnia 
azt, hogy a mezógazdasagi termelést annyira-
amennyire megvédelmezzek maguk a vainso 
rompók is. Vájjon azt az emelkedest, amelyet 
a vamved lem nyomán rövid fel  ev óta a ma-
gyar inezógazdasag felmutathat,  irigylik e azok, 
akik nap-nap utáu hevesebben követelik a 
vám és kereskedelmi szerződések revízióját ? 
Eleve kijelenthetjük, hogy niucs mit irigyel-
niük. Az az emelkedő jólét, ami a magas ter-
mény árakban nyilatkozik meg, csak latszól a 
gos. A magyar gazdaközönség ma alig vau 
valamivel jobb sorsban, mert hiszen ma is 
nagyrészben nélkülözui kénytelen azokat az 
anyagi eszközöket, amelyek alkalmazása nél-
kül mezőgazdasági fejlődés  el sem képzelhető. 

A magyar gazda jóléte és rossz sorsa most 
is tisztán az időjárás szeszélyessége után iga-
zodik. Ha véletlenül tűrhető jó termés van, 
akkor a magyar gazda meg tud élni ugy 
ahogy a házanépével együtt, tud adót fizetni, 
tud adósságot törleszteni, de arra még a leg-
jobb körülmények között sem goudolhat ma a 
magyar gazda, hogy mezőgazdasági üzemét 
modern irányban fejlessze,  hogy gazdaságát 
megfelelő  befektetésekkel  ugy szerelje fel, 
ami biztosítja reszére még mostoha időben is 

szorgos munkájának ellenértékét, a kényelmes 
megélhetést. 

Nekünk semmi kifogásunk  nem volna 
várasorompó felnyitása  ellen, ha a magyar 
gazdaközönségnek már régebben megadták 
volna a gazdálkodás fejlesztéséhez  szükséges 
egyéb eszközöket, ha a magyar gazdának már 
régen rendelkezésére állana a tnezógadasági 
üzem belterjessé tételére szükséges könnyű-
szerrel hozzáférhető  hitelforrás,  ha az illeté-
kes tényező a gazdasági tudást kellő mérték-
ben elterjesztették volna, ha a gazdálkodás 
fejlesztéséhez  szükséges olcsó munkaerőt nem 
kergetné tengerentúlra a rossz közigazgatás, a 
rossz szociálpolitika. Ismételjük, ha csak az 
utóbbi dolgok is rendeikezesére állnának a 
magyar gazdaközönségnek, nem kifogásolnék 
egy percig sem a Balkán államok elő állat 
behozatalat, főleg,  ha biztosítékot nyerhetünk 
arra vonatkozólag, hogy ez az állatbehozatal, 
nem veszélyezteti a magyar állat egészség-
ügyet. Addig azouban, araig a magyar gazda 
csak tengődik ebbeu az orszagbao, amíg az 
elő áilat behozatal állategészségügyi veszedel-
mei teljes mertekben fennáilauak,  a magyar 
gazdakózönsegnek meg a legelkeseredettebb 
harcok árán is meg kell védelmeznie a vara 
es kereskedelmi szerződősben rcszere biztosí-
tott jogokat. 

Ugy latszik, hogy a magyar gazdaközönség 
el is van készülve az uj küzdelemre. Mar is 
országos az a felháborodás,  amely a kereske-
delmi körüknek azt a törekvéset kiséli, hogy 
a Balkau szerzódeseket még lejartuk elótt re-
vízió ala vegyek 8 esetleg ugy módosítsák, 
hogy a Balkau aliauiok bizonyos mennyisegü 
elő állatot is importálhassanak a közös vám-
területre. De nemcsak a magyar guzdak, ha-
nem az oszirak gazdak is teljes mertekben fel-
háborodtak ez ellen a törekvés ellen es ugy 
Lajtán innen, mint Lajlau tul tnar megindul 
tak az előőrsi csatározások, amelynek heves 
sege mar is azt bizonyítja, hogy az agrár és 
merkantil erdekeit ez előrelátható nagy küz 
delme lesz olyan heves, mint a Balkan alb -
mok egymás kozóili csele-pat-ja. 

Ken is, hogy legyen. A jovó nem valami 
nagyon biztató a magyar közönségre. A be>-
es külpolitikai he.yzet tiszlaza>a annyi peuzi 
raool el isiuet az oiszagioi, tiogy a mezogaz 
dasagi elei nzűkscgieieiuek kleiegltesere isinél 
csak evek múlva goudoiiiatuuk. A küipoitikal 
feazüitseg  éppen a legszorosabb mezőgazda-
sági inuukak idejeu ezer es ezer munkáskezet 
vont el tulajdonképpeni bivatasatól. Ezeket a 
bajokat miud csak a gazdako^ouseg fogja 
uiegfinyleni  s most mégis azt akarjak, ho y 
ez aidatian helyzet lisziazasaval jaro terheket 
sziuteu a gazüakozóuseg vegye a valtaira. 

liyen birkatureunünek — bármennyire tü 
reimes legyen u, — nem îsmerjük a magyar 
gazdát. Szervezkedjek tehát a magyar gazda-
kozönseg az uj harcokra, a gazdaiar*adaluii 
szervezetek viszont laitsak ailaudoau ezt 
kérdést ébren, hogy amikor a szervezettség 
erejet kell a küzdelembe bevinni, keszen all 
jon miudeu magyar gazda, aki ismeri es meg 
is akarja vedeni sajat jogos erdekeit. 

Válasz. 
A .Székelység"  Tekintetes  Szerkesztőjének 

Csíkszereda. 
A Budapesten megjelenő „Kst" cimü napi-

lap ez óv február  5 iki szám iban Tinova köz 
kereseti társaság stb. cim nlatt Fenyes László 
tollából egy cikk jelent meg. Az egész közle-
mény a közügy leple alatt hemzseg- a szemé 
lyes kérdéstől. Személyemet is belevonta s oly 
ténykedéseket tulajdonit nekem, melyek a jó 
iíléát sértik s a valóságot merőben nélkülözik 
Az olvasó közönség iránti tekintetből még e 
hó 8 án megválaszoltam, de sajnos még ez 
ideig válaszom nélkülözi a világosságot. 

Abban a meggy őyődésben voltam, hogy 
válaszom megjelentetése a lapra móraliter köte-
lező. Hisz piszkolni mindeukit lehet, de a vilá-
gosság elől megfutni  nem tartom gavalléros 
felfogásnak.  Atérezheti ily körülmények után 
a tekintetes Szerkesztő ur szorult helyzetemet. 
Szíveskedjék b. lapjában a „Székelység"-ben 
közzé tétetni, hogy az olvasó közönség az 
egész ügyről tájékozást szerezhessen. 

Maradtam a tekintetes Szerkesztő urnák 
alázatos tisztelettel 

Ditró, 1913. évi február  hó 26-án. 
Marton Tamás.*i 

Igen Tisztelt Szerkesztő ur! 
Becses lapja ,Az Eatu február  5-iki számá-

ban „Tinova közkezeseti társaság, Székelyor-
szágban kiesett, a földgömbből  1500 hold* hang-
zatos cimek alatt Fenyes László aláírásával 
egy közlemény jelent meg, mely a már befe-
jezett ditrói arányosítás alatt lef  olyt esemé-
nyek során személyemmel is foglalkozik  s oly 
tenyekkel hozza kapcsolatba, melyek a való-
ságot teljesen ueikülözik s igy azok csakis az 
olvasó közönség fel  re vezetésére szolgálnak. 

