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Az uj választórefarmról. 
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Társadalmunk demokratikus irányú 
fejlődésének  egyik lényeges elvét lat-
juk abban, hogy az uj válusztóreform 
a szavuzatjogot a VI. elemi elvégzrse-
nok feltételével  értelmi cenzushoz köti 
Ha valahul ugy nálunk, ahol a magyar 
társadalom csaknem 50% a analfabeta-, 
a jogikiterjesztés kérdésében uem té 
veszthető szem elől e vezető elv. 

Ezt parancsolja azon egyszerű igaz 
ság, hogy nem a szavazatok számanai; 
sokaságában, hanem a'-.ok é r t é k e s 
voltában fejeződik  ki a nemzet suverai 
nitása, akarata. 

A parlamenti pártok erőaráuyainfik 
igazságos megosztását, az arányos kép-
viseletet a napirendre tűzött választó-
reform  van hivatva megoldani. Az uj 
választói reform  követelte értelmi cenzus 
amellett, hogy parlamentárizmusuni.ba 
harmóniát visz bo egyu'.tal a nemzet 
szupremáciáját propagálja; mert aka-
dályt gördít az analfabéták  legnagyobb 
kontingensét alkotó oláh nemzetiséi; 
elé, melyet sem a kellő politikai ér 'i 
séguek hiánya, se.n magyar államisá 
gunkat tagadó politikai aspirációi nem 
determinálhatnak parlament irizmusunk 
ban való nagyobb térfoglalásra 

A választóreform  normái az értelmi 
cenzus, valamint a 30 éves korhatár 
Bzabta conserválivismus nem korlátozás, 
— a mint Gieseweiu mondotta a kép-
viselőház március (i iki ülésen, — hanem 
haladást jelent, amennyiben a tömeg-
uralom és nemzetiségi veszedelem elleni 
ktfzdelmévcl  a magyar állameszme és 
magyar faj  propagalásának szolgálatába 
szegődöt . Ebben az értelemben „prog 
resszivitás" is van benne. 

Mindaddig inig kormányzatpolitikánk-
nak a magyar társadalom divergens 
erőit nem sikerűi testvériesiteni, s amig 
a szociáldemokrácia akciója hadüzeuést 
jelent a magyar áilatneszmével szemben, 
s mig tagadásba veszi mult és jövő fejlő-, 
désüuket feltételező  intézményeinket: 
addig az általános és egyenlő szavazás 
még jövő fejlődésünknek  sem lehet 
láncszeme. 

A választójog nagyarányú kiterjesz 
téBe mellett egészen műveletlen és 
iskolázatlan egyének is bekerülnének 
a fentebbiek  értelmében, a választók 
közé, akik teljesen tájékozatlan voltuk 
miatt a politikai nagy kérdésekről, 
valamint az államról nem tudnának 
semmit. S igy a politikai küzdolmekeit, 

pártok mérkőzésein kOnnyea lultehet 
m l; maguk it. Vagy l -l ijebb fanaţi 
(álható vak eszközei, szav.zó gépei 
maradnának egyes politikai partoknak. 

Ai általános szavazati jogi meddő 
vitai helyett gondoskodnunk kell iuieu-
ziv állampolgári nevekéről, mert ettől 
remelhető a nép szélesebb rétégének 
politikai éreits.'ge, közéletüuk prot.: •• 
mái iiaut való széleskörű érdeklődés. 
S csak igy valhatik a választolt szava-
zata a „nép szavává." Bele keli nevel-
nünk hat jövendő fi  jVd - Unk szem-
pontjából iljuságunkba meg uz elemi 
iskolában azt a iudatot, ho,j minden 
egyes a nagy közületnek pótolhatatlan 
tagja s hogy legyen az életben osztály-
részül jutott- szerepköre nagy vagy 
kicsiny, lelki IsailíBtffséa  b k- i iüiieüii 
azt, mert magasabb rendeltetés szabta 
feladatánál  fogva  az egyes ugy a sajat, 
mint a kői javát van hivatva eióbbre 
vinni. Kémeaes  Antul. 

Elmaradt a nagy nap. 
A politika nagy napja nagy meg 

lepetést. hozott, a . elion ek miu Juj 
eddigit messze felülmúló  h ves táma-
dást igért a vála ztei jog lörvenyjnvas 
lati tárgyalásának e.ső napjara. Arról 
volt szó heteken át, hogy az ellen/, k 
tagjai mind bevonulnak a parla.nentbe 
s a javaslat tárgyalását minden e.sz-
kdzz.í! megakadá.yo/.zák, kilun pedig a•• 
u e.in szociaidemo, i-ta szövels-.-ges.i.. 
rendeznek ugyanakkor az egész orsza 
got felforgató  töni.-j; -ztrájkot. 

Lett pedig a v< rea forradalomból, 
f'-nyegetőzö  nekigyürkőzeiből egy igen 
csöndes, higgadt tüntetés a képviselő-
házban. Az ellenzék megjelent, némán 
végighallgatta Appotlyi tiltakozását a 
választójogi javaslat tárgyalása ellen, 
azuiáu minden legkisebb incidens uéikül 
kivonult. — Eluurailt a nagy napról a 
szocialisták u'cai koop- rációja, — a 
tömegsztrájk is. 

Roppant örveu 1 tes fordulat  volna 
ez, h i az ellenz k jobb meggyőződé 
sânek, érett belatásának fölülkereke-
dését láthituánk be.ine az e.fajult  s.:eu 
vad lyeken — De a körülmények azt 
mutatja.-, hegy a nagy szen. eió e -a . 
azért maradt el, mert az ellenzéknek 
uem volt elég ereje fenyegetéseinek 
beváltására, s mert megli isonlott saját 
magával és ezövetseges tanúival. A nagy 
nap azonban lyeteii kimenetelével is 
nevezetes nappá let',, a terrorizmus 
hanyatlásának kezdőpontjává. 

Ebből a szempontból szerlelett érde-
kes volt az elleuzék keddi szereplése. 
Apponyi a kormány becsületében gázoló, 

-egsemmisitő szatiráju megjegyzések 
helyett statisztikai adatokkal fűszerezte 
beszédét, kö::ben pedig kijelentette, 
hogy uz uj választási eljárásban ő is 
az értelmiségnek kivánja fenntartani  a 
vezető szerepet. Él az egész ellenzék 
egyetlen szó elleuvetés nélkül belátja 
ezt végig. E/. pedig nem egyéb, mint 
nyílt szakítás az osztályuralom ellen 
harcoló szociáldemokratákkal és egyenes 
ráheiyezM-dés a kormány és a többség 
elvi allásponljáia. Az ellenzésnek ezzel 
a magatartás val kétségtelenül össze 
tü-'g az, hogy a sz -rvozett munkásság 
nias napra lulasz'otta el a tömeg-
-.iirájkot. 

Ugyanilyen jelenlős mozzanat az el-
lenzős uiej-'h-íjlása a parlament legali-
tása elölt. Hasztalanul mondja Apponyi 
szóval, hogy uem ismeri el a kormány, 
a mai I- épviselőháí tevékenységét, mikor 
tettel ellenkezőt tanúsítanak, meit hiszen 
a te;:ek ue.ticsak Apponyínál, hanem 
mindcu Deuiosthenesuél is szebben be-
szelnek. Apponyi pedig azt cselekedte, 
bogy szabályszerűen feliratkozott  a Ház 
je yzőjinél, annak roodjo és módja 
szerint aposztrófalta  a „tisztelt Házat" 
és valamennyi elleuzéki társával együtt 
alkalmazkodott a házszabályokhoz. — 
R azt vettek t hát a működésben annak 
a parlamentnek, amelyet eddig nem 
létezőm-:;, vagy csupáa munkapárti érte-
kezletnek tekintettek. 

Egyébiránt az illegalitás súlytalan 
vádjára igen talpra isetten felelt  meg 
Lukács miniszterelnök azzal a kijelen-
tésével, hogy a törvényhozásbanjunius 
negyedikéig voltak a törvényességgel 
össze nem férő  állapotok s az emiitett 
napon történt mega töivényesség helyre-
állítása továbbá azzal, hogy az alkot-
mány értelműben a törvények alkotá-
sára uem pártok vaunak hivatva, hanem 
a tanácskozasban és a szavazásban részt-
vevő képviselők. 

A nagy nap tehát a kormánynak 
és a többségnek oly nagy és fényes 
erk ilcd diadalával végződött, hogy azt 
későbbi esem nyék el nem homályo-
síthatják. Hisz az ellenzék maga dobta 
el azt a haszontalan, zenebonás, ter-
rorja ikus taktikát, amelyet eddig kö-
vete t s amelynek sikerét egyáltalán nem 
remélhet,e a korai; y és a munkapárt 
becsületes, de erélyos magatartásával 
szemben. 
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Az ellenzék tehát meghátrált az 
általa proklamált döntő ütközet, elől 
Vajha belátná, hogy a botránycsinálás-
sal való felhagyás  még nem egyértelmű 
a képviselői kötelességek teljesítésével. 
Reméljük, hogy az ellenzők sajtója is 
követni fogja  a vezérek példáját s fel-
hagy azzal a hanggal, melv ezen hóna-
pok krónikájának örök szégyene marad. 

— Rabbi v á l a s z t á s u t o l s ó fe l -
v o n a s a is lejátszódott, a vallás- é; 
közoktatásügyi miniszter jóváhagyta 
Glasner Jakab megválasztását. Határo 
zatát nyolc gépelt iven igazolta meg, a 
melyben a fellebbezők  állításainak valót 
lanságát, Ringvald Márk elnöknek ros2 
hiszemü eljárását ínutuja ki. 

