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— : M eg je len ik  mi nden szom baton. :

A Nemzeti Népszövetség 
és a választók összeírása.
A Nemzeti Népszövetség-nek alapszabály- 

szerű célja és kötelessége a fontosabb közérdekű 
kérdésekben tagjait tájékoztatni és felvilágosí
tani. A folyamatban lévő képviselőválaszlók üsz- 
szeirására nézve az ország minden részéből na
ponkint tömegestől érkeznek a tagoktól jogi ta
nácsot, felvilágosítást és útbaigazítást kérő leve
lek, amelyeket a Nemzeti Népszövetség jogvédő 
hivatala díjtalanul és azonnal intéz el és Így a 
legnagyobb lelkiismeretességgel közreműködik 
abban, hogy az egész országban ahol a Nemzeti 
Népszövetség-nek már szervezeteik vannak, vá
lasztói jogosultsággal biró minden tagja bele
kerüljön az országgyűlési képviselő választók 
névjegyzékébe.

Dr. Kutkafalvy Miklós népszövetségi fő
ügyésznek az uj választójogi törvény népszerű 
ismertetéséről szóló füzetét is a Nemzeti Nép- 
szövetség adta ki és tagílletményül ingyen kül
dötte meg minden tagjának. A szövetség júliusi 
kiadványa tehát-kizárólag a választójogi kérdés
nek van szentelve. A füzet igen áttekinthetön 
és népies irályban tárgyalja az uj választói tör
vények első felét és különösen kitanilja a nép- 
szövetség vidéki igazgatóit és csoporfőnökeit 
arra, hogy miként kell cselekedniük, hogy a 
szervezetükbe tartozó tagok választójogának 
megszerzésénél tanácsadólag és segitöleg közre
működjenek.

Kutkafalvy füzete különösen részletes és
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kimertiö útmutatást tartalmaz a választói név
jegyzékből való kihagyás elleni jogorvoslatokról 
és minden jogorvoslatról kitanitja a népszövel- 
ség tagjait, 'hogy hol, mikor és milyen alakban 
kell az egyes jogorvoslatokkal élni, rámutatva 
mindenkor a jogorvoslat elmulasztásának helyre
hozhatatlan következményeire. A füzetet dara- 
bonkint 20 fillérjével, a portódij beküldése mel
leit mindenki megrendelheti a Nemzeti Népszű- 
vetség-nél Budapest VIII. Trefort utca 2. A nép- 
szövetség jogvédöhivatala egyébként bármilyen 
választójogi kérdésben készséggel adja meg díj
talanul a jogi tanácsot és felvilágosítást azoknak, 
akik ezért akár levélben, akár személyesen 
hozzá fordulnak.

A HÉTRŐL.

— Kavarodás a képviselőházban. —
Csütörtökön az illetéktörvények tárgyalásánál 
Polónyi Dezső igazának nyomatékosabb szavak
ban adott kifejezést, miért is a munkapárti ház 
mentelmi bizottsága előterjesztésére tizenöt ülés
ről kizárta öt. Érdekes azonban, hogy Polonyi- 
nak a módosítását — amelynek jegyében, ille
tőleg hevében történt minden — a pénzügy- 
miniszter elfogadta.

A C aillauxné-ügy,‘Tisza, — nomeg Je
szenszky. A közelmúlt nagy szenzációja eleve
nül fel, midőn a „Figaró" volt főszerkesztőjé
nek QUpietiének megölöje áll mint vádlott a tő
tárgyaláson. Minket közelebbről azért érdekelhet 
az ügy, mert minden, hazulról való inspiráció 
nélkül kerülnek szőnyegre a tárgyaláson a Tisza 
kormánynak botrányos ügyei. Caillaux vallomá- 

I sóból kitűnt, hogy a Figaró pénzért mindenre

A lapba szánt kitzleményak
előfizetési dijak, hirdetések és cserepéldányok a lap címére (Csík
szereda, Rákóczi-utca) küldendők. Hirdetésdijak előre fizetendők.