A közlemeny mindazon részeivel, melyek 
személyemet nem érintik, kimerítően nem fog-
lalkozom. Az abbau lelemlitett egyenek tudni 
fojíjak  kótelessegüket, hogy az olvasó közönség 
előtt kipellengérezett becsületükert a közle-
mény irójaval szemben megfelelő  elégtételt 
kapj nak. Megjegyzem, hogy a egesz közlemény 
egy tlenállitasa akarata sem felel  meg a való-
sagtiak s azok vagy vastag tudatlansag, vagy 
pedig rosztakaratu senzatiót hajhászó célból 
kerültek nyomda festék  alá. 

Ugyanis az állíttatik, hogy a „Tinova köz-
kereseti társaság az egyes tizea reszeket szo-
inérmetlen módon, c>alas és okirathamisitás s 
inas büncselekmenyek egész sorozata mellett 
vitette keresztül m»gbizottaival. Az állíttatik 
továbbá, hogy egy Miklós László nevű halott 
emberrel keresztet nyomattam, ugy t. i., hogy 
a halott kezet rávezettem a keresztre s ugy 
kötöttem tueg vele az üzletel. — Igen naivul 
utanua teszi meg az akkori gondolatomat is, 
hogy ha az eset birósag elé kerül, nehogy ha-
nns esküt kelljen tennem, mert a bíróság nem 
fogja  kutatni, valjou hideg volt-e a kéz, vagy 
meleg ? 

Cikk iró azt is állítja, hogy a közkereseti 
tár-asag ed» n megindult bűnvádi perekt ól az 
en valtamon mászták ki, s igy került- k el az 
igazság sujto kezet. 

Kijelentem, hogy a közkereseti társaság, 
mint t siület a lejjohb tudomásom szerint soha 
vádolva nem volt. Az egyes tizes re>zek nieg-
vetele végett soha uem bazalt; és véghetet'e-
uül szemérmetlen az az állítás, midőn őt a 
részesed-sek megvásárlásánál csalas es okirat-
haraisitassal vado.ja. Ha valaki el akarta adni 
részesedeset, az személyesen kereste fel  az 
illetőket es ugy kótótte meg a vásárt. Azt is 
hatarozottan állítom, hogy raiuden eladó lelet 
megelőzőleg figyelmeztették  arra, hogy tizes 
res zened eset tartsa meg, minek folyamauya  lett 
az, hogy a tizes részesedések igen nagy száza-
lekl.au raá* közsegek lakóinak tulajdonába 
mentek at. Ily eljárás mellett az igazsag sújtó 
kézének semmi helye nem volt, — tehát a 
tarsaság semmi bünnét vállalnom uem kellett, 
s igy uz én vallamra sem volt szükség, a me-
lyen keresztül bájából kellett volna kimásznia. 

Közlemény Írójának az az állítása, hogy 
Miklós László halottal nyomattam keresztet, s 
ugy kótó'tem meg vele az üzletet, legalább is 
nagyfuku  szemermetlenség. Hisz Miklós László 
tna is el, írástudó ember, lakik a 4 ik tizes 
820 házszama alatt. Éti vele üzletet soha 
semmi dologban nem kötöttem 8 tizes dolgok-
ról vele az eletbeu nem is beszélgettem. Mas 
Miklós László ebben a közsegben soha nem 
volt és ma sincs. Hogy oly hamis állitások 
kerüljenek nyouidafestek  alá, azon megáll az 
emberi elme s gondolkodóba ejtenek minden 
egyént, hogy végre is hova jukad ki a tarsa-
da orn felfogasa,  ha ilyen sarl.itanság a közér-
dek lepte alatt a nyilvánosság elótt akar ér-
vényesülni. 

Tekintetes Szerkesztő url Arai személyem-
rael kapcsolatban a cikkben irva volt, arra véie-

*) Igaxa van a cikkírónak, amely lapban táma-
•luHt Intéztek ellene, annak a védelmet Ih el kellett 
volna fugndnla,  hisz az igazságnak a legelomihh sza-
bálya az, hogy. mindkét fél  meghallgatandó. „Az 
bsr vádjai «Ihangzottak, a vádi-lemnek helyet nem 
adott, tz az eljárás minden, csak nem közérdekű 
«'J™. Szerk. 
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ményeraet meg mondtam. A többi állításokra 
reszletesen nem terjedek ki. Az ügy n bíró-
ságok kezében van, tollát elébe vágnunk uem 
ál jogunkban. Egyet azonban határozottan állí-
tok, hogy mindazon dolgok, melyek ott fei 
vannak hozva, azok mindenikében már » bíró-
ságoknak jogérvényes döntvényei vannak. Azo-
kat megmasitaui többé uem leltet. Hogy ez az 
ügy a nyilvánosság előtt már több lapban 
pertraktaltatott, annak személyes okai vannak. 
Másokat egyéni erdekek vezetnek. Céljuk az, 
hogy a közügy lepld aiatt oly vagyonra te-
gyenek kezet, mely őket semmi körü'iuenyek 
között meg uem illeti. Ilyenről magam is tu 
dok, melyet aunak idejéu, szükség esetén a 
biroság előtt fogok  bizonyítani. 

A cikkben az is állíttatik, hogy a ditrói 
ötödik tizes vagyona a közkereseti társaság tu 
lajdonát képezi. Rosszakaratú rafogas.  A kazk -
réseli társadig csak az 1., II. és Ul-ik tízesek 
részesedettéinek megvéteiere alakúit, tehát sem 
a lV-ik, sem az V-ik tízesben egy talpalatnyi 
földdel  sem rendelkezik. l'edig a kiesettnek 
mondott 1500 hold földgömbi  hiány a IV ik es 
V ik tizes btrtokos&aga altul adományoztatott. 
Miért van tehát mindenütt a közkereseti tar-
sasag bűnbakkuak feltolva,  mikor abban nem 
is tulajdouos ? 

Végül a szakértői jelentésekre egyetlen 
megjegyzésem van. Ugy tudom, hogy legyen 
bármely bíróság, ha valamiben itelk»zui akar, 
mindenik felett  megszokta hallgatni. Itt nem 
történt meg. Egy oldalú beniondassal a t ve 
des nincs kizurvu. Cikkiro Tetffy  Üdou erdo 
tanacsos ur jelentésebői egyes reszteteket kö 
zöl. do biszeiuüseget nem \onoin ketsegbe, de 
azt hntarozottan tagadnotu keli, hogy az I, 
Il ik tizes birtokossagáuak hatura a Krauga 
tetőről levezető ut lett volna s abban a 21212. 
brszámu területből valamelyes ro.-zlet beufog-
laltassék. Hatvan eves birtoklást ma is leUet 
bizonyítani. Az érdek- It szomszédok sem tet 
tek soha ellene kifogást  Hogy lehet tehát itt 
eltuiaidonitasról beszeluiV Aliért nem veszik 
igetiybe a reudes bíróság itelkezesetV Hisz az 
egesz ügyet par uap alatt egy helyszíni kiszál-
lás és tanuk kihaligatasavai el lehet douteni, 
8 akkor nem lenne kenytelen a tarsadalom 
ilyen Ízetlen közerdekuek feltüntetett  hir.api 
kozlemenyek olvasasaval magat izgatni. Al«g-
egyet. Bánik Gyula kataszteri főmérnök  uruatv 
a megejtett vizsgálat alapjan uz ügyre \ouut-
koző velemenye a kővetkező: 

„A felsorolt  hely rajziszámok aiatt felvett 
ingatlanokban a 21212. hrszainu területe ben-
foglaltatik.  (Több szaz egyesek tulajdouát ko-
pezö tljkönyv, melyekből u közkeresett tarka-
ságnak talpalatnyija sincs.) Amikor ti hát ezen 
helyrajziszámok alatt a toglalasok leazuiuitásu 
uz itelet 1. 2. pontjabau elrendelt modou a 
muukaialOhbuu meglorteut, az altal egyúttal a 
21212. Urszumu ingutlaii is, mint tízes lögla-
las elszumo.uat nyert. t\ iö.dmeroi tuuiikalatok 
ellen teUat a logialusok beszumitusu, illetve 
tdszamoiusa tekiuteteben kifogás  neiu tehető." 