Országos közgazdasági alap. 
KÖllő Ignác, marostorda vármegye agilis 

alispánja javaslatot terjeztett közgyűlése elő 
egy országos közgazdasági alap megteremtése 
érdekében. Mindaz, a mit előterjesztésében el-
mond, a székelység gazdasági, ipari és k res-
kedelmi érdekének előtnozditá-a érdekébe tör-
ténik, mindaz tehát megszívlelendő és meg-
vitatandó kezdeményezés. A társ törv ;nyhaf,o-
sí'ig megkeresését bizonyára Cslkvármegye is 
tárgyalni fogja,  s megvagyunk győződve, hogy 
a székely érdekek előmozdítása erdekében 
is megtalalja a maga elhatározását. Minden-
esetre Örvendünk ennek a mozgalomnak, mert 
mindeu mozgalom, a mely a székelységért 
megindul nemzeti  úgy, lévén Erdély magyar-
ságának sorsa a székelység kezében. És annál 
inkább örvendünk e mozgalomnak azért, mart 
azt vármegyénknek egyik szülötte kezdemé-
nyezte, aki majd ha a megoldás apró kérd é- j 
seire kerül a i-or. ami speciális érdekcinket 
is istápolni bizonyára kötelességének tartj». 

Az előterjesztést, s a határozatot szösze-
rint közöljük. 

Ţekintetes  Törvényhatósági  Közgyűlés! 
11 éve mult, hogy a m. kir. kormánya <« 

Tzékelyföldn'u  elmaradt közgazdaságát és kul-
túráját előbbre viendő, felállította  a siiköly-
foldi  kirendeltséget. 

Nem célom a kirendeltség által végzett 
munkának felborulása  es lehetnek különböződ 
a vélemények e tekint"tbeu, hogy a székely 
fö  di kirendeltség minden gazdasági vonalo n 
és minden t-nykedése által inegfele.t-e  a köz-
várakozásnak es hivatásának, de e halyen leg-
jobb meggyőződésem szeriül megállapi.om azt, 
hogy a közgazdaság egyik föfeltetele:  a szö-
vetkezés eszmojének terjesztése ós az eszru 
nek a közgazdasági életbe bevitele által, t)-
vábbá a földgazdaságunk  egvik legnagyobb 
hianyának, a köziegelők szerzésének minden-
kori és jőindulatu kezdeményezése, támoga-
tása által el nem évülő érdemeket s:*erz <it. 

A szövetkezés által a művelődés, a föld 
mivelés, ipar es kereskedelem elem ibe segíti 
bevezetni a kormányhatóság a foidiuivelŐ  o z-
tályt, mig a köziegelők szerzése által a föld-
mivelés egyik legfontosabb  ágának, az állat-
tenyésztésnek kellő fokú  eraelhet js-n k lehe-
tőségét alapozza meg. 

Örömmel fogadja  tehát az ország lakos-
sága azt a kormány hatósági törekve.st, hogy 
a ruthéu kirendeltség után a székel;fö  ííi, 
majd ennek erd dyre.szi kirendeltséggé kiter-
terjesztését batarozta el nemcsak, d • az itt 
elert eredméuyekaek felismere.su  után ina már 
Nagyvárad • s Temesvár székhelylyel ujabb 
kirendeltségeket is szervezett. 

A közgazdasági igazgatásnak ez a decent-
ralizációja a közgazdaságnak ily módoni gyá-
molitása in< g fogja  teremni áldásos gyUmJ -
cseit. 

Azo iban, hogy a földgazthság  egymagában 
ki nem elégíti az életszükségleteket eMiogy 
egymagában nem elegendő a nemzeti vagyo-
nosodás eszközlésére, azt nemcsak általános 
szegénységünk igazolja hnu< m kézz- lfogha 
tóan tanúsítja az európai ipari kulturállamok 
gazdagsága is. 

Kló példák nyomdokába kívánja terelni 
tehát az államkormány magyar nemzetünket, 
midőn az utóbbi évtizedben az ipar és keres-
kedelem előmozdítását egyik feladatául  tűzte 
ki, midőn közgazdasági életünk átalaku'asát 
mesterséges és céltudatos eszközökkel az ipar 

és kereskedelem felé  tereli, midőn a magyar 
közgazdasági életnek ui erőforrásait  az ipar 
és kereskedelem fejlesztésében  találja. 

Ez' a célt szolgálja kereskedelemügyi mi-
niszter urnák azon legutóhbi életbevágó intéz-
kedése. mehlyel a négy székelv vármegyére 
kiterjedő iparfejlesztés  szükségét kimondotta 
s ennek létesítése érdekében miniszteri biztost 
nevezett ki. 

Tekintetes Törvényhatóság 1 
Szemeinkkel látjuk, évek óta állandó izga 

lomban tartja az egész országot az a körül-
mény, hogv Krd Mynek földgáza  van, melyhez 
nemzeti éh-tünk közgazdaságunk megújhodása 
reményét füztllk  és azt látjuk, hogy a nemzet 
boldogulásának feltételeit  magában rejtő kincs 
nap nap után válik f-emmivé. 

Gyárak, munkás pezsgő élet, anyagi gya-
rapodás helyett lemondás, vesztett remény j • 
lentk' zik, mert nincs tőke, a külföld  vonakodik 
befektetések  t tenni és nincsenek szakértő 
munkásaink, akik bevezessenek bennünket a 
ha-znos é? boldogító munkának igéretfóldjére. 

Látjuk, kézzelfogható  adataink vannak, hogy 
legszükségesebb ipari cikkeinket a külföld 
szolgáltatja. 

Látjuk, kézzelfogható  adataink vannak, hogy 
dacára Ausztria iparifejlettségének,  a kettős 
monarchia évi behozatala 700 millió koroná-
val haladja metr Kiviteleinket., a mi közgaz 
das-i.i hi'itraraaradotts.ágnnknak legszigorúbb 
szegénységi bizonyítványa. 

Látjuk, hogy természeti kincseink kihasz-
nálatlanul, értek nélkül hevernek s népünk 
szegényedik és a kivándorlás óriási mértéket 
ölt. 

Mi mindezeket látjuk, tudjuk és mégis má-
soktól. a vagvonba felettünk  magasan álló 
külföldtől  várjuk a ra -graentóst. 

Pedig elsősorban magunknak k,kll csele-
kednünk. Iparra és csak iparfoj!észtésre  kell 
gotido kodnunk minden percben és minden áron, 
s ennek fejlesztése  nyomán fejlődni  foj  föld 
gazdaságunk és koreskedi Imiink és népüuknek 
százezrei itthon focj'ik  megtalálni bo'dogulá 
suknak azon forrását,  melyeket más kulturál-
lamok lakói is saját hazájukban keresnek és 
találnak fel. 

A négy székely vármegye iparának feilesz-
tésér. mint a hol emberben és anyagban leg-
nagyobb az nrrnvalóság és bőség - tüzto ki 
legsürgősebb feladatául  a m. kir. kormány. 

Illő tehát, hogy a széki iv vármegyék kö-
zött a v -z -rlö Maros-Torda vármegye elsőnek 
értse meg a nagy célt és siessen teljes erővel, 
gondolatokkal és tettekkel a haladás útjára 
lépni. 

Minden vonalon ki kell vennünk részün 
ket a munkából. 

Ugy de tőke nélkül, pénz nélkül jó szán-
dékunk kevés errdményt ígér. 

Országos nagy közgazdasági alapra van 
i' hát szükségünk, melylyel munkába állhatunk. 
Or-szágos nagy közgazdasági alapra van szük-
«égiink, mely Önmagában is és a magyar ál 
lam tekintélyén ?k tőkéiével biztossigót nyújt 
arra. hogy társadalmunknak pol árai bátran 
merjék filléreiket  ipari befektetésekre  adni. 

Oly országos közgazdasági alapra, mely a 
külf  ildi töket a szükség \s arámban fórja  idé 
vonzani és a mely megnyitja az utat a kül-
földi  szakemberek, szakmunkások előtt az ide 
bejövetelre, hogy azok velünk dolgazzm ik köz-
gazdaságunk átalakítása és nagyg^á tételére. 

I országos alap a haza polgárainak :o-
vábbi megterh-iése nélkül volna létesítendő. 

E célra szolgálhat: 
1. Az 1808. XXXII. t.-C. 8. §. alapján az 

állami egyenes adók után szedhető föld  teher 
mente-lt v-i pótlék vagy járulék feleslege. 

U. i. az állami költségvetésről szóló 1912. 
évi LXVI t c. 3 § VI fejezet  7. tétele alatt 
felsorolt  -gven-'s adók összege több min* 
283,849.934 koronát tesz ki. 

Az 1880 évi IX. t c szerint a fíüdteher-
mentesit'-si pitik az egyenes adók 9 illetve 
8 százaléka, jövedelem adónál aunak 30 szá-
zaléka. 

Ha a kisebb kulcsot, a 8 százalékot a kal-
mazzuk. az egyenes adókból 22.707,994 ko 
rona fnSv  h». Ezzel szemben az 1912. évi költ 
ségvetési törvény 2 §. VII. fej.  3, 4 5, <>, pontjai 
alatt a földteherm-ntositesí  kölcsön törleszté-
sére 17,488 548 korona van lekötve. 

E s/, .rint ez ;ü címen évi 5,219.446 korona 
külömhözet mutatkozik. 

2. Az 1912. évi LXVI. t.-c. 2. §. XIX. fe-

jezet 6 pontja alalt az állami bevételekből 
szintén rendes kiadásként 8,000 000 korona 
van lekötve iparfejlesztésre 

3. Az 1912. LXVI. t.-c 2. §. XX. fejezet 
32. tétele alatt, miniszteri kirendeltségek do-
logi kiadásai címen rendes kiadásul 2,182 595 
korona van beállítva. 