: K é z i r a t o k a t  n e m  a d u n k  v i s s z a .  :

volt kapható, s tendenciózus cikkek elhelyezése 
révén a magyar kormánnyal is összeköttetésben 
volt. Sőt a párisi esküdtbiróság tanúként ki is 
fogja hallgatni Lovászy Márton és Ábrahám 
Dezső képviselőket, kiknek adatuk is van arra, 
hogy a Figaró részéről Lipscher, a magyar kor
mány részéről Jeszenszky között megállapodá
sok jöttek létre. Tiszáék akkori „külföldi infor
mációi" most önmagukat leplezik le.

Harminc nemes . . . Illetve harminc féke
vesztett romániai román diák Nagyszebenbe uta
zott, s mikor Vöröstoronyhoz értek, vörös- 
sárga-kék kendőt lobogtattak tüntetőén. — A 
csendörség figyelmeztetésére a vonat indulásáig 
eltűntek a kendők, akkor azonban újra kezdő
dött a tüntetés, mire a csendőrök a vonatot 
megállittatták. Erre felzudultak, szidták Magyar- 
országot, a csendőröket pedig migcsak azok 
fegyverüket felnem emelték, inzultálták is. Vala
mennyit a nagyszebeni törvényszék fogházába 
szállították, A vizsgálóbíró valamennyit letartóz
tatta hatóság elleni erőszak miatt. A tüntetők 
legnagyobb része egyetemi hallgató.

Délerdély ünnepe.
— A Magyar Dalosszövetség a Székelyföldöli. —

Utóbbi időkben, különösen Erdély nemzethü 
társadalmát idegességgel és aggodalmakkal löltik cl, 
hogy nincs elég szervezettségünk és egymást meg
értő, s egymásban bizó öntudatunk. Ezeknek a lélek
ben rossz érzéseknek sokban igazuk van, de a meny
nyiben tévedésből csirázódnának, úgy is szükséges, 
hogy a mi valóság van a hiányosságainkban, azt pó
toljuk, s a mi tévedés és látszólagosság hat ebben a 
dologban izgatólag. azt tiszta látással és uj lélek nye
résével magunkból kiemeljük. Társadalmunk bizodal
mának felserkentése mindenképpen sürgős tennivaló.

Ebben az irányban tesz hatalmas, messzeható

A „GS1KI HHPP“ TÁHGAdA.
Szenttam ásnak dicséreti — egy énekben.

Irta: bámuló Sebestyén, regös.

Mentem pediglen a felcsiki Szenttamásra, ahol 
az utcákat és tereket szemfüles kupaktanács pallérozza 
s hivségesen ügyel a magisztrátusokra, nehogy meg
károsítsák az községet.

Ezen a nevezetes falun igazán látszik, milyen fe
neketlen bölcsesség intézi dolgait. így mindjárt a piac
téren ámulva állottam meg. Egy csodálatos alkotmány 
vonta magára a figyelmemet. Először meghökkentem, 
mert azt hittem, hogy a Székely Tudományos Aka
démia palotája és igy a székely nép mitsem kamatozó 
haszontalan intézményekbe veri a pénzét . . .  De a 
másik pillanatban már földerült az arcom és lelkesen 
bőgtem:

— Gyáripar! gyáripar! 1
És belefogództam a.placcot ékesítő odvas fűzfába, 

hogy a boldogságtól ólaiéit testem nehogy a békate
nyésztés céljait szolgáló pocsolyába essék és felza
varja annak különben nyugodt csatakját.

— Lehetetlen, lehetetlen, — motyogtam megré- 
szegülten, — hogy ennyire haladt volna Szenttamás ? 
Nem, nem és százszor nem. Ez csak káprázat, semmi 
más. —

Végigsimitottam örömkönnyektől terhelt szem- 
pilláimat ós kétszer is megroppantottam a nyakamat, 
de a mesés tünemény mégsem oszlott szét, hanem előt
tem biggyeszkedett dacosan, hivalkodón, mint égj kri- 
nolinos dáma.