Mit jelent ez ? Azt, hogy a kordos alatt 
levő területek arauyoaltas tárgyát kepoztek. 
Azok az urunyoaiiub soruu eliutezest nyertek. 
Ki amennyit uüüol bírt kozosbeli illetni .ny 
gyunaut, betudtuk reszeaedosebe. Anuyival ke-
vesebbet kupon a kozos íileuu uyboi, miut a 
mennyit in elioglali. Hisz ezen ténnyel miudeu 
ajuudekOA.tS megszűnt, mert valaki Uu adoma-
nyoz valamit, azt csak jogos tulajdouauol ad-
hatja. Mikor u kir. Curia uz oso/.es otodik tize., 
területet urauyosituudouuk moudutlu ki, hala 
lyat vesztette miudeu uUdigi jogügylet, meiy 
azokbun megelőzőleg köttetett, Ez ẑ iguzaug. 
Azt lurtom, Uogy miudeu joguszeinberu-k ez 
a ve emeuye. Csak eppeu azok uem akarjak 
beveuui, kikuek íubuk amit inog a lalaj, a ha 
ez uz uiolso jaiazuia is buiUl ui ki, leesnek u 
uepö/eruseg veaazoputipujurol odu ubbu a 
pocsotyuba, melyboi azeuuyes lelkük eddig is 
tUpJalkOZOtl. 

Murudtum a tekiutetes Szerkesztő uruuk 
Duro, 1913. evi februar  3. 

Kiváló tisztelettel: 
Martou Tamas. 

KÖZGAZDASÁG. 
Csikvarmegye Gazdus agl Egyesülete 

ugy is mint vármegyei mezőgazdasági bizoti-
sag 1913. evi februar  ho 25 eu Fejer Sandoi 
alispán, e. alelnök vezetese alatt ülést tartott. 
Foldmivelésügyi m. kir. miuiszterium tob rend 
beli leiratának tudomásul vel.'e utan,olvastatott 

vármegye alispánjának a járási fő  zolgabii«á-
gokhozaznpaall »t vizsgálatok ellen felinei  ii;t fe 
lebbeze ek elbírálása, valamint az idegem vánne 
gyekből a bikavasarra hajtott apaallatok minő 
iteso tárgyában kelt r- ndel, te, r.-.yr • n> zve 

elhatároztatott, hogy a/ apaállatod ni : '.-it s • 
nek inawodfoku  elbírálási jogát a vármegye 
alispánja, mint a vármeg\ei m--zógazdas igi 
bi/.<»ti.- ag elnöke, a melléje rendelt illami szak-
közegnek s a G izdasági Egyesület igazgató-
választtuánya, mint vármegyei mezőgazdasági 
bizottság tajij ii közül esetről esetre kikü'dendö 
tagokkal gyakorolja. Ifizen  bízottéba a folyt 
evre a gazdasági e.ylet elnöke, titkára, tj-
vábbá Vitályos György, Rové-sz Gyula és 
Keresztes Antal kiküldettek. A varmegyei 
magánjavak igazgató tauacsáuak azon Mirata, 
inelyla-n a faiskola  kezelók es zo.ds.'-gtt rme 
lok jutáim izasara üOO korona páK "j »t • -
de.yczett. köszőueiiel fogadtatott  » a p tiya.<ai 
kiírása elhatároztatott Székelyföldi  kir nd-'t 
seg feikéretni  hataioztatott az irá hogy az 
evenkiut kiosztani szokoit vetőmagvak es 
agyéto ked zmények ayiűtásBí • Imával jö-
vőre az egyesület tagjainak arravaló igénye i.-
megfelelő  kielegitest uyerj'*n. Kirend 1 
nelyi megbízottjának a tisztán é1 • mez- i é> 
takarm m ozasi c dókra vvaggon i.koiuunyon 
kint sz iilitundó burgonya 04 umgeri k--dvezm 
nyes .szállítási feltételéiről  szó ó ert* si >• o k p 
csau az egyesület tagjai részére • .ív vv ..'•;<• n 
teug' rí rendé!, se elhatároztatott A/. uj'usnadi 
Gazdakör az egyesület rendes ta ial i a 
felvétetett.  A marosvásárhelyi, and:, bra >ói. 
kolozsvári es szegüli kamaráknak a Mirt» 
foiyó  szabalyozása és hajózhatóvá téteie tár 
gyabau a képviselőházhoz terjesztett, feliratára 
o zve kimondotta az ;gazgató vaia.-ztmáoy, 
hogy azt a 1'gmalegebben pártolja s annak 
erd üéb. u ha-oulo felterjeszt  -st intéz. Az l'JO'J. 
evi X. t.-c. végrehajtása targyában az önmű-
velés alatt álio birtokok jövedelem átlagának 
megallapitasa céljából a varmegye t••rul- -t-ro. 
tervezett adatok tudomásul velele mellett a 
munkál.it es annak egesz anyaga a T Naiv 
Imre elnöklete alatt dr Fejér Antal. Kiss Ernő, 
Vitaiyos György, Balogh Ferenc es Tompos 
dauos tagokbol alakított bizottságnak tar nyi-
las s arra vouatkozó jelentésének a legköze-
lebbi igazga o választmányi gyűlés elé leendő 
terjesztes végett kiadatott. A folyó  év tava-
s/.au tartandó tenyészbikavásár napjául már-
cius hó 31-iko kiiiizetett. 

Az Erdélyi Gazdasági Egylet által a földbir 
tokok «ludasa és vásárlása adatain ik kÖzl-s-
s • re megküldött kérdőívek az -gyesületi ta 
gokuak kitöltés v 'gett tu- gkaM tni határoz, 
(attak. A faiskola  kezelők es z í dsógterineiők 
ezidei jutalmazására pályázat kiirasa az el 
nöksegre bízatott. Titkárunk a vármegye t"-
rületeii működő Gazdakörök vagyoni állasáról 
es működéséről szóló előterjesztésére nézve 
elhatároztatott, hogy a Gazdakörök vez-tes 
ben legtöbb eredményt felmutató  gazdaköri 
elnökök és jegyzők evenkint 100 és egy 50 
koronás pályadíjjal jutalmaztassanak. 

A marosvásárhelyi koresk. és iparkamará-
nak a székely ipari kirendeltség szervezéséről 
szóló érte itesét pár olólag vette tudomásul 
igazgató-választmáiy s ennek • rdekeben « 
M trosva-arhelyen rendezendő vit i-estélyekeu 
való megj' len-sre, a v á n n e g \ « i erdeki k m•• 
o vasa es támogttására T. Na Imre e. tit-
kárt és Kiss lfii  uó kir. giizd. f  lágy elő f-dke-
retett s hasonló képvi eltet-s iránt a helyi 
iparf  jleszió bizottsághoz a'irat i-itézéa'»t lri-
tarozta. Az O. M. G. Egy ^ü!'-t nr'gkoryíé.-e 
folytan  a szövetség v- gn hajto izott-'ág ú> i 
Mikó Balint. Kiss Ernő. Lázár Miklós ós l* -
terffj  Tamás küld ttek ki. 