Eltekintve az átmeneti és beruházási eitnek 
alatt heállitott vonatkozó kiadásoktól, — 
15.402.041 korona oly állami bevételre mutat-
hatunk reá, mely országos közgazdasági alap 
létesítésére évenkint rendelkezésre allónak 
látszik, — melyet, ha 45-50 óv tartalmára 
tőkésíteni akarunk, több mint 300,800000 ko-
rona alap tökéje lehet az országos közgazda-
sági alapnak. 

Ha eltekintjük a földteheriuentesitési  pótlék 
utján látszó 5,219.446 korona feleslegtől,  akkor 
is 10,182. 595 korona áll mint rendes kiadás 
i-' ndftlkezésére,  mely 50 évre tőkésítve 2 mil-
lió 300 ezer koronát tesz ki. 

4. ez az alaptőke növelhető volna évenként 
az e célra törvényhozás utján engedélyezendő 
sorsjáték' állal, a mi helyes berendezés meilett 
1—2 milliót is kitehetne. (A hírlapírók nyug-
díjintézetének több, mint 4.000 000 jöyedel-
niezett.) 

Ezeknek előrebocsátása után előterjesztést 
teszek a végett: 

Szíveskedjék a tekintetes törvényhatósági 
közgyűlés az oszággyülés képviselőházához és 
a m. kir. kormányhoz feliratot  intézet oly cél-
ból, hogy törvényhozásilag moudassék kí, mi-
szerint : 

1. a magyar állam közgazdaságának átala-
kítását hasonlóan az 1848 évi IX. t.-c.-hez a 
nemzeti becsület védelme alá helyezni, 

2. e célból országos közgazdasági alap léte-
sítését elhatározza, 

3. az országos közgazdasági alap létre-
hozási céljából a hátra levő 40 évi időtar-
tamra leköti az 1888. evi XXXIII, t.-c. 8. 
alapján az állami egyenes adók után a föld-
tehermentesités céljaira fordítani  rendelt adó-
pó-lok felesleget,  mely az 1912. évi LXVI. t.-c. 
VII. fejezet  3. §. 7. tétele alatt felsorolt 
283.489 934 korona egyenes adók után mintegy 
22.707.994 koronát tesz ki, 

amely összegből az 1912. évi LXVI. t.-c. 
2. § VII. fejezet  3, 4., 5., 0. pontjai szeriül 
17.488.548 korona fordíttatván  tőketörlesztés 
és kamatokra, ez alapon 5,219 44ü korona 
felesleg  mutatkozik, 

4. ugyanezen célra szintén 4f»  évi időtar-
tamra leköti az 1912. évi LXVI. t.-c. 2. 
XIX fejezet  (». pontja alatt az állatni bíve-
teiekből rendes kiadásként ez iparfejlesztés 
céljaira lekötött 8,000 000 korouát, 

5. ugyanezen célra szinté t 40 évi idótar-
t. inra bköti az 1912. évi LXV1. t.-c. 2. §. 
XX. fejezet  32. tetele alatt a miniszteri kiren-
deltségek dologi kiadásai ciméu rendts kiadásul 
beállított 2.182.595 koronát, 

0. ezen évi állami bevételeket tőkésiteni 
rendeli s a miuiszleri kirendeltségek eddigi 
dologi kiadasainak ezen alapból megfeblö, 
további segélyezés fentartása  mellett, a köz-
:; .zdösági alapot az erdélyi részek közgazda-
ságának céljaira fordítja, 

7. az 1907. évi 111. t.-cikk alapján szerzett 
eddigi jogok s illetve állami terhek fedezeté-
ről költségvetésileg goudo.-kodik, 

8. az országos közgazdasági alap gyaftqn-
tásat 50 éven beiül a szükséges es lehető 
számban rendezeudó sorsjáttk eugedélyezése 
által is előmozdítja. 

Tekintetes Közgyűlési Ha egyelőre álla-
milag bizrositott ily töke áll rendelkezésre, 
nem ketelkedora a felöl,  hogy ez megmenti a 
nemzeti becsületet attól, hogy Európában 
egyedül a magyar föld  keblén fakadó  gáz-
források  az itt bőséges mennyiségben nyugvó 
gazdag ércek, a nyers anyagok, termények, a 
magyar emberi kepességok feltárása,  feldol-
gozása és értékesítése céljából szükséges 
lókéért könyörögve kelljen futnia  a külföldhoz, 

nem kételkedem, hogy ilyen töke elég 
vonzó erővel fog  bírni arra, hogy társadal-
munknak m mc.sak arra hivatott egyéneit, de 
iutezmeuytdt h sorompoba állítsa, hogy itt 
elet es üzleti kedv lesz a hajló mozgato erő, 

nem ketelkedera, hogy a társadalom önként 
fogja  rövid idő alatt megkettőzni az országos 
alap befektetési  tökeiét s hogy a külföld 
önként, gazd ig jutalmak osztogatása nélkül is 
be fog  kiv.tnkozui ide tőkéjévé:, 

nem kételkedem, hogy addig is, amíg ki-
képezzük magunkat az uj közgazdasag cél-
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jaira, elegendő szakembert fog  ide vonzani a 
tőke és a munka, a boldogulásnak megnyi-
tandó annyi ut, akik megtanítanak bennünket 
és velünk fognak  dolgozni a nemzet újjáala-
kítása és közgazdaságunk nagygyá tételére, 

nem kételkedem, hogy az ipar fellendülése 
esetén Önkéntelenül is intenzivebbé lesz a 
föidmivelés  oly mértékben, amint a nyers tor 
mények kereslete természetszerűleg növekedni 
fog  s mindkettő révén emelkedni fog  keres-
kedelmünk színvonala és aránya szintén meg-
felelő  arányban. 

Maros-Vásárhelyen, 191.3. február  hó 23-án. 
Küllő  s. k., 

aliapán. 
Jenei József  felszólalása  s Köiló Ignác al-

ispán részletes felvilágosítása  után a köz-
gyűlés az állandó választmáuy javaslatát egy-
hangúlag elfogadván,  hozza a következő ha-

A törvényhatósági bizottság az alispáni 
> előterjesztésben felhozottakat  mindenekben át-

I érzi és magáévá teszi, s az abban kifejtett 
fontos  iudokokból kifolyólag  az ország köz-

í gazdaságának átalakítása es különösen a szé-
' kelyvidék iparának megteremtése érdekében 

felkéri  az országgyűlés képviselőházát és a 
m. kir. kormányt annak törvényben leendő 
kimondására, hogy 

1. a magyar állam közgazdaságának át 
alakítása, hasonlóan az 1848. évi IX t.-c.-beu 
foglalt  kijelentéshez, a nemzeti becsület vé 
delme alá helyeztetik ; 

2. e célból országos közgazdasági alap lé-
tesíttetik ; 

3. az országos közgazdasági alap létre-
hozása céljából a még hátralévő negyvenhat 
évi időtartamra leköttetik az 1888. évi XXXIII, 
t.c. 8. §-a alapján az állami egyenes atL-k 
után a földtebermentesités  céljaira lordttani 

j rendelt adópótlék feleslege,  mely az 1912. 
évi LXVI. t.-c 3 §-ának 7. tétele alatt fel-
sorolt 283.489.934 korona egyenes adók után 
mintegy 22.707 994 koronát tesz ki; a nw'y 
összegből az 1912. évi LXVI t.-c 2. $ VII. 
fejezete  3. 4. 5. 6. pontjai szerint 17,488.548 
korona fordíttatván  tőketörlesztés és kaiua-
tokra, ez alapon 5.219.4.40 korona felesleg 

ik mutatkozik ; 
j* 4. ugyanezen célra szintén 40 évi időtar-

tamra leköttetik az 1912 évi LXVI t.-c. 2. 
§-a XIX. fejezet  G. pontja alatt az állami be-
vételekről rendes kiadásként az iparfejlesztés 
céljaira lekötött 8 000,000 korona, 

5. ugyanezen célra szintén 40 évi időtar-
tamra leköttetik az 1912. évi LXVI. t. c. 2. 
§-a XX. fejezet  32. tetele alatt a miniszteri 
kirendeltségek dologi kiadásai ţimeu rendes 
kiadásul beállított 2.182.595 korona, 

6. ezen évenkéuti állami bevételek tökési 
tendök s a miniszteri kirendeltségek dologi 
kiadásainak ezen alapból való további segé-
lyezése fenntartása  mellett, a közgazdasági 
alap különösen az erdélyi részek közgazdasa-
gának céljaira fordítható, 

7. az 1907. évi III t -cikk alapján szerzett 
eddigi jogok s illetve állami terhek fedezeté-
ről költségvetésileg tétetik gondoskodás, 

8. az országos közgazdasági alap gyara 
pitása ötven éven belül sziik.-éges és lehető 
számban rendezendő sorsjáték engedélyezése 
által is előmozdítandó. 

A törvényhatósági bizottság utasítja az 
! alispáut, hogy ezen véghatározatát felirat  ki 
k séreteben terjessze föl  az Országgyűlés, kép-
3jviselőhazához, valamint a Miniszterelnök Ónagy-
Vméltóságahoz, egyben közölje valamennyi tör 

veuyhatósággal tárgyalás és hasontartalmu 
felirattal  leendő támogatás céljából. 

Elnöklő főispán  őszinte örömmel üdvözli 
a törvényhatósági bizottságot ezen határozata 
meghozataláért, mert ezzel egy fontos  és a 
nemzet gazdasági életre kiható nagy eszmét 
vetett fel,  melynek támogatása minden igaz 
házafiuoak  kötelessége. 