— Nem káprázat, nem. — Mondok. Ez való
ság ; a legszebb álom inkarnációja. Erről álmodott 
Homérosz és Maetcrlink s im Szenttamáson öltött res
tet a költők álma . . . Ezt föltétlenül közelről kell meg
tapasztalnom.

Valóban az volt: cserépvotögyár . . Ott roska

dozott itipozánsau, fensőbbségcsen. Büszkén nézte 
le (akarom mondani: fel) a nálánál magasabb háza
kat. Berendezése modern és elegáns s a kot mezítlá
bas delnő grandiózus mozdulatokkal lepcsenti a raga
dós matériát. Az alkotó művészetet képviselő vaskos 
mancsok bájos cserepeket hoznak létre, amelyek aztán 
lassú tűznél hajualpirosra égnek . . .

De hagyjuk ezt a költői képet. Mert valami bűz
lik Dámiában. Mi ez? Igen, tudom. A palotának össze
visszatépett deszkái ventilátorokként nyikorognak. De 
— egész helyesen — a külső friss levegővel együtt 
valami közismert illatot bocsájtanak a dolgozó hölgyek 
orra alá, akik különben, mint az üstökösök, saját gáz
burkolatokkal övezvék. A kívülről áramló illat oka 
(vagy ha tetszik : okai . . .) ez ült partján sütkérezett 
ahová hölgyeink üdülni járnak . . .

Ez azonban adud nem lényeges. A tó az, hogy 
Szenttamásnak a piacterén egy műintézmény terpesz
kedik — és ez igen szép és helyes jelenség. Kivált, 
ha meggondoljuk, hogy ez az alkotmány a térnek a 
legszebb pontján van, bár annak éppen e g y h a r- 
m a d részét foglalja le.

Bementem a községházára, hogy megdicsérjem a 
bölcs tanácsot. Megküzd ve három pocegérrel, — ame
lyek hősileg védték a bejárót, — bejutottam a szená
tus üléstermébe és ott a polgármesternek kirottyan- 
tottam a bennem ágaskodó dicséreteket. A podeszta 
szudáni gesztussal ütött le :

— Ez meg semmi! Most elbontjuk a caerépcsUrt 
s helyébe egy felséges községházát építünk. Az igaz. 
hogy jobb lenne a piacra, a m o ly  ú g y i s  n a g y o n 
k i c 8 i, semmit sem építeni és szabályos-háromszög- 
alakját elrontani, de hát . . . hát . . .

— Nos, mégis rontják össze a piacot? Hiszen 
ott van (a piac szélén) a régi, használatlan iskola. 
Annak a telkét ezzel a mellette levő községházéval 
üsszecsatolva, gyönyörű belsőség keletkeznék. Erre az
tán fölépíthetnék az uj községházát, a jegyzői lakkal 
együtt.

— Hát, kérem alásan, van bennünk es esz, 
felel* u községi dobos a biró helyett. — Ha ml ido-

épitjiik a jegyzői lakást s kül ön a piactérre a köz
ségházát, vagy akár megfordítva, hát akkor a jegyző 
n o m t ü z e l h e t i  el  a k ö z s é g  f áj át .

— No, no, — mondok ón. — Dejszen akkor a 
községháza marad őrizetlen s a szolga vagy mások 
hordják el a község vagyonát . . .

— Erre nem es gondoltunk, — ütött az esküdt 
a buksijára.