Â gazdasági egyesületek intenzív és egy-
séges miUódéSMiek biztosítása erdőkében az 
Ürsz. Magy. Gazd. Egyesület a tal k e t 
alapszabály miuta tervi /. let T X ŷ Imre h 
noklete alatt dr. Fejér Antal, Kiss Ifiruo.  \ í-
tályos György, Balogh Fer ne ^ Tompo--
dauos iga/isutó val i ziinanyi tagoU. >1 alakítót-
bizottságnak tauuliuányozas es a le-köz le -in. 
igazgató-választmányi üles elé terjesztoudo 
javaslattétel végett kiadatott. A folyó  ev ta-
vaszán kiosztandó takarinanymagv »k megren-
delése, valamint a folyó  evi közgyűlés idej.mek 
es targvsorozatának niegá.lapua i az elnök-
ségre bizatott. Az üiesen dr. Fejér Antal, 
Szász Lajos. Kiss Ernő. dr. Györgypal I) nno 
kos, Bartaiis Ágoston. Balogh Ferenc, dr San 
dor Gyula. Viialyos György, dr. Jfi  H-h Gyula. 
Szebeny I V t e r . Tompos János, T. N igy l iire 
litkár es Adorján Imre voltak jelen. 

I R O D A L O M . 
Mí.tr ii Fjrone Bola múvoi az orszá-

Koa n >pliön/viarakban. A Muzeumok és 
Könyvtár ik Or.-«ágos ".'a'niesa, az általa ki-
ailoit ciuijypyzékbe, Mátra i Kereno Béla 
C~il; varmegyei kir s. tanfelügyelő  „Szatad 
úrik*  éi  „Diiík  utáziisok"  cimtl munkáit, 
kedvező birálati jelentéi alapján felvette.  — 
Az erről szóló értesítést M i li a 11 k József 
fc:r.  tamieios, előadó, a Muzeumok és Könyv-
tárak Országin Tanácsának felügyelője  klil-
iliitte mi'K a szerzőnek. 

H Í R E K . 
— Konferenciák.  P. Buzna Győző Jízus-tár-

saaági atya a btdybeli polg. leányiskolában konfe-
rencia beszédeket tort, és pedig csütörtökön, péu-
tokeu és szombaton (március 6., 7., 8.) délelőtt 9 
urakor éa délutúu ö órakor hölgyek részére, ugyan-
esak szerdáu, csütörtökön, pénteken és szombaton 
< március 5., 15., 7., H.i délután 6 órakor csak fér-
liak részére. A nők közös áldozása vasárnap (raár-
e.us ÎU délelőtt Î» órakor lesz, a férfiaké  pedig 
vasárnap inái-cius '.».> reggel 8 órakor lesz. 

Lelkigyakorlatok. A helybeli «gimnázium 
lelkigyakorlatait P. Buzna Győző Jézus-társasági 
atya fogja  vezetni március 2—6-ig. 

A csendőrség köréből. Vasa István I. 
számú cseudőrkerületi járásőrmester, dicsőszentinár-
tuni járásparancsnok, hasoló minőségében a brassói 
VII. sz. csendőrkerülethez Gyergyószentiniklósra 
áthelyeztetett 

— ügyvodjelölt adója. Igen élénk vi-
tára adott okot az a kerdes, vájjon . z ügy-
vedje,o t IV-oszt kereset adóval megróható-e 
avagy uem. A kérdés annál élénkebben tár-
gyaltatotc, mt rt varosunkban is egyik fiatal 
ugy v det meg jelelt korában tetemes ilyen 
adovai róttak meg, s az erre vonatkozó feleb-
iM.'Zesi eljárás m ;g m i sem nyert befejezést. 
Ebben a kerdesben közöljük a m. kir. közig, 
oiroságnak egy határozatát, a mely ilyen ter-
meszc'tü. Az előre m 'gallapitott és állandó dija-
/. ssal a.ka mázott tigyvedjelölt IV. oszt. kere-
seti adóval rovandó meg. ítélet: A magyar 
királyi közigazgatási bíróság a panasznak he-
lyet uem ad. Indokok : Nem lehetett a panasz-
nak helyet adui, mert pauaszos a tárgy iratok 
között levő eted. ti adóösszeirási ivben is ma-
gat ügyvedjeloltuek a ez alkalmaztatásával 
egybekötött havi díjazást 170 korouaban val-
ioitu bo, s mart ugy folebbezosében,  mint pa-
ii isziratábau is egy képpeu elismeri azt, hogy 
úgyvedjelóiti foglalkozásából,  az ót alk ilmazó 
ug\vödtől tenyleg havi összegekben előre meg-
!lapított s allaudó díjazása van. Az 187o. 
.XIV. t.-c. 1. §-áuak általános rendelkezése 

pedig kimondta többek kőzött azt, hogy ke-
re se tudó alá tartozik minden keresmény, vagy 
jövedelem, moly szorosabb értelemben vett 
szellemi (értelmi) és barmi más haszonhajtó 
foglalkozásból  ttirnatit A törvénynek azt 
az allalanos reudelkezesét részletezi azután a 
2. IV. osztályú kereseti adó alá esőket: s 
végül a 28. megállapítja azt, hogy adó nlá 
etó jövedelemnek veendő az összes rendes 
lizetís, nyűg-, kegy-, vagy tiszteletdíj, szóval: 
minden j irandósug, amely az 5. §. IV. c. pontja 
szer.nt ueiu adómentes. Mivel pedig a hivat-
kozol t törvény e rendelkezéseinek egybeveté-
soböl kitetszik, hogy az ügyvédjelöti foglal-
kozásául, mint ket-egtel. nül szellemi (értelmi) 
foglalkozasbol  nyert keresmény, jövedelem, 
vagy jaraudóság, amennyiben az, mint pana-
szos esetebeu is, állandóim megallnpitottnak 
inmosül: joggal vo iható IV. osztályú kereseti 
adó ala. S mivel u torv ny az egybevetett in-
tezkedeseivel szemben különösen azzal szem-
beu s, hogy a törvényben nincsen olyan ren-
ii dkésés, eu. iy psaaazifsnak  ezt a jövedelmét 
udo urni mentesítene, s nemkülönben azzal 
szetuoen is, hogy abban az esetben, ha az ily-
keppeu ado alol uem mout<)sitetr keresmény 
IV osztályú kereseti ad> alá turtozóuak nem 
vetetnek: Kétségtelenül unnak III. osztályú 
kereseti ado ula eső volta volna elfogadandó. 
Magúban ve ve az u körűim -ny, hogy punaszqs 
ezt a jaraudosagat jutalomdijnak nevezi és il-
letve, bogy kerdeses alkalmaztatását tanulmá-
nyainak kiegeszitesure reudoltnek ós szüksé-
gesuek mondja, a panaszolt határozatnak fen 
uem lailu-ara kelio alapot uem nyújthatott: 
u jeleu uelet rendelkező reszében foglaltak 
szeriül hatarozui kellett. 
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— A honvédség kóréból. A brassói 24-ik 
honvéd gyalogezredtől Bazsó Gábor hadnagy át-
helyeztetett a dési 32-ik honvéd gyalogezredhez. 
Pap Béla tartalékos hadnagy a nyitrai 14-ik hon-
véd gyalogezredtől a brassói 24-ik honvéd gyalog-
ezredhez. 

— Romlott takarmányrépamag. A mult 
nyári és őszi szakadatlan esők okozták hogy a 
répamagot a legtöbb termelőhelyen nem bírták szá-
razon betakarítani hanem ott csírázott ki a föld-
jén. Az ilyen mag sohasem fog  répát teremni; 
mert nagyobb részben ki sem kel, s ami kevés 
még kicsírázik, az nem bír elég termőerélylyel, 
hogy rendes répát fejlesszen,  hanem ujjnyi vékony-
ságú gyökeret fejleszthet  csak. Ember emlékezet 
óta még soha sem került ennyi inegbizhatatlun. 
gyengén csírázó és kevert répamag forgalomba, 
mint az idén. Gazdáink helyesen fognak  cselekedni, 
ha répamag beszerzése alkalmával a legszigorúbb 
írásbeli jótállást követelik az eladó részéről csira-
képesség és fajazonosság  tekintetében. Ahol nem 
tartja majd a gazda szem előtt ezen ovatosságot, 
ott azt kockáztatja, hogy nz állattartását kataszt-
rófával  határos bajok érhetik. Amint egyébiránt 
halljuk, a töldmivelésügyi minisztérium szintén ké-
szül állást foglalni  ez ügyben. 