A kivonat hiteléül: 
Maros-Vásárhelyt, 1913. február  28-án. 

Dr. Hal  la Aladár, 
f&jtgyzH. 

Közbirtokossági gyűlés Ditrón. 
Vettük az alábbi közleményt. 

Tekintetes  Szerkesztő  Ur! 
Szíveskedjék b. lapjában az alábbi közle-

ménynek helyet adni. 
Ditró község erdőbirtokossága folyó  év 

február  26-án az arányosítás befejezése  után 

első alakuló közgyűlését tartotta. E gyűlésre 
megjelent Csíkszeredából Bodor Gyula föcrdö-
tanácsos ur is. A gyűlés igen népes volt s 
már a felolvasásból  előre lehetett látni, hogy 
zajos is lesz. 

Egy részt a régi eseményekről való le.szá-
molás, mást részt a bizonytalan jövő képe 
csalogatott sokakot oda, hogy hát hogy is 

' lesz ezután a dolog. 
Azonban mint értesültem a népes felvonu-

lásnak más indító okai is voltak. A gyűlést 
megelőző nap délutánjain a birtokosság választ-
mánya értekezletet tartott. Többek között zó 
esett arról is, hogy a közgyűlésben megjelenő 
minden oly tagot, kik külön kikapták illelmé-
nyükot s bár ha a közösben maradottakkal 
részesedésük van, azok lia bár mely ügyben 
fclszóllalni  akarnak, öket szólalni ne enged-
jék s fenyegö  magatartásukkal attól reteni.-J; 
vissza. Arról is szóesett és intézkedés is tőrt, nt 
hogy a birtokosság választmánya ossza fel 
magát a tömegközött s adott jelre, midőn a/, 
iront a főasztal  mellől egyik főtisztviselő  fel-
emeli, tegyék magukat fenyegető  helyzetbe s 
a Icgéktclcncbb lármába törjenek ki. 

Mondhatom, ennek becsülettel meg is fe-
leltek. 

Némelyek valóságos kutyaugatást rendez-
tek, ugy hogy egyik társuk megszégyelve ma-
gát rászólt szomszédjára, hogy ne ugass, mint 
a kutya. Természetes ily előzmények és elő-
készületek után komoly munkát végezni nem 
igen lehetett. A gyűlés kezdetével az elnök 
több féle  eseményt jelentett be a közgyűlés-
nek, mit az, tudomásul is vett. 

Azonban a vihar a számadások megvizsgá-
lására kiküldött bizottság tagjának Mezői 
Mihálynak egyik tételére vonatkozó s jegyző-
könyie adott nehézményelésekor tört ki. 

Ugyan is a birtokosság jegyzője Józsa 
Sándor a birtokosság pénztárából jutalom ci-
nicii 1912. évben kivett 500 koronát. Mint jog-
talan kifizetés  ellen tiltakozott Mezei Mihály. 
A bejelentések során Gaal Miklós felszólalt  s 
kimutatta, hogy ezen kifizetés  ha jogos lenne I 
is, dc ezen pénztárt semmi körülmények kö-
zött nem terhelheti; s annak kifizetése  ellen 
tiltakozik. Erre Józsa igyekezett az elnökség 
álláspontját megvédelmezni s szenvedélytől 
izzó szavával a személyeskedés terére lepve 
oly kifejezésekre  ragadtatta magát, ami a jó-
zanabb gondolkozó egyének utálatát és teljes 
megvcléset vonta maga után. De azért a han-
gulat az övé maradt s a fiatal  választmány 
társai hűségesen kitartottak az orditozásban 
mellette. Hogy ezen jutalom pénzekről az ol-
vasó közönség is némi tájékozást szerezhessen 
szükségesnek tartom .annak eredetét megvilá-
gítani. 

Ugyan is a birtokosság perben volt Urmánczi 
János maroshévizi lakossal 514 holdas terüle-
ten található faállománynak  hová tartozandó-
sága mialt. 

A talaj tulajdonossá Urmánczi János v.olt. 
Az azon található fa  pedig Ditró köz-égé, 
mely szintén telekkönyvileg biztosítva volt. 

Ezen megosztott tulajdonok miatt ezelőtt 
26 évvel perek kezdődtek s most a Józsa bir-
tokossági jegyzösége alatt nyertek a község 
jogos igényeinek elismerése mellett befejezést. 
Ezt a kedvező eredményt Józsa — elég boto-
rul — magának akarta tulajdonítani, s a vá-
lasztmányt arra birta, hogy ajánljanak meg 
neki jutalomképpen 600«» koronát. A választ-
mány erre hajlandónak Ígérkezett, miután meg-
előzőleg Józsa mint mondják a választmány 
családtagjait mézzel és különféle  gyümölcsök-
kel ellátta, hogy azt pártolólag a közgyűlés-
nek elé terjeszti. 

A nagygyűlés 1909. január 14-én volt. A 
nagylöb&ég clis fogadta,  de a határozatot 
Császár Antal s társa megfellebbezték.  A/ ügy 
a közigazgatási bíróságnál nyert befej-e.  st s 
3406—910. végzésével, — mely az adomá-
nyozásról, hozot határozatokat megsemmi-
sítettek. Ámde Józsa ugy gondolkozott, hogy 
nem muszáj minden végzést a birtokosság 
orrára bigyeszteni. Nem is látott az soha nap-
világot ; s arról sem a választmány, sem a 
birtokosság máig sem bir tudomással. 

No de ez a kicsinyes ítélet csak nem állítja 
meg a világ kerekét ? Valamit azért m-; is 
tenni kell. Mit? 191 l-ben a birlokossági elnök-
kel kiutaltat a jutalomból 2000 K. Fel vesszi az 
eredményt az elnök a deccmccr 29-éu tartott 
nagy gyűlésnek mint kész dolgot bejelenti. 

Mit tehettünk ellene, mint azt, hogy el-
járást a közigazgatási erdészeti bizottsághoz 
megfellebbeztük.  Ez 1912. január első napjai-
ban történt. 

Mit képzelnek mi lett az eredmény? Semmi! 
Meg soha fellebbezésünkre  válasz nem érke-
zeti. A JiiOO koronás tételért panaszt tettünk 
az alispán urnái, mire ö kiküldötte Farkas Imre 
számvevő ura!. A tételek találtak, az összeadás 
jő volt. A 2000 koronás tételre Józsa igazolta, 
li"gy az neki jegyzőkönyvi határozat alapján 
jer De oda már nem terjed ki a számvevő ur 
figyel  me, hogy a határozat vajon felsőbb  ható-
ságilag jóvá lett-e hagyva. Neki ez a Hekuba. 

Ezekből Iái ni lehel, hogy Józsiinak sem 2000, 
sem 500, sem egy koronára jogos igénye nincs 
i* 1 1 0 1 1 1 is lehet soha. Ily eljárás mellett ildom-
talaiiság lenne azi várni is. Ki akar adjon a 
zsebéből, dc ez elfogyasztott  méz árát ne 
igyekezzek a közös rovására más tulajdonos 
társaival kifizettetni. 

n birtokosság az Urmánczi féle  területet 
átadta a községnek háztartási költségek fede-
zesse. Az átadás alkalmával kikötötte, hogy 
minden költséget, melyek a folytatott  perek-
kel felmerültek,  kötelei kiegyenlíteni. 

Ezek utiti .igjál. lel, hogy Józsának köve-
telése jogos akkor is azt ennek a vagyonnak 
kellene megfizetni,  mert az adományozás ab-
ból és annak terhére lett téve. Igy tehát semmi 
esetre sem terheli azi a pénztárt, melyből a 
kifizetés  eszközöltetett. A lefolyt  gyűlés íon-
tosabb tárgyai körül még említést érdemel az, 
hogy a birtokosság holdankint 5-ig egy-egy 
szavazatban állapította meg a szavazati jogo-
sultságot, azon felül  pedig minden 5 egyet 
számit lel 50-ig. Senkinek 10-nél több szavi-
zata nem lehet. A szabályt összeállított szak-
értő o hold után szerette volna a szavazatok 
számát megállapítani. A tisztviselők eddigi 
fizetésüket,  elnök, jegyző, gazda, pénztárnok 
duplára felemeltették. 

Egy kissé furcsának  tartom ezt az eljárást, 
hogy azt akkor teszik, inidöu a szabályok és 
a jogosultak névjegyéke most lévén beterjesztve, 
még helybenhagyva nincs, s egy egészen más 
tulajdonos rovására előlegesen intézkednek. 

Jó lesz előre nem inni a medve bőrére. 
Törvénytelen intézkedést a felsőbb  hatóság is 
észre veszi. 

Maradtam tekintetes Szerkesztő urnák kiváló 
tisztelettel, 

Ditró, 1913. évi március hó 1-én. 
Csilty  Alajos. 

C S A R N O K . 
Legcny-esíély. 

Szép volt, elegáns volt. És ami a fő,  han-
gulatos !! 

Aki megszokta ennek a kis városnak még 
kisebbségénél is poliglottabb társaságát, az 
valójában elcsodálkozhatott a legény-estély si-
kerén. Nagy közönség, fesztelenség,  mindig 
emelkedett hangulat s egy asztalhoz ült nagy 
társaság cáfolták  meg az eddigi tényehet, hogy 
talán nincs is széthúzás itt, csak meg kell 
találni a keliu formát,  a hangot, a módozato-
kat mindenféle  dolognak a megrendezésére. — 
Mert hisz Csíkszereda város uri társasága sok-
kal intelligensebb annál, semhogy az élett har-
cainak súrlódásait a társadalmi élet működé-
sébe vigye ki. 