— Látja, maguk inkább bíznak egy szolgának a 
becsületében, sót teljesen őrizetlenül is inkább hagy
nák veszendőbe menni a község vagyonát, m i n t s e  m 
m e g b í z z a n a k  e g y  é r t e l me s ,  mü v e i t  tiszt
viselőnek a h ű s é g é b e n  és b e c s ü l e t e s s é g é 
ben.  Ez igazán nem szép és ezért kár volna össze
törni az építkezésnek eredeti, okos tervét, e l t or z i -  
t a n i és m e g k i s e b b i t e n i  az amúgy sem nagy 
piacot. A b u c s u v á s á r o k n a k  sem lenne elegendő 
helye, ma is csak szoronganak... T ü z e s e t e k  
alkalmával idemenekült a zsúfoltan épített község 
népe, ingóságaival együtt. Már most, hogy lesz, ha 
beépítik annak egy harmadát, vagy éppen felét?! . . .

Mii es tudunk valamit! — Vetette föl a fejét 
a képviselőtestületnek egyik jelenlevő tagja, Búsuló 
Jónás. — Menjen az az ur a dolgára!

El is megy ok. Az ón dolgom az lesz, hogy 
felhívom a hatóságok figyelmét, ne engedjék meg ezt 
a hebehurgya építkezést, amelynél esztelenebbet kép
zelni sem lehet!

- He-be-he! Menjen! — Rikkantotta n leghíre
sebb „képviselő". Megválasztjuk az alispánt, meg a 
főszolgabírót díszpolgárnak s akkor meglássuk, kinek 
adnak igazat: diákuramnak e vagy nekünk?! . . , ,  
lle-he-he!

Ekkora bölcsességre nem számítottam . . . Ká
bult fővel hagytam el a községházát. Csak a cserép
gyár lói felém özönlő bomlási termékek térítettek egy 
kissé magamhoz. „Uh váljon ki gondolta volna", hogy 
ennyi ész van itt ogycsomóha ? Óh, nem hiszek többé 
az oláhfalviak dicsőségében, akik a „ketyegő fenét* 
agyonverték, sem a rátótiak lángeszében, akik sót 
arattak . . . Szenttamás — köztársulat cukorbányát 
nyit és spanyolviaszát termel „en gros* . . .
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dély két pontját keresi fel, hogy a maga óriási szer
vezetével, s a dalosmüvészetnek lélekbenyuló nagy 
hatásaival széles tömegekre hasson és a magyar dal
ból kisugárzó szellemmel a lelki ürességeket kitöltse. 
Nagy próbatétel ez ; a magyar értelmiségnek világba 
kiáltó szava, hogy társadalmi önképzésünk, s művé
szetben képességeink ki tudják állatii bármelyik kul- 
turnemzettel a versenyt. — A mi tnegzendül ebben a 
világba kiáltó szóban, az a friss nemzetléleknek a 
hangulata, a nemzetközi elmosódásokból kiemelkedő 
egyéniség és a természetes őserőnek olyan kifejező
dése, mely a magyar szellem fölényét és kifogvha- 
tatlanságát diadalmasan igazolja.

Ezzel a világba kiáltó zengéssel áll meg a Ma
gyar Dalosszövetség előbb Kolozsváron, azután Szé
kelyudvarhelyen. Előbbi helyen augusztus 13— 16-ik 
napjain 40 dalegylet részvételével országos dalos
versenyt tart, az'utóbbi helyen augusztus 17—18-ik 
napjain 20 dalos-egylet közreműködésével országos 
dalosünnepet rendez.

Mindkét helyen a Dalos-szöyetség mozgalmának 
jelentősége teremtő nagysággal tör ki a “helyiérdekű- 
ség határai közül s nem annak a két városnak az 
ügye csupán, hanem arra van hivatva, hogy Erdély 
nek úgy az északi, mint a déli fele tömörülni tudjon 
s a Dalosszövetség által kifejeződő szellemi erőt ön
tudatként, önbizalomként és dolgos életderüként ma 
gába szívja. Tessék csak körülnézni a világban, hogy 
ez a dalosmüvészetben szerveződött társadalmi szél
iem például a nagy Németországban hogyan fűz test
véri láncot az egész birodalom körül, hogyan teremti 
meg a dalosünnepek csoportosulásaival az összetar
tást, egyetértést; s mindenekfölött a világhódító nem
zeti öntudatot és becsvágyat. Hogyan fejleszti a nem
zeti egyéniséget s a müizlés irányitó hatásait. Hogyan 
nevel az ifjúságból tetterös nemzedéket s a felnőttek
ből gazdag akaratú állampolgári rendet. Munkakedvet 
ad otthon, s művészetével világáramlatokat teremt a 
külföldön és ezen a réven úgy anyagi, mint erkölcsi 
sikerekkel gazdagítja a németek társadalmát.