— Felolvaso estély. A zsögöd-csiksze 
redai Oltaregyesület f.  hó 25-én rende/te a 
polgári leányiskola nagytermében második fel-
olvasó estelyét nagy érdeklődes mellett Kigo 
István kántor a töle megszokott művészettel 
énekelte el bevezetésül az „Egek ékessége" 
kezdetű gyönyörű egyházi éneket, melyet Baka 
János ny. kántor zenésített meg. Vajna Margit 
ügyesen szavalta el Földes Zoltán .Sírhalmok 
között" c. költeményét. Az estély kiemelkedő 
pontja dr. Csipak Lajos fógimn.  tauar felolva-
sása volt,aki .A modern és keresztény nő" cimen 
érdekesen fejtegette,  lehet-e a nő igazi értel-
mében vett modern no egyúttal vallásos is, s 
elitelte a feminizmus  túlkapásait. Kovács Ma 
nska művészi zougorajáteka után Kadar üerenc 
fógimn.  tanár ismertette röviden Vajda János 
irói működését s felolvasta  három szép költe-
ményét. (Az üstökös, Husz év múlva és Az 
őszi tájék) Simay Güuther Jenő művészi ének-
száma utan dr. Szekeres József  plébános kö-
szönetet mondott a szereplőknek közreműkö-
désükért s a megjelenteknek az érdeklődésért. 

— Szerkesztőváltozás. A .Brassói Lapok* 
felelős  szerkesztője eddig dr. Weisz Ignác brassói 
ügyvéd volt. Mint a nevezett lap írja, a lap kiadó-
tulajdonosa a felelős  szerkesztői tiszt alól telinon-
dás nélkül .felmentette"  dr. Weisz Ignácot, mert 
nézeteltérés merült fel  közöttük, illetve a lapra 
kárral járt volna dr. Weisz további működése a 
kiadótulajdonos nézete szerint. Hogy miért, az nem 
tűnik ki a Brassói Lapokból. A lap felelős  szer-
kesztője Győri Imre eddigi tényleges szerkesztő lett. 

— Az 1913. évi nagygyakorlatok. A saj-
tóban ismételten liire járt, hogy az idei nagygya-
korlatok elmaradnak. Ezzel szemben bécsi jól rte-
•ült forrásból  közlik, hogy az idei őszi záró-had-
gyakorlatokat, éppen ugy, mint az előző évieket, 
szintén meg fogják  tartani. A hadügyminisztérium 
már utasította is az illetékes gyalogsági és vadász-
csapatok parancsnokságait, hogy az őszi nagygya-
korlatok idejére, husz napra századonkiut 85 tar-
talékost (póttartalékost) hívjanak be. A nagygya-
korlatokon való résztvételre kiszemelt gyalogezre-
dek és vadászzászlóaljak parancsnokságai erre a 
körülményre már a rendes fegyvergyakoi  latokra való 
behívásoknál ügyelni tartoznak, hogy a nagygya-
korlatokra a kellő számú tartalékos és jól képzett 
póttartalékos legénység mindenesetre rendelkezésre 
álljon. A nagygyakorlatokon résztvevő csapattes-
tekre és a gyakorlatok területére vonatkozó köze-
lebbi határozmányokat később teszik közzé kölön 
rendeletben. 

~ Az adó- és illetoktigyi szemle feb-
ruári füzete  a következő igen valtozatos es 
gazdag tartalommal jelent meg : Egyenes adók : 
Dr. Matlekovit8 Sándor. Az adóreform.  A cikk 
reá mutat arra, hogy az uj adótörvények alap-
elvei helyesek, de részletei revisióra szorul-
nak. Dr. Boer Elek : Az uj adótörvények jog-
orvoslati rendszeréről. Dr. Vargha Gyula: A 
műszaki ellenőrzés nálunk es Ausztriában. 
Kiss Jenő : Gyufaadó.  Illetekügy : Fozó Sán-
dor. Illetékügyünk mai állapota es reformszük 
•égletei, Csekő Béla: Vagyonbetétek raegille-

tékezéséről részvénytársaságok alakulásánál 
Jövedéki büntetőjog: Dr. Balogh György: Ke 
zesség a jövedéki büntetőjogban A veg\e-
pénzügyi jogi közlemények rovatában nagyér 
dekü cikket közöl Dr- Halom Dezső a telek-
adóról és bettermentről. Azonkívül rövidebb 
közlemények foglaltatnak  a füzetben  a társu-
lati és köztisztviselők adóztatásáról; a szesz-
kontiugensnek 11)14—1015 re való kiosztásáról, 
az ausztriai adójavaslatokról; az uj adótörvé-
nyek elhalasztásáról stb. Minden rovat végén 
bőséges igen jól áttekinthető joggyakorlat van 
közölve. A legutóbbi szakirodalomnak részlet 
ismertetése és kritikája valamint a szerkesz 
tői üzenetek zárják be a vaskos füzetet.  A 
szemle megrendelhető annak kiadóhivatalában, 
Budapest, V,. Alkotmány u. 19 sz. 

— A tömegesen postára adandó külde-
mények részére külön bekötött postai feladóköny-
vek adatnak ki. még pedig kisebb és nagyobb 
alakban. Minthogy e leiadó könyvek használata, 
azokra nézve, kik ajánlott leveleket és közönséges 
csomagokat tömegesen egy alkalommal (rendszerint 
2 ti daibnál többet) szoktak feladni,  nagyon cél-
széni és előnyös, főleg  azon körülménynél fogva, 
hogy feladók  küldeményeik adatainak a postai 
feladó  könyvbe már otthon történő bejegyzés által 
a postai teladó vevények kiállításával járó időt 
megtakaríthatják s ennek következtében a feladás 
alkalmával postahivatalban sokáig várakozniok nem 
kell ily p. teladókönyvek beszerzése nagyon aján-
latos. Mikénti használatra nézve a postahivatalok a 
kellő útbaigazítást megadják, ahol azok be is sze-
rezhetők. A nagyobb alaknak ára darabonkit 70 
tillér, a kisebb alakuaké oO fillér.  Kolozsvár, 1913. 
január 21-én. 

— A rendőrség államosítása. A belügy-
minisztériumban már befejezték  a vidéki városok 
rendőrségének állami kezelésbe való átvételére vo-
natkozó tanácskozásokat s megáll-, podtak az álla-
mosítás tervének keresztül vitelére vonatkozólag. 
A kormány szándéka, hogy e tárgyban még az 
őszi ülésszakban törvényjavaslatot terjesszen elő a 
képviselőháznak, hogy lehetőleg már a jövő év-
eleién az államosítás az egész országban megvaló-
sítható legyen. 

ALKALMI BUTORVÉTELT AJÁNL 
SZÉKELY ÉS RÉT I 

EÜTORSYÁRA 
MAROSVÁSÁRHELY-BRAS SÓ 

FŐTÉR 47. Kapu-u. 60. 
K o m p l e t t h . á l ó s z c " b a toerexi-

d e z é a e k t o i i e t t a l m a r 
• 4 0 0 E O E O N Á É H T . 