Akik ott voltak bátran elmondhatják, hogy 
Csíkszereda városának legszebb és legkedve-
sebb mulatsága volt a legény-cstély. Az első 
perctől kezdve az emelkedett hangulat fogva  tar-
totta az embereket, a reggeli 5 őra még min-
denkit a bálteremben talált, s a bál közönsége 
8 órakor oszladozott szét. Nem a lump legé-
nyek, hanem a társaság. A lumpok találtak 
alkalmat és erre indokot, hogy tekintet nélkül 
a rossz esztendőre még a déli órákig is rin-
gassák magukat az éjszakai tluziókban. Jól 
van ez igy. Szégyen volna a mi báljaink er-
kölcseire, ha ilyen folytatólagos  kiruccanások 
ticin tarkítanák annak szépségeit. 

A tánc ? Az tüz volt. A csárdás hangulata 
emelkedett, táncosai dévajok és szerelmesek, 
csapongók és a vágytól izzók, a boston ke-
ringője kecses, simán szökellő, táncosai szemé-
ben az elegancia, külső formáin  a kecsesség 
uralkodott. És az ajkak rendületlenül szaval-
tad. Ki tartja miről ? Talán szerelemről! Mert 
hát a boston kitűnő lánc, a testi fáradság  el-
marad, annál inkább sziporkázik a szellemesség. 

A bál sikere egy szóban van, s ez a ren-
dezés. A rendezésnek tudni illik abban a mes-
terí elhatározásban, hogy a legények estélyi-
nek elnöké Mikó Bálint lett. Az ó személye 
volt a siker, az ő személye volt az előkelőség. 
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És az ö mindenkor lekötelező módora volt a 
hangulat. 

Cigány is kitűnő volt. A Ráduly Béni Ár-
pád meglogyott bandája újra kitatarozva elég 
jól muzsikált. Egy szóval a siker teljes volt. 

A megjelent úrasszonyok közül felje-
gyeztük Gyalókay Sáudoruét, Demény Ke-
rencznét, dr. Bocskor Béláiét, László Gézánet, 
Jerzsák Jánosnét, , Pap Andrásiét, Kilép 
SAudoriét, Gözsy Árpádlét, Merza Jánosiét. 
Kovács Lajosnét, Szlávy Tibornét, Szász 
Lajosuét, itev. Molnár Laszlónét, dr. Eltlies 
Zoltannét, Jenuy Lászlónét, Vé*h Józsefnét, 
Jakab Antalnet, Cseresznyés Kmilnét, Aczél 
Ödönnét, Ujfalusi  Jenónét, Miske Eleknét, Rajz 
Zoltánnét, Veress Domokosnét, Barla Deszónét, 
a leányok közül megjelentek Móricz Vilma, 
Demeny Irenke, Demény Belluska, Jakab 
Lujzika, Rótb Elvira, Miske O/ika, Merza 
Juliska, Jerzsák Mariska, László Piroska, Pap 
Ilonka, König Blauka, Szász Paula, Kovács 
Mariska, Molnár Mariska es Székely Róza 
Az estelyen megjeleut M i k ó B á 1 i u t v. 
b. t. t., miiit az estély diszeluök.', kit Ráduly 
B. Árpad zenekara a Rákúcy-indulóval fogadott 

KÖZTÍAZPASÁTS. 
BiKavá8ár. 

Csik vármegye Gazdasági Egyesü'ete. mint 
vármegyei mezőgazdaangi bizottság által 1913 
évi március hó 3l-én Csíkszeredában tartandó 
XXV. evi Bikavásár tervezete : 

Az állatoknak a szükséges vezetőkkel d. e. 
9 órakor a helyszinen kell legyenek. 

A vármegyéből a vásárra hajtott tenyész-
bikáknak valamelyik járási mezőgazdasági bi-
zottság által kiállított tenyéazigazolványnyal 
kell birniok, mely felmutatandó. 

Idegen vármegyékből hajtott tenyészigazol-
ványos bikák vizsgálat ala vétetnek s a vár-
megyei községek alta! csak az esetben vásá-
rolhatók meg, ha tenyészigazolványuk itt ér-
vényesíttetik. 

Tenyészigazolvány nélküli bikák csak má-
sod fokú  felülvizsgálat  alá ailithatók. Ha va-
lamely tulajdonos sereimesnek talaija, hogy 
bikája részére a járási mezőgazdasági bizott-
ság a tenyészigazolváuyt ki uem adta, ez iránti 
felebbezesét  az illetékes járási főszolgabiró-
sághoz kell a vásár napját legalább négy nap-
pal megelőzőleg benyújtani, honnan az eluta-
sítás indokai mellett az alispánhoz oly időben 
terjesztendő be, hogy a felülvizsgálat  a vásár 
alkalmával teljesíthető legyen. 

A teuyészigazolváinos bikák közül a köz-
ségek elöljáróságai, vagy a közbirtokosságok 
megbízottai szabadon választhatnak s a vétel-
árt a tulajdonossal kialkudhatják. 

A kir. gazda-ági felügyelő  a községek ré-
szére a tenyészbikákat a felhajtáshoz  és szük-
séglethez képest lehetőleg ezen vásáron fogja 
beszerezni s azok árát az arra igényt tartó 
községek helyett 10 százalek árkedvezmény 
és két félévi  kamatmentes részletfizetés  enge-
délyezése mellett kiutalni. 

A községek részére a kir. gazdasági fel-
ügyelőség közvetítése utján vásároló bikák az 
átvétel napjától számított egy évre államkölt-
ségen biztosíttatnak-

A vármegyei mezegazdasági bizottság kül-
döttsége, mint másodfokú  hatóság csak olyan 
tenyésztők bikáit vizsgálja felül  díjtalanul, kik 
az egyesüietuek legalább évdijas tagjai. Azok. 
kik az egyesüietuek nem tagjai, valamint az 
idegeu varmegyékből hajtott bikák tulajdono-
sai kötelesek az egyesület pénztaiaba minden 
bika utau 6 koronát a vásár megn>ilta előtt 
befizetni  s az erről szóló nyugtatvanyt a hely-
színén felmutatni.  Azon községi Gazdakörök 
tagjai, melyek a Gazdasági egyesületbe tagul 
fel  vannak véve, ha gazdaköri tagságukról 
írásbeli igazolványt mutatnak fel,  az előtti 
feltétel  mellett csak 3 korona fizetésére  köte-
lesek. — Azon községek elöljárói, vagy meg-
bízottai, melyek részletfizetésre  kívánnak te-
nyészbikát vásárolni, ezen szándékukat előle-
gesen a helybeli kir. gazdasági felügyelőség-
nél Írásban jelentsék be s a vásár alkalmával 
hozzák magukkal a község pecsétjét 

A kir. gazdasági felügyelőség  utjáu vásá-
rolt bikák ára eladóknak csak egy hónap múlva 
fizettetik  ki. Eladók, ha a Gazdasági Egyesü-
letnek nem tagjai, kötelesek a vásár megkö-
tésénél az eladasi ár 2 százalékát a Gazda-
sági Egyesület pénztárába előlegesen nyomban 
lefizetni. 

A vásár ügyeit a Gazdasági Egyesület mint 
vármegyei mezőgazdasági bizottság intézi s a 

ll-od fokú  bírálatokat a vármegye alispánjá-
nak elnöklete alatt külön küldöttség teljesiti. 

Távúiról hajtott bikák éjjeli elhelyezéséről 
a tulajdonos költségére a Gazdasági Egyesület 
lehetőleg gondoskodik. E végből a vásár nap-
ját megelőzőleg legalább három nappal a Gaz-
dasági Egyesülethez kell fordulni. 

Minden további felvilágosításért  a Gazda-
sági Egyesület titkári hivatalához és a kir. 
gazdasagi felügyelőséghez  kell fordulni. 

Csíkszereda, 1913. február  25-én. 
A Gazdasági Egyesület lgazgatóválasztmánya, 

mint varmegyei mezőgazdasági bizottság. 
Pályazat. 

A Csikmegyei Gazdasági Egyesület pályá-
zatot hirdet a községi faiskola  iíezelők, vala-
mint a zöldségtermelést eredményesen oktató 
tanítók és tanítónők es a zöldségtermelésben 
legtöbb eredményt felmutató  gazdák és gazd-
asszonyok ju almaz isara, a következő felté-
telekkel : 

1. Első sorban jutalmaztatnak azon faiskola 
kezelők, kik a faiskolákról  és fásításokról 
szóló varmegyei szabályrendeletben körülirt 
feltételeknek  megfelelő  faiskolát  eredményesen 
kezelnek s iiyen pályadíjban még nem ré-
szesültek. 

2. Jutalmaztatnak a zöldségtermelésben 
legtöbb eredményt felmutató  azon gazdák, gazd-
asszonyok, tanítók és tauitóuők. kik erre szánt 
legalább 200 öl területen termelnek zöldséget 
és konyhakerti terményeket vagy azok mag-
vait. (Murok, petrezselyem, ze ler, paprika, 
paradicsom, ugorka, hagyma, saláta, káposzta, 
karaláb. cékla, retek, karfiol,  borsó, paszuly). 
Nem kívántatik, hogy egy-egy pályázó mind 
ezeket termelje, sót palyazhatik az is, ki a 
kívánt területen ezekből csak egy-két felesé-
get termel. Előnyben részesülnék azok, kik 
beigazolják, hogy a termeit zöldséget piacon 
értekesitik, valamint azok, kik zöldség és 
konyhakerti magvakat termelnek. 

3 Jutalmaztatnak azon tanítók és tanító-
nők, kik iskolás növendékeiket a zöldségter 
melesben sikeresen oktatják s ennek eredmé-
nyét a tanítványaik altal müveit területen 
bem utat jak. 