Mert nagy a szellem ereje ; Isten után ez adja 
meg a mindennapi kenyeret is az emberiségnek.

Minket is tehát mélyen át kell, hogy hasson a 
Magyar Dalosszövetség eddigi akciói iránt az érdek
lődés. a szeretet és ragaszkodás. Minket délerdélyieket 
pedig különösképpen a székelyudvarhelyi országos 
dalosünnep kell, hogy megkapjon és nagyjelentőségű 
összesereglésre késztessen. Itt, — a hogyan a Magyar 
üalosszövetség hivatalos lapja írja — „csüggedt or
szág részeket, magára hagyott társadalmak tömegét 
fölemelni, a magyarlélekeröben bízóvá kell tenni, a ma
gyar hangulatok tüzével egybeforrasztani és ineg- 
acélositani : ime ez a munka az. a mit a székely
udvarhelyi dalosünnepnek végbe kell vinnie.* Ehhez 
a célhoz képest úgy állapította meg a Szövetség az 
ünnep műsorát is, hogy Székelyudvarhelyen való be
mutatkozásakor egész déli Erdély közönségére apel
lál; nagyszabású matinés díszközgyűlésén gróf Zichy 
Géza, Dr. Bárczy István és Dr. Kacsóh Pongrác ün 
népi beszédeivel, illetve felolvasásával a nemzeti mű
vészet és déli Erdély kapcsolatait fogja feltárni, s ez 
országrész elhanyagolt állapotaira kívánja az orszá
gos figyelmet felhívni; végül pedig a közreműködésre 
jelentkezett 20 dalegylettel a kolozsvári dalosverseny 
művészi eredményeit egész teljességükben be fogja 
mutatni, mert a reprezentatív súlyú Budai Dalárdán 
kívül a király-dijas és első s második csoportú da
lárdák közül'a legjobbakat sikerült Székelyudvarhelyre 
megnyernie. így tehát a délerdélyi közönség a maga 
ünnepére talál" Székelyudvarhelyen, s a kolozsvári 
versenyig fejlődött magyar dal művészet egész pom- 
páját is végig élvezheti ugyanolt.

Szükséges, hogy ennek a lapnak a vidéke, az 
itteni társadalmi egyletek és vezetők is megértsék 
ennek az ünnepnek ránk kiható fontosságát. Szűk- I 
séges, hogy Székelyudvarhelyen csakugyan azon 
országrész érdeklődése fogadja a Magyar Dalosszö
vetséget, a melyért ez a kiváló testület ide fárad. — 
Szükséges, hogy az ünnepből egész déli Erdély lel
ket kapjon, s á nemzethüség fogadalmával és a ncm- 
zeű szellem erejével közös, nagy öntudatba forrasztod- 
jék. Székely udvarhely város közönsége kitárt kebel
lel, testvéri szívvel vár erre a találkozásra mindenkit, 
s e lap közönségének is testvéri érdeke, 1 ogy ezt a 
leiekből való várakozást megértse, meg ne vesse, ha
sonló jóérzéssel siessen a hűséges várakozókkal kezet 
szorítani. Fel, fel erre a boldog találkozásra !

Dr. Paál Árpád,
(Jdvarhelyvármegye főjegyzője.

kereskedelmi alkalmazott kitüntetésekről terjesztette 
elő a központi bizottság jelentését.