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

Óriási valasztek amerikai 
i r o d a berendezesekbcn, 
vas- es rezbutorok, sző-
nyegek, f ü g g ö n y ö k  es 
t e l j e s m e n y a s s z o n y i 

^ - ^ K E L E l S G Y E K B E N 
— Ügyvéd és szolgabíró párbaja. „IKva 

és Vidéke" iri«, Mamsilyén In'tlün pisztolypárbajt 
vívott Balázs József  dr. ügyvéil és Barcsay Ákos 
tb. főszolgabíró.  A párbajra egy párbajvita szol-
gáltatott okot Ugyanis a marosilyei Kaszinóban 
egy társaságban vita támadt a párbaj melletti és 
elleni álláspont körül. Balázs ilr., ki egyúttal h 
„Marosilye" hetilap főszerkesztője  szellemes érvek-
kel tamogatta a párbaj oktalansagát, mig Barcsay, 
ki ugyan e lap munkatársa, az ellen érvekkel neiu 
tudván érvényesülni, egyszerűen kijelentette: „hülye 
beszéd ez, ily felfogású  emberrel nem foglalok 
helyet egy szerkesztőségben!" Balázs dr. rögtön 
lemondott a főszerkesztőségről  és Baresayt provo-
káltatta. Egy hétig vártak a párbajpisztolyok meg-
érkezésére s hétfőn  párbajoztak, ile sértetlenek 
maradtak. 

— Edison Mozgoazinhíz. A csíkszere-
dai állandó Kdleou Mozgoszmbaz n^m sajnálta 
nz anyagi áldozatot ea meghozatta a „Titanic 
világkaLisztrofajaf,  mely a felvutnteüau  foljo 
evi március 2 un vaaaruap keiül bemutatasra 
de mivel ez egy világhírű Hun es uem minden-
nap lehet hozzájutni, s hogy a közönség ke-
nyeimesen elvezlieose végig ezen érdekűn es 
li .jiniTeszto elóadast, az igazgatósa* uay ha-
tározott, ho.y kelszer fogja  színre hozni meg 
pedig a tuasodlk elo.idast hétfőn  fogja  megtar-
tani. Vasárnap színre kerül: 1 Legjobb tipp I 
humoros. 2. Titanic világkatasztrófája,  baromi 

felvonásban  (1300 m. hosszú). 3. Gyermeksze-
releni, humoros 4 Táncoló néger család. 5. 
Vén kecske, humoros. Hétfőn  másodszor a 
Titanic világkatasztrófája  és még a következő 
újdonságok: 2. Dupla veszedelem, dráma. 3. 
Balkán háhoru részlet 4. Billiárd szenvedély, 
humoros. 5 Akrobaták cselédje, rendkívül hu-
moros. Mind a két előadásra már folyó  évi 
február  hó 28-tól lehet jegyeket előre váltani 
Vákar L. könyvkereskedésében. 

Szerkesztői üzenetek. 
Cs. A. Ditró. Beküldött cikkét mai számunkban 

nem hozhatjuk. Gondoskodni fogunk  azonban arról, 
hogy a jövő számban az megjelenjék. 

Laptulajdonos: dr Nagy Béni. 

29. szám. 
1913. vgrh. 

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. 
Alulirt kiküldött bírósági végrehajtó ezen-

nel közhírré teszi, hogy a csikszentmártoni 
királyi járásbíróságnak 1912. évi V. 267. 
szarau végzése folytán  dr. Nagy Jenő ügyved 
által kepviselt Székely Népbank részvénytár-
saság végrehajtató reszére végri haitást szen-
vedett ellen 2000 korona tőkekövetelés 8 jar. 
erejeig elrendelt kielégítési végrehajtás folytán 
alperesektől lefoglalt  és 2043 koronára becsült 
ingóságokra a csikszentmártoni kir. járásbíró-
ság 1912. V. 267/4. számú végzésével az ár-
verea elreudeltetven, auoak a korábbi vagy 
felülfog'altaiók  követelése erejéig is, amennyi-
ben azok törvényes zálogjogot nyertek volna, 
alperesek lakásan CsikszentgyÖrgy községben 
leendő megtartására határidőül 1913. évi  már-
cius hó 11 nnpjunuk delelŐtti  9 órája kitü-
zetik,  amikor a biióilag lefoglalt  ökör, tehe-
nek, borjuk, szekerek s egyéb ingóságok a leg-
többet igerónek készpénzfizetés  mellett szükség 
esetén becsáron alul is el fognak  adatni. 

Felhívatnak mindazok, kik az elárverezendő 
ingóságok vételárából a végrehajtató kovete-
léset megelőző kielégittetéshez jogot tartanak, 
hogy amennyiben részükre a foglalás  korábban 
eszközöltetett volna és ez a végrehajtási jegy-
zőkönyvből ki nem tűnik, elsőbbségi bejelen-
téseiket az árverés megkezdéseig alulirt ki-
kü döttuél Írásban vagy pedig szóval bejelen-
teni el ne mulasszák. 

A törvéuyes határidő a hirdetménynek a 
bíróság tábláján történt kifüggesztését  követő 
naptól számíttatik. 

Kelt Csikszentmárton, 1913. évi február  hó 
25. napján. Ambrus Lajos, 

kir, bir. végrehajtó. 

201 ->zám. 
1913 vgrh. 

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. 
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi 

LX. tc. 102. § a értelmében ezennel közhírré 
teszi, hogy a csíkszeredai kir. járásbíróságnak 
1913. évi V. 34. szamu végzésé következteben 
dr. Kartol Izidor rózsahegyi ügyvéd által kep-
viselt Magyar Textilipar Reszv.-társaság rózsa-
hegyi bej. gyári ceg javara 525 korona 56 till 
s jar. erejéig 1913. évi január hó 21-én foga-
natosított kielégitesi végrehajtás utján lefoglalt 
és 3324 koronára becsült következő ingóságok, 
u. m.: bolti árucikkek stb. nyilvános árveresen 
eladatnak. 

Mely árverésnek a csíkszeredai kir. járás-
bíróság 1913. évi V. 34. számú végzése foly-
tan 525 korona 56 fillér  tökeköveteles, ennek 
1912. évi március 23. napjától járó 5°/o kama-
tai, Vi'/f  val tód ij és eddig összesen 160 korona 
— fii  len en biroi'ag mar megállapított költ-
segek er-jeig, a végrehajtást szenvedett üzleté-
ben Csikkarczfalvan  leendő megtartására 1913. 
ovi március ho 19. napjanak délelőtti 
11 oraja határidőül kituzctik es ahhoz a 
venni szándékozók ezeunel oly megjegyzéssel 
hivatnak meg, hogy az erintett ingóságok az 
1881. évi LX. tc. 107. és 108. §-ai értelme-
ben készpénzfizetés  mellett, a legtöbbet igeró-
nek, szükség esetén becsáron alul is el fog 
nak adatni. 

Amennyiben az elárverezendő ingóságokat 
mások is le- ós felülfoglaltatták  es azokra 
kielégítési jogot nyertek volna, ezen árverés 
az 1881. évi LX. tc. 120 §-a ertelmében ezek 
javára is elrendeltetik. 

Kelt Csíkszeredában, 1913. évi iebruár 
hó 17-ik napjan. 