4. A pályázók faiskolái  és zöldségtermelő 
területei a Gazdaszgi egyesület kiküldöttei 
által megvizsgáltatnak. 

5. Palyadijul 600 korona osztatik ki, 100 
50 es 30 korona dijakban. 

0. A pályázatok írásban jelentendők be a 
Gazdasági egyebületu"! (vármegyeház) folyó 
1913. év julius hó 15 ig. 

7. A pályázat eredményére nézve nem bír 
befolyással  az, hogy pályázó saját, bérelt vagy 
közterületen foglalkozik-e  a termelessel, de a 
müveit terület megmunkálása, beosztása és 
annak tisztántartása figyelembe  vétetik. 

Csíkszereda, 1913. február  25-én tartott 
ülésből. 

A gazdasági  egyesülőt 
igazgató  választmánya. 

A Csikvármegyoi Gazdasági Egyesü-
let egy vasúti kocsi rakomány török buzat fog 
a tagok közt kiosztani. A kiosztás és átvétel 
a csíkszeredai vasúti állomáson történik. Egy 
métermázsánal kevesebbet és 10 métermázsá-
nál többet senki sem vehet át. Viszont el-
adók a kiosztásból ki vaunak zárva. A torök-
buza ára mázsáukiut 15 korona, mely összeg 
az átvételkor fizetendő.  Felhívjuk azon tag-
jainkat, kik a kiosztásban részesülni kívánnak, 
hogy ezt : z irodában azonnal jelentsék be. 
A kiosztáshoz zsákokat átvevő ad 

A Gazdasági  egyesölet, 

H Í R E K . 
— Eljegyzés. Dr. Oit/tl  Endre 

vármegyei mABodfőji'gyző,  lapunk felelős 
szerkesztője folyó  hó fi-án  eljegyezte 
Siska  Annuskát  Uyergyószentmiklóson. 

— Borszék es a szanatórium. 
Köztudornásu az a mozgalom, hogy uz 
Országos Munkásbiztositó Pénztár az or 
szagban létes tendö tüdőbetegek és más 
szanatóriumokra az államtól 7 millió ko-
ronát kapott. Ezzel a ténnyel együtt 
vetődött tel az eszme, hogy az építendő 
szanatóriumok egyikét BorsaékfUrdö 
kapja meg, vagy ha ez nem volna le-

hetséges Tusnád avagy Gyergyószent-
miklós. Az országos pénztár igazgatósága 
a nyár folyamán  látogutist is tett a 
vármegyében s a vezetőségnek legin-
kább Borszékfürdő  nyerte meg a tet-
szését. Ennek eredménye az, hogy a 
Ditró—szárhegyi közbirtokosság folyó 
hó (i-án tartott ülésében foglalkozott 
ezzel a kérdéssel, s dr. Színi János, va-
lamint Puskás Adolf  propoziciójára öröm-
mel vette tudomásul az országos pénz-
tár szándékát, s a szanatórium építésére 
a szükséges helyet ingyen felajánlotta. 
A szanatórium a „Hétvezér" forrásnál 
lenne épitve több mint egy millió ko-
rona költséggel, az télen és nyáron 
egyaránt befogadná  a betegeit. Borszék 
fürdő  fejlődése  a szanatórium felépíté-
sével hatalmas lendületet venne, egy-
magábau egy évben Borszék fürdőnek  és 
kornyékének 600 000 korona forgalmat 
csinálná és m-'gvetne alapját a téli élet-
nek. Ezt a kérdést maga a vezetőség a 
I'«nagyobb jóindulattal tárgyalja és mi 
megvagyunk győződve arról, hogy e két 
község, ha a kérdés megvalósítása 
syükségessé teszi, egyéb hozzájáruláso-
kat is, — miut. kő és fu  anyag — fog 
az építkezéshez adni. A szanatóriumnak 
megyénkbe való elhelyezése első sor-
ban a helyi munkásbiztositó pénztár 
igazgatójának az érdeme, aki a figyel-
met a közponlból erre terelte, másod-
sorban a varraegye vezetöségé-é, aki a 
helyi pénztár támogatásával az országos 
pénztár sziupátiáját vívta ki a megye 
részére. 

— Mozgoszinház. A helybeli állandó 
Edison Mozgósziiházbau, ma vasárnap folyó 
hó 9 én bemutatásra kerül: Dr. Gar EI H ima 
Szenzációs detektív történet 3 felvonásban. 
A mostanában nagyon kedvelt detektív drá-
mák egyike sem éri el ötletességben, találé-
konyságban és meglepő fordulatukban  ezt a 
drámát. Vonat, földalatti  csatornák, búvóhe-
lyek, sülyesztó kamarák, automobil üldözés, 
minden fel  van haeználva ebben a kepben, 
melyben a.: események oly őrületes gyorsa-
sággal kergetik egymást, hogv a közönség 
elejétől végig lélegzetfojtva  figyeli  a történetet. 
Ezeukivüi szinre kerül még: .Jeges tengeri 
utaz.is" természet utáni felvétel.  „A groti 
korona", érdekes vígjáték. „Kutyavadászat", 
.Polidor szomorú órai", rendkívül humoros. 
A legközelebbi előadás szerdán ívsz változa-
tos és teljesen uj műsorral. — Az előadások 
kifogástalanok  s ennélfogva  meg is érdemlik 
a meitó partfogást. 

— Halalozás. Sepsiszentgyörgyön meg-
halt Sorbán János ny. alpolgármester életének 
84. évében, szombaton délután temették. 

— Az uj magyar gör. kath egyház-
megye. Az uj magyar gör. katli. egyházme-
gye szervezése, különösen a gör. katli. vallású 
székelyek részére nagy áldás, mert igy meg-
szabadulnak az elrománositó gör. kath. egy-
h ízi hatóságoktól. Hogy milyen nagy hálával 
fogadták  a gör. kath. székelyek ui egyházi 
beosztásukat, kitliut legutóbb, amikor a mult 
hetekben Erdélyben járt a gör. katb. egyház*! 
megye apostoli adminisztrátorának kiküldött 
dignitárus főpapja,  kit mindenütt szeretettel, 
kitörő lelkesedéssel fogadtak.  Nagy képtelen 
ség.'k megszüntetésére van hivatva az uj egy-
házmegye, a ni következtethető az alabbi té-
nyekből is. Az uj egyházmegyében : Gyergyó-
szentmiklós. Csikszeutgyörgy, Szépviz gör. kath 
plebáiiái mindenütt magyar a többség s ezek 
nek, ha némely helyen nem is minden vásár-
nap, de leginkább oláliul prédikálnak. Gyer 
gyóvasláh romanajku, de ti iális egyháza Ma-
rosfó  tiszta magyar s ezek gyermekei a vas-
labi oláh iskolaba járnak, mert Maroslön iilnc 
iskola. Régi mulasztást hozott helyre az uj 
egyházmegye szervezése. Rég kellett volna! 
Hany ezerrel többen beszélnék most a magyar 
I)elvet magyar érzelmekkel? Hány ezerrel 
volna kevesebb az eloláhoaodott magyar ? I 

— Folmentos. A belügyminiszter Kajtsa 
Józsefet  a csíkszeredai anyakönyvi kerületbea 
viselt anyakönyvezető helyettesi tisztsége alól 
felmentette. 



1 . szám. S Z É K E L Y S É G oldal. 
— Cselédjutalmazások. A budapesti Szé-

kely Egyesület rendes szokásához képest, most 
osztotta ki a miudeu évben megszavazni szokott 
cseléd jutalmakat és elismerő okleveleket. Csikvár-; 
gyében 40-40 korona pénzjutalmat és elismerő 
oklevelet kaptak a következő házi és gazdasági 
cselédek : Ágoston János Csikjenőfalva,  Török Jó-
zsef  Csikszentdomokos, Szabó István Csikszcntsi-
mon, Holli Imre Kozmás, Vajdos (Kovács) György 
Domukvölgy és Vajda Anna Csíkszereda. A pénz- ] 
jutalmak és elismerő oklevelek megküldettek a ká-
szonah'siki, telcsiki és szépvizi főszolgabiráknak, 
valamint a csíkszeredai városi tanácsnak, hol jutal-
mazottakuak kiosztatni tognak. 

— Kereskedököri közgyűlés A csíksze-
redai kereskedők köre XV. évi rendes közgyű-
lését, mely március hó 2-ára volt kitűzve, 
tekintve hogy a tagok meg nem jelenése miatt 
a gyűlés hatarozatképtelen volt, folyó  hő 9-én 
délután 5 órakor tartja meg a kör helyiség, be, 
melyre a tagokat ez utou hivja meg a kor 
válaszmánya. 

- - Halalozás. Lázár Adárn földbirtokos, 
32 eves koraban, folyó  évi március hó 3-a i 
meghalt Csikszentmiklóson. 

— Hirdetmény. A vállá- és közoktttás-
űgyi m. kir. Miniszter Ur 1113 évi januar hó 
15 én 123785 szám alatt ka it rendeletével a 
vacsáresi 2 tantermes és 1 tauitoi lakássai 
biró allami elemi iskola és mellék t püi' teiaek 
építését 24314 kor. 99 fillér  kaltség összegei 
engedélyezte. Ezen munkalat kiviteién-k l>iz-
toaitása céljából az 1913 évi április hó 7 ik 
napjanak d. e. 11 órájára a csíkszeredai m. 
kir. államépitészeti hivatal helyiség beu tar-
tandó szazaiékos nyilvános versenytárgyalás 
hirdettetik. Az összes munka nemekra csak 
együttes ajánlat tehető. A vonatkozó mü.-zaki 
művelet az alólirott hivatala d a hivatala órák 
alatt megtekinthető, ugyanott a költségv • e-
masoiat iveukint 1 koronáért, az ajánlati minit 
díjtalanul megszerezhető. Azok az ajánlattevők, 
a kik a munkálat teljesítésére törvényes ké-
pesítéssel nem bírnak, tartoznak már ajánla-
tukban képesítéssel biró megbízottat me^no 
vezni és azok képesitéoét igazolni. Oly pályá-
sok, kik a vallás és közoktatásügyi m. kir. 
minisztérium, illetőleg a csíkszeredai a'I.un-
épittszeti hivatal felügyelete  alatt munkalatot 
meg nem teljesítettek, tartoznak szálMtó ki 
pestegüket és megbízhatóságukat az i letekes 
kereskedelmi és iparkamarai bizouylatával iga-
zolni. A versenyezni óhajtok felhivatn  ik, hogy 
a feutebbi  munkálatok vegrehajtas iiaak elval-
lalasara vonatkozó zárt ajánlataikat szabály-
szerűen kialiitott ajánlati költségvetéssel együtt 
a kitűzött nap 10 órájáig a nevezett hivatal-
ból annyival is inkább igyekezzenek beadni 
mivel a későbben érkezettek figyelembe  nem 
foguak  vétetni. Az ajánlathoz a : ajánlaii k J 
stg összeg ö0/

0-anak megfelelő  bánatpénznek 
az állampénztárnál (adóhivatalok stb.) tört-mt 
letételet igazoló páuztárí nyugta csatolandó, — 
azouban ha a vallalati összeg 10°/0-a helyez-
tetik biztosítékul letétbe, ugy a szerződés jo-
vahugyasaval egyidejűleg a v a!, ala ti összeg 
95°/®-a a keresetek yyois kifizetiietese  végett 
egyszerre folyosittatík.  M. kir. államepitészeti 
hivatal. 

— A mozdony ós borvizes szokor 
összeütközőbe. Hétfőn  este a csíkszeredai 
vasúti állomásról a személyvonat mozdonya 
éjjeli szallasara, Madefalvara  iudult. A 8<*e 
kelyudvarhely felé  vezető állami uton, a varos 
végén haladt két borvizes szekér, melyek w-
relesi borvizet szállítottak Udvarhelyre. Alig 
ért azonban az első szekér a vaspalyara, mínd-
ket sorompó egyszerre lecsapódott ugy, hogy 
a \aspaiyara ert első szekér a ket sorouip > 
közé szorult. Ugyané!.kor mar a mozdony 
közvetlen közelbe ert és a következő pilla-
natban a tehetetlen fuvaros  szekerének hátsó 
részét elemi erővel elszakította, a megvadult 
lovak pedig a vaspályáu rohantak feitole.  A 
szekéren ült Bors nevű fuvaros  jobb vállán 
ós karján igen súlyos sebeket szenvedett, mu 
a szeker másik utasa, averebesi borviz-bérlo 
Farkas uevü fia  fejéu  es arcán szenvedett 
súlyos serüleseket. Boros mozdonyvezetőnek 
a mozdonyt csakhamar sikerű t megallitani és 
a pályát a segítségre sietókkel szabadda tennni. 
Annyi bizonyosnak látszik, hogy a majdnem 
végzetes szerencsetlenseget a vasút okozta 
mert a fuvaros,  — nem levéu a sorompók jo 
előre leengedve — nyugodt ui hajthatott at a 
a vaspalyan, mivel a közeledő mozdonyt az 
éppen ott emelt őrház és más épületekló. 

nem láthatta. A vizsgálat folyik  annak meg-
állapítása végett, hogy a f  lelö -ég kit terh. 1 

— Házasság. Zakariás Izsák szépvizi föld-
birtokos eljegyezte kézdiszeutléleki Kozma Jolán 
kát Budapestről. 

— A brassói honved gyalogezred pa-
rancsnoka dandár parmcsnok. A ki 
rály Foglár József  ezredest, a brassói 24. hon 
ml gyalogezred parancsnokát, a 78. bonved 
gyalogdandár parancsnokává nevezte ki. 

— Ezredtulajdonosok a tábori tüsór 
ezredeknöl. Amint hirlik, a tábori tüzér 
redek n-nusokára szintén ezredtulajdonosok:-» 
kapnak, mint a minővel a tábori tarackágyú-
ezredek már bírnak. 

— Tompa Késdivasárhelyon. Tompa 
Kálmán színigazgató a napokb in k- dette m-
társulatával előadásainak sorozatát- K 'zdivásúr-
helyen. A közöuvg élénken támogatj i a tár-
sulatok. 

— Leányinternátus Gyergyószentmíkló-
SOH. Mint nagy örömmel ér: - .inak, M.iiláth (i;;.-/. 
táv Károly gróf  intervenciójára, és Görög Joachiui 
örm. szert, plébános, leányiskolái igazgató évek 
óta tartó lankadatlan utánjárására a vallás és köz-
oktatásügyi miniszter 100 ezer koronát utalványo-
zott az irgalmas nővérek zárdájának iuternátussal 
való kibővítésére. Eképpcn Gyergyószentmiklós 
a leánynevelés kőzpontla leket Csíkban. 

— Elrendelték a sorozást. Az 1913. év-
ben kiállítandó újoncok mogajánbu u -'l szóló 1912. 
évi LXX. t. c. alapján a honvédelemligyi minis/, 
terium elrendelte az idei sorozást. A hivatalos lap 
közli az iLszes illetékes hatóságokkal a sorozás 
előkészítésére és végrehajtására vonatkozó rende-
leteket. A miniszter utasítja a h»t<'>ágokat, hogs 
az ujoncozási hirdetményeket minél hamarább köz-
ségről-községre kifüggesszék,  hogy az ujoncállitás 
határideje kellőleg közhírré legyen téve. 

— A képviselőválaszlók névjegyzéke. 
Lukács László miniszterelnök miut belügyminiszter 
valamennyi középponti választmányhoz rendeletet 
intézett, a melybeu megállapítva azt, hogy az or-
szággyűlési képviselőválasztók névjegyzékének éven 
kinti hivatalból való kiigazításához szükséges mun-
kálatok minden év március hóuapjáuak első nap-
jaiban inditandók meg, elrendeli, hogy mindamaz 
intézkedéseket, a melyek az 1914. évben érvénnyel 
bírandó névjegyzék elkészítéséhez szükségesek, az 
előirt határidők pontos betartása mellett tegyék 
ineg. A körrendelet ezután a régebbi rendelkezések 
ismertetésével részletezi az e téren előirt teniva-
lókat. E hónap első napjaitól kzdve tehát meg-
kezdik a jövő évre érvényes választói névjegyzék 
összeállítását, még pedig a belügyminiszter rende-
lete élteimében egyelőre a régi törvény alapján. 

— A Székely Erdőkár R.-T. vesztesége. 
A Székely Erdőipar Részvénytársaság most teszi 
közzé mérlegét, mely épp agy, mint az előző esz-
tendőkké, ismét veszteséggel zárult. A vállalat 
összes vesztesége a mult évivel ogyütt I.1H millió 
korona. A résevénytőke három millió korona. 

— Az uj méhészeti kerület. Megemlékez-
tünk a földmivelésllgyi  miniszter azon intézkedésé-
ről, hogy a Székelyföldet  külön méhészkerületlé 
osztotta. A kerülethez a négy székely várraegye 
és a vármegyék területén fekvő  szabad királyi és 
rendezett tanácsú városok tartoznak. Az uj kerü-
let vezetésére Nemes Győz i méhészeti váudortabi-
tót rendelte ki a miuiszti Snpsiszeutgyörgy szék-
helylyel. 

— Az Iskolák a tüdőbetegekért. A József 
királyi herceg szanatórium egyesület szép felhívást 
intézett városunk tanítóságihoz, melyben a köwi-
kezőket mondja: Miut a t,. asz el-> hir:i->ke, száll 
évről-évre az egyesület tclhivása az iskolákhoz, 
kérvén, hogy álljanak szolgálatába a szegény szen-
vedő tüdőbeteg segítésének. Őszinte vágyunk, leg-
hőbb óhajunk, hogy kedves legyen a uii tavaszi es-
deklő kérésünk is, miut az első fecske  megpillan-
tása és mindenki, akihez eljut ez a kérő sző, érez;.e 
azt a szent kötelességet, aiuoly n közjó ápolása 
terén minden emberrel közös. A József  kir. herceg 
Szanatórium Egyesület nagy elszántsággal, ember-
feletti  munkássággal immár 10 esztendőnél több 
idő óta áll oda gátnak a kór pusztító áradata elé 
s építi nagy védelmi inüveit: a gyulai József  Sza-
natóriumot, a debreceni Augusztu Szanatóriumot, a 
marosvásárhelyi, hatvani, lévai, kassai, érsekújvári, 

nagykanizsai, békéscsabai, nagyszőllősi, eperjesi és 
dév ai tüdő beteggondozó intézeteket. Ez intézmények 
jótéteményeit élvezik az ország minden részén, azért 
kéri az Egyesület a mi tanítóságunkat, hogy már-
cius 17 és 29-ike között tartsanak iskolai gyűjtést 
melyet a közoktatásügyi miniszter meleg leirattal 
szintén kér. A gyűjtött összeget küldjék be az 
Egyesületnek i Budapest IV., Sütő utca 6.) Megva-
gyunk győződve arról, hogy a szép felhívásnak 
meg lesz a maga foganatja  és a mi iskoláiukban 
is szépsikerü gyűjtést rendeznek, amit már hálá-
ból is megtehet a tanítóság, hiszen az Egyesület 
gyógyintézetében 283 tanitó-tanitónő talált eddig 
halálos bajában gyógyulást. Mindnyájan egyért és 
egy mindnyájáért 1 