Molnár Sándor, 
kir. bir. végrehajtó. 
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Menetrend, érvényes 1912. évi október hó l-től. 
Oda 

Szv. Szv. Szv. Szv. Szv. Szv. 
8002 8016 8004 8006 8008 8010 
I—III. I—111. 1--III. I—111. III. I—III. 1 

205 935 615 _ 700 
200 750 — — 1220 930 705 1 

10ŞI — 646 832 115 458 [ 
220 W ~ÎÎ54" 335 618 
226 Ş 4-56 836 1200 341 824 
232 - 5 04 842 1206 346 8^« 
238 » 5-11 848 1212 351 836 
246 .5? 5-19 856 1220 359 Sj4 
257 5-32 907 1231 410 <!55 1 

1004 _ 1 
224 — § Indul Budapest — 

— nţugoli p. u. ról 550 
— — 1217 

. 300 5-34 909 1233 413 856 
305 5-41 914 1239 418 901 
3 " 5-49 920 1245 424 9Ó7 
351 6 0 4 930 1255 434 917 
329 6 1 5 939 104 449 925 
336 6-24 946 111 456 932 
342 6-31 952 1" 5°2 938 
355 6-50 1009 133 5 2 1 953 
412 7 0 5 1022 146 534 1008 
442 1052 206 607 
450 1100 214 6 15 
5® 1113 227 628 
5ÎÎ 1122 235 6 30 
519 1129 243 644 
526 1136 250 651 
535 
54" 

U45 259 7OO 535 
54" 1151 305 7Ö6 
545 1155 309 7 Í 0 
555 1205 314 7I8 
605 1215 324 728 
613 1223 333 737 
627 12-6 340 750 
640 1247 359 804 
655 104 414 816 
706 _ 115 425 828 
723 132 442 845 — 

729 138 448 851 — 

744 152 503 905 — 

753 203 512 914 — 

829 234 555 942 
840 Szv. 

245 606 953 
853 Szv. 258 6Ü 1007 _ 910 8014 313 638 1024 
924 I—III. 326 651 1037 — 

932 — 334 659 1045 — 

1000 £27 354 7~9 — 

1006 633 400 725 — 

1017 646 411 736 — 

1040 710 432 757 — 

1059 730 452 8Í5 — 

1107 739 500 823 — 

1116 748 509 832 Szv. — 

1125 757 518 84i 8012 — 

1130 802 523 846 1--III. — 

130 708 ii 
200 — 740 — ~ 1 

1143 820 533 856 420 - II 
1255 909 550 908 433 -104 916 557 érk! <0 440 -
115 924 605 — T3 448 
123 930 611 — 454 
133 943 619 — z 501 
144 952 •o 629 - 9 510 
206 1005 -o 640 518 
218 1020 'Z 651 •w 528 1 
231 1031 V 701 539 1 
246 1046 H 714 552 
256 1054 

H 
721 600 

310 1107 732 613 
319 1116 740 621 — 

329 1125 748 — 629 
744 405 — — 10 23 — J| 

4 00 11-40 808 tó « 6-47 
407 11-47 >0 8-15 d 6-55 
4-18 1158 8-26 d -•06 
4-28 1208 a 8-35 "n — 716 
4-39 1219 I 8-46 0 0 •x cx 7-29 
502 12-42 908 •W ? 7-52 
5-20 1 00 9-26 +- c 8.10 — 

615 730/83!» 610 _ 
125(725 1230 125/726 — 

612 959 612 — 

814 348 — 1219 
920 7 0 0 

458 [ind. Kolozsvár (141) 

ind. Borgóbesztercze 
ind. Beszlerczc (152) 

Székelykocsárd - Madéfalva—Brassó  Vissza 

Szv. Szv. Szv. Szv. Szv. Szv. 8003 80011 8007 8005 8001 8015 
I 1—in. | i—in. | i -m . | i -m . i - m . i - m . 

I. Budapest k. p. u. (N.-Váradon ál 141) érk. 1» IttglOtol 720 730 835 jao 
1. Budapestk. p.u.(Aradouát 141,164) érk. 125 725 920 545 ' _ [230 _ 
I. Kolozsvár (141) érk.| 420~ | yÍ5 | 12J6 | 544 959 420 
1. Székelykocsárd (141, 1191 . . . érk. [ 124« I 7«S 1047~r~2l2~j  Ö H ÍÖ-45 

Marosnagylak 2. sz. őrház . . . 1240 659 1041 206 , 65Î ° 10-39 
Vajdaszeg 4. sz. őrház . . . . 1234 653 1036 200 I 6® ~ 10-32 
Maroscstics 6. sz. őrház . . . . 1228 647 1030 154 640 Î 10 26 
Maroskeczc 1221 640 1023 147 633 3 10-18 

[. Marosludas (152) ind. || 12Ujj | 6'.» 1011 | 135 | 622 10 05 
{. Beszterczc (152) ind. — j 1217 _ 
1. Borgóbesztercze ind. - t Érkezik Bpest 550 _ 
1 Borgóbeszlercze érk.' 224 1 nţugoti p. u-ra 
d. Beszlerczc (152) érk. 1004 _ _ 

1 Marosludas (152) érk. 12«"' 625 I 1008 134 619 í 10-01 
Marosbogát 1200| 619 1002 128 j 613 >,0 9-54 
Kutyfalva  16. sz. őrház . . . 1154 612 1 955 121 1 608 -o 9-46 
Radnót 1145 603 946 112 , 559 ~ 9-35 
Maroscsapó 1137Í 555 938 104 j 551 - 9-26 
Marosugra 24. sz. őrház . . . 1 1129 547 929 1256 543 ® 9-15 
Kcrclőszentpál 1123 541 923 i 250 537 ^ 9 09 
Nyárádtö | 1J06| 524 9O6 1233 521 ® 8-51 

k. Marosvásárhely jnd. 1052 510 852 1219 507 8-36 
1 Marosvásárhely érk. 1032 — 8'4 1148 455 — 

Marosvásárhely felsőváros  . . 10--fs|  — 8 0 7 1141 448 — 
Nagyernye 43. sz. őrház . . . 10'2 — 760 1128 435 — 
Sáromberke 1005 — 743 1121 428 — 
Gernyeszeg r ° 958 — 736 1113 421 — 
Körtvélyfája  49. sz. őrház . . a 950* — 728 1105 414 — 
Petele 51. sz. őrház . . . . _, 9 4 1 — 7 1 9 1056 405 — 
Radnútfája  52. sz. őrház . . . 935 _ 713 1050 359 — 

k. Szászrégen ind. „ 931 — 7™ 1046 355 — 
d. Szászrégen crk. 920 _ 6® 1040 349 — 

Idecsfürdő  1 >4 917 _ g 5 0 1031 340 — 
Marosvécs a 909 — 6 4 2 1023 332 — 
Magyaré 857 — 629 1011 319 — 
Déda megálló 844 — 6" 958 3os — 
Déda 8̂ 8 _ G08 9 5 2 302 — 
Ratosnya S-H 828 _ 555 9 4 2 248 — 
Szalárd 82. sz. őrház . . . . 8'" — 5Ş6 924 229 — 
Palotailva 805 — 531 919 224 — 
Bánftyháza  750 _ 515 904 209 — 
Gődemcsterháza 74i — 5»! 855 201 — 
Maroshéviz (Borszékfürdő)  . . 724 _ 450 838 I45 — 
Galóczás 7 W — 430 818 I25 — 
Várhegy 652 - 418 805 I12 — 
Ditró 637 403 749 1250 — 
Szárhegy 623 348 733 1242 — 

i. Gyergyószentmiklós ind. 614 _ " 340 724 1233 — 
1 Gyergyószentmiklós érk. 549 9ţo _ 700 1153 — 

Tekerópatak 543 903 _ 654 1147 — 
Vasláb 533 854 _ 645 1138 — 
Marosfő  515 838 _ 629 1122 [ — 
Csikszentdomokos 450 815 _ 604 1058 , — 
Karcfalva  438 804 _ 554 IO45 — 
Csikmadaras [ 428 755 _ 545 1036 Szv. 
Csikrákos 417 743 _ 5~5 IO26 8013 

<. Madéfalva  053) ind. 4'ol 737 — 5% IO20 | I—111. 
t. Gyimcs (153) ind. 220 _ I _ — I 830 _ 

Palanca (153) ind. j 133 | _ | _ — | 743 _ 
I. Madéfalva  (153) . . . , ~ -1ÎE W> 727 523 I ÍOOO | íow 

Csíkszereda • 336 7'4 — 510 947 952 
Zsögűdfllrdő  • í 251 I 637 _ — | 901 941 
Csikszentkirály • 242 „ 630 _ _ 854 , Q 933 
Csikszentimre 35. sz. őrház . • 235 £ 623 _ _ 847 926 
Csikszciitsimou 230 -w 618 _ - 842 w 921 
Csikverebes 217 604 _ — 1 832 911 
Tusnád , 2 1 0 556 — _ 824 903 
Tusnádfürdő  155 541 - - 814 w 852 
Sepsibükszád-Bálványosfürcd  . . 140 528 _ — 756 „ 841 
Málnásfürdő  123 5'4 — _ 741 828 
Málnás 112 504 _ — 733 -H 820 
Sepsibodok 1258 452 _ — 722 808 
Sepsiköröspalak-Gidófalva  . . . I 1246 443 _ _ 713 759 

(. Sepsiszenlgyörgy 1154) . . . .ind.; 1235 433 _. 705 749 
ntereczk~!Í54) r Tnd. ] 7-34 j 11-32 — | — ] — | 4 » 
d. Sepsiszentgyörgy 1.154) . . . . érk. I 12 18 3-59 - ö 6-46 7 30 

Kilyén 12 10 351 - s * 6-38 „ 7-22 
Uzon 1 11-58 3-39 — aj 6-26 ? 7-10 
Kökös 11-46 3-28 — -3.- 6-15 a 6 59 
Prázsmár I 11-35 318 - •g S, 6 05 5 6-48 
Szászhcrmány 11 16 3-00 — - a 5-46 »6-29 

k. Brassó (141,154,155,157) . . ind.| 11-00 245 — ^ c 5-31 [6 13 

k. BGdapest t. p. H (NEpiníM Él 141) . .ind.' 820 935 _ _ 820 _ 
(. Budapest k. p. 1 (árain 11 Hl-, 164). . ind. 750200 1220 — — 200 — 
<. Kolozsvár (141) ind. 90« 646 — _ 900 — 
(. Predeál (141) ind. 634 1220 _ _ _ 349 
i. Bukarest ind. — 750 _ 930 
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lnfármációk,  inkaasók, k é i e s köve te - jj 

lések megvál tás» , tran/.ukciúk, tize 

ténképtelen c é g e k szantiláaa. e g y e s 

s egek fiuancirozása,  moratóriumok 

k i e s i k ö z l é s e é s megál lapodások l 

s i tése , a hitelezők meni i t iogai i isa 

kapcsán. iu-io 

Lloyd Hitelvéiö EipÉt, 
Budapest, Andrássy-ut 24 sz. 

Telefon  177-45., 42 — 43., 119-11. Sörgöncim: LloydiUns. 
Közbenjárók di jaztatnak. 

Ágybavizelés! Azonnali 
megszűntetései 

A Kor és nemi adatok közlése ellenében fel-
világosítást ingyen nyújt: Pfaller  Georg 

V Nürnberg (Bujnroî /ág 

E l v e m n a g y forga lom  é s k e v é s haszon, 

Í D T r C l T Í C Felhívom a íigyel-
L l \ I L o l I LO. niét n t. bútor- és 
varrógép vásárló közönségnek, hogy 
bárki mielőtt bútort és varrógépet vá-
sárolna ne mulassza el raktáromat meg-
tekinteni, hol az összes rak áron levó 

bútorokat, úgymint: 

ebédlő-, háló-, szalon- és 
irodai berendezések, bőr-
garnitúrák, díványok és 

mad rácok 
minden kivitelben és rendkívüli nagy 

választékban, valamint 

a legjobb gyártmányú 
varrógépek, kerékpárak, 
gramafonok  és lemezek 
melyek igen jutányos árban és kedvező 
üretési feltételek  mellett lesznek eláru-
sítva. Kintien tőlem vásárolt varrógépért 
6 es 10 évi jótállást vállalok. Varógé-
peket 27 forinttól,  gramafonokat  20 fo-
rinttól és kerékpárokat 55 forinttól  fen-
nebb árusítom. Varrógépek, kerékpárok 
és gramofonokhoz  mindenféle  alkatrészek 
kaphatók. Javításokat a legjutányosabb 
— árért eazközlök jótállás mellett. — 

T i s z t e l e t t e l : 

ACKERMAMN ITÍNÁCZ 
— Bútor- és varrógép nngyraktára. — 
Csíkszereda, Kossuth-utca 9 szám. 

(Lukács Juliska-féle  t-érpalotu.) 
r>--> r,J 

Ha olcsón és jól akar vásárolni tegyen próbát 

Törvényesen bejemen véljegy. 

óvakodjunk értéktelen 
Utánzatoktól ! 

Kinek drága az egészsége 
és pénzét nem akarja hiábavaló dolgokra kidobni, a/, saját érdeké-
ben cselekszik, ha legalább egyszer-kétszer kipróbalja a világhírű 

Oroszlán Mentitől S ó s b o r s z e s z t j 
a háziszerek királyát. InD 

Kapható 44 fí  11. 1.40 és 2.20 K eredeti üvegekben. M 
Főelárusitás: jjsj 

KELLER ISTVÁN gyógyszertárában || 
az „ATTILÁHOZ". J=j 

Csikszentmártonbao e s Tusnádfúrdőn.  M 
Csuz, köszvény, reuma, szaggatás, nyilalás, oldal azarás, keresztcsontfájás,  derékoldal- vngy 
hálfájás.  izom , és iubántalinak, kar- és lábgyengeség, merev végtagok és ujjak, görcsök, 
továbbá htilés, megfázás,  vagy léghuzamból származó bajok azonnal enyhülnek az Oroszlán 
Mentből Sósborszesz használata által. Ha a fájó  testrész a dörzsölést nem tiiri, ugy borogatást 
alkalmazunk. Fogfájás,  tejfájás,  fejszaggatás,  hajhullás, idegesség, bágyadtság, kimerültség 
általános gyengeség eseteiben kincscsel ér fel  a valódi Oroszlán Mentből Sósborszesz. 
Torokfájás,  rekedtség. gégehurut, influenza  nátha ha fellép,  ugz emlékezzék az Oroszlán 
Mentből Sósborszeszre, mely a legkitűnőbb és legelterjedtebb háziszer. Ezer és ezer más 

esetekben is kitűnő sikerrel lesz az Oroszlán Mentből Sósborszesz használva. 
Minden egyes üveghez bő használati utasítás vau mellékelve Sok ezer hálairat tanúsko-

dik róla. hogy az Oroszlán Menthol Sósborszesz az emberiség jótevője. 
^ __ ' 30-52 
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oíesó árszámitás 
mellett közöltet-
nek s felvétetnek 

kladőf^ataEhaf). 

VÁKÁR L., CSÍKSZEREDÁBAN 
KÖNYVNYOMDA, KÖNYV-, PAPÍR- ÉS 1RÓSZERKERESKEDÉS 
© 

Elvállal mindennemű könyvnyomdái munkákat, u. 111.: 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 boriiékok, gyászszegélyü, 
és más színekben, díszdobozokban és mappákban, valamint finom irodai 
Anthracyn, kék, piros és zöld Írnia, tusok, kitűnő pecsétviaszok, írónők, 
tollak, tollszárak, lörlögumik, iskolai füzetek, rajzeszközök, hegedűk és 
hegedű vonók, hurok, rajzpapirok. rajzfüzetek, körzők stb. cikkekben. 

Nvnm itntt Vákár L UöiivvnvomdáiiUmii f!«il{H7t*r>idn 