— A vicinális utak helyreállítása. A ke-
reskedelemügyi miniszter a vármegye területén ár-
víz rongálások által járhatatlaná tett vicinális utak 
helyreállítási költségeinek fedezése  tárgyában most 
értesítette a vármegye közöuségét, hogy a szük-
séges munkálatokat 53,000 korona költség keretén 
belül végrehajthatókuak találta, mi okból ez össze-
get. egyidejűleg engedélyezte és ki is utalta. Ezen-
kívül a miniszter államsegélyképpen megadta azt 
a 20,000 koronát is, melynek engedélyezését Csik-
szeutimre község képviselőtestülete abból a célból 
kére'niezte, hogy az árviz által megrongált hídjait 
ebből az összegből újjáépíthesse. Az igy összesen 
73,000 koronát az egyes vicinális uti énlekeltsé-
gkre tekintettel a legközelebbi törvényhatósági 
közgyUlés fogja  lelosztaui. A munkálatok házi ke-
zelésben az államépitészeti hivatal ellenőrzése mel-
lett hajtatnak végre. A miniszter nagy súlyt he-
lyez a lakosság kere3etuélküli részének foglalkoz-
tatására, mennyiben nem kényszerrel foganasitható 
közmunka tartozás leszolgálásáról, hanem díjazás-
sal járó napszám munkáról van szó, mint amilyen 
a különösebb szakértelmet nem igénylő tohlmuuka, 
kőfejtés,  kavicstermelés és hasouló napszám mun-
kák. 

— Uj honvédezredes megalakulasa. 
Az uj véd rót irvény alapján március 1-én ala-
i uíraiv meg az uj gyalogezredik, a 29. 30-ik 
Budapesten, a 31 i«c Veszprémben, a 32-ik 
Desen. 

— A ma ros vasárhelyi itólötabla uj 
oinöki titkara. A m. kir. igazságügyi mi-
ni zter dr. Csiki Kálmán marosvásárhelyi kir. 
törvényszéki bitót a marosvásárhelyi királyi 
ítélőtáblához elnöki titkárrá nevezte ki. 

— A Fisag szabályozása. A vármegye alis-
pánja az 18*5 évi XXIII. t. c. 4«» g-a értelmében 
elrendelte a csikszcutmártoui patak medertisztoga-
tását. Ez a patak — mint ismeretes — rendkí-
vül nagy esése miatt minden évben nagy kiírókat 
okoz a birtokosoknak, mely a nagyszabású meder-
tisztogatások végrehajtása után meg fog  szűnni. A 
vármegye alispánja most adta ki határozatát az 
érdekelteknek. Eszeriut az összes költségek a költ-
ségelőirányzat szerint — medertisztogatás és köz-
ségi utca földtöltése  — (»344 koronába kerül, mely 
összegből 2998 kor. 24 lill. Csikszentmárton köz-
ség, miut erkölcsi testületet, 2228 kor. 7ti lill. a 
külsőségi szakaszon érdekelteket haszouarányban, 
vagyis katasztrális holdaukéut 32 kor., a többi 
1 I 17 kor.-át pedig a belsőségi szakaszou érdekel-
tek partbosszaik arányában, vagyis lolyóméteren-
éknt 1 kor., tartoznak viselni A munkálatok a 
luii>-úi kir. kultúrmérnöki hivatal műszaki vezetése 
mellett Csikszentmárton község elöljárósága által 
hajtandók végre. Az alispán a kitisztított vízfo-
lyást a kászonalesiki járás főszolgabírójának  fel-
ügyelete alá helyezte. 

Szain 73(i—1913. ki. 1-2 

Hirdetmény. 
A fdldmivelésügyi  miniszter ur 50 - 50 

korona jutalmat és elismerő oklevelet 
adományoz 1. oly gazdasági cselédnek 
ki példás viselkedés mellett huzamosabb 
idői töitött egy munkaadónál valamint 
egy oly gazdasági munkásnak ki meg-
bizta f.óáúga,  szorgalma és józausága 
által munkatársai között kitílut. 

Kcrv-nyékét a város tanácsához 
kell beadni. A beadás határideje 1913. 
óvi március 21. 

Csíkszereda, 1913. március hó 1-én. 
Dr. Uj falusi  Jenó, 

polgármester, 
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Szám 723 - 1 9 1 3 . ki 

Hirdetmény. 
Csíkszereda város tanácsa közhírré 

tesz i , hogy a honvéde lmi miniszter 
2702 913. sz. a. kelt reude le te érte l -
mében az 1888. XVUI. t.-o. i l l e tve az 
1912. év i X X X . t. c. 43 . §. 3. é s az 
1912. év i X X X . t. c. 8. §. 3. pontja 
alapján az 1 9 1 2 — 1 3 . é v b e n tényleges-
katonai szolgálatra behívott , i l l e tve 
vísszaturtott hadseregbel i (haditengeré-
szet é s honvédség i nem tényleges 
állományú legénység  gyám nélkül 
maradt  családtagjai  egyszersminden-
korra  szólósegélyben  fognak  részesülni 

Akik ily s e g é l y r e szortiluak, eziránti 
kére lmüket a városi katonatlgyi e l ő 
adónál 15 nap alatt s zóva l vugy írás 
ban terjesszék eló . 

Csíkszereda, 1913. március hó 4-én. 

A városi ' a n á c s : 

D r . K o v á c s , D r U j í a l u s i J e n ő . 
jegyző h. polgármester. 
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Á f i y b a v i z e l é s i  mfgszCiniciéael 
A kor és ntmi iditok közlést cllcnéhm fel-
világosítást Ingyen nyújt: Pfatler  Qaorg 

NOrnb.rţ ,..,„•, |DiK>tot>z*8i c 

fe! 

TMUBH betaat! rí tjesr-

Óvakodjank értéktelen 
utBiiz ltoktól ! 

Kinek drága az egészsége | 
és pénzét nem akarja hiábavaló dolgokra kidobni, uz hajút érdeké- |j|jj 
ben cselekszik, hu legalább egyszer-kétszer kipróbálja a világhírű |Í2 

Oroszlán Menthol S ó s b o r s z e s z t g 
a li&zlxzcrpk kir&ly&t. 

Kapható 44 fill.  1.40 és 2.20 K eredeti üvegekben. |ö] 
1-Y.elArnsitás: B j 

KELLER ISTVÁN gyógyszertárában I 
az „ATTILAHOZ". 

C s i k s z e n t m á r t o n b a n é s T u s n á d f ú r d ö n . 
Csuz. köszvény, reuma, szaggatás, uyilalás, oldalszurás. keresztcsontíájás, derékoldal- vagv 

f hátfájás,  izom , és inbántalraak, kar- és lábgyengeség, merev végtagok és ujjak, görcsük, 
továbbá liíilés, megfázás,  vagy léghuzaraból származó bajok azonnal enyhülnek az Oroszlán 
Mentből Sósborszesz használatú által. 11a a fájó  testrész a dörzsölést nem tűri, ugy borogatást 
alkalmazunk. Fogfájás,  fejfájás,  fej  szaggatás, hajhullás, idegesség, bágyadtság, kimerültség 
általános gyeugeség eseteiben kincsesül ér fel  a valódi Oroszlán Menthol Sósborszesz. 

§ Torokfájás,  rekedtség, gégehurut, influenza  nátha ha fellép,  tigz emlékezzék az Oroszlán 
Menthol Sósborszeszre, mely a legkitűnőbb és legelterjedtebb háziszer. Ezer és ezer más 

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

dik róla, hogy az Oroszlán Menthol Sósborszesz az emberiség jótevője. 
_ 31-:>2 
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ALKALMI BUTQRVÉTELT AJÁNL 
SZÉKELY ÉS RÉ11 

EÜT0R6YÁRA 
MAROSVÁSÁRHELY-BRASSÓ 

FŐTÉR 47. Kapu-u. 60. 
K o m p l e t t l x á . l ó 3 z o " b a ' b e r e i i -

d e z é a e k t o l l e t t a l m á r 
4 0 0 S C O I S O I T ^ L É I S T . 

H i t e l k é p e s e g y e n e k n e k a r f e l e m e 
l é s n é l k ü l r é s z l e t f i z e t é s r e  i s . 

Ó r i á s i v a l a s z t e k a m e r i k a i 
i r o d a b e r e u d e z e s e k b e n , 
v a s - e s r e z b u t o r o k , s z ő -
n y e g e k , f ü g g ö n y ö k  e s 
t e l j e s m e n y a s s z o n y i 

— K E L E N G Y E K B E N 

VAKÁR L, CSÍKSZEREDÁBAN 
KÖNYVNYOMDA, KÖNYV-, PAPÍR- ÉS IRÓSZERKERESKEDÉS 

& 
Elvállal mindennemű könyvnyomdai munkákat, u. m.: báli meghívókat, 
falragaszokat, eljegyzési kártyákat, esküvői meghívókat, gyászlapokat, 
névjegyeket, röpiratokat, folyóiratokat. Nagy raktár egyházi,' ügyvédi és 
községi nyomtatványokból. Szép választék finom irodai fehér-, fogalmi és 
miniszter papírokban, úgyszintén levélpapírok és borítékok, gyászszegélyü, 
és más színekben, díszdobozokban és mappákban, valamint finom irodai 
Anthracyn, kék. piros és zöld lénia, tusok, kitűnő pecsét viaszok,' irónok, 
tollak, tollszárak, törlőgumik, iskolai füzetek, rajzeszközök, hegedűk és 
heged(ivonók, hurok, rajzpapirok. rajzfüzetek, körzők stb. cikkekben. 

É 
Nyomatott Vákár L. könyvnyomdájában, CsiksEcreda. 