Rácz Lajos h. titkár ismertette a vasúti biztos 
csomagolás normatív megállapítására vonatkozó kí
vánalmakat, a munka könyv uj szabályozása és a 
tanoncok előzetes orvosi megvizsgálása ügyében nyert 
ministeri leiratokat. A munkakönyv uj szabályozásá
nál a kamara a képesítési igények szempontjából ag
gályosnak tartja a rendelet újítását, mely szerint ki
adáskor még nem Íratnék a munkakönybe a válasz
tott szakma megjelölése, hanem csak az első mun
kába állása.

Ismertette továbbá a kereskedelmi- és váltó 
ügyekben követendő nem peres eljárásra vonatkozó 
uj szabály tervezetét amelynél a közgyűlés különösen 
a cégügyeknél kívánt fontos kiegészítést, a megszűnt 
vállalatok cégének a német cégjognak megfelelően 
hivatalból törlése érdekében oly esetekben, mikor a 
cégtulajdonos vagy jogutódja föl nem található, tehát 
a törlés kérésére nem szorítható a rendes utón.

Elhatározta a kamara dr. Rácz h. titkár elisme
réssel méltatott előadása alapján hogy még ez évben 
megszervezi a kamara állandó választott bíróságát, a 
melyet kereekedelmi és ipari ügyekben illetékes fóru
mul kiköthetnek. A kerületbeli kereskedők és iparosok 
ez intézményével a kamara a gyors, szakszerű és 
olcsó perellátást kívánja érdekeltségének biztosítani.

I E kamarai állandó választott bíróságok működésének 
I törvényes, külön garanciák által etölerjesztését fogja 

kérni a kamara.
Jelentést tett h. titkár a kerületbeli ipari tan 

folyamokról, a vasúti és posta forgalom megjavítása 
érdekében tettt lépésekről.

Sz. Szakáts titkár ismertette a marosvásárhelyi 
vásárvám módosításra adott véleményt. H. titkár tett 
jelentést a marosvásárhelyi kövezel vám-szabály tnodo- j 
sitásával kapcsolatban kifejezett azon kívánalmakról, | 
hogy ily módosítások ne mechanikus tétel fokozás- I 
ként eszközöltessenek, hanem az ily szabályzatok 
közgazdasági és szociális érdekek mérlegelésével a 
termelésre és fogyasztásra tekintettel, rendszeres re
form alá kerüljenek.

László Gyula m. titkár tett jelentést a székely 
fiuk iparostanonckéut elhelyezésének ez évi eredmé
nyéről, továbbá az augusztus hóban tartandó székely 
társasági gyűléssel kapcsolatban, a kitanult székely 
fiuk számára tervezett országos találkozásról.

Végül számos ipari és kereskedelmi jogi ügyben 
adott szakvéleményt a Kamara, bíróságok és hatósá
gok megkeresése folytán.

Ultimátum Szerbiának.
Lapunk zártakor vesszük azon értesítést, 

hogy Ausztria-Magyarország belgrádi nagykövete 
által csütörtökön erélyes és ellentmondást 
nem tűrő ultimátumot adott át a szerb kir. 
kormánynak.

A cs. és kir. kormány legkésőbb szom
baton, f. hó 25-én esti 6 óráig várta a kir. 
kormány válaszát.

Az ultimátum elébb felemlíti, hogy Szerbia 
1909-ben elismerte, hogy Bosznia Hercegovina 
annektálása jogait nem érintette, s kötelezte ma
gát arra, hogy addigi tiltakozó politikáját elhagyja, 
ennek dacára a juiius 28-iki merényletnek ér
telmi szerzője lett.

Ezért az ultimátum első feltétele, hogy a 
szerb kir. kormány juiius 26 — 13. sz. hivatalos 
lapjának első lapján szánakozó nyilatkozatot te
gyen közzé és az egyidejűleg napiparancsban 
hozatik a szerb hadsereg tudomására.

(Ennek szövegét az ultimátum megha
tározta.) —

A marosvásárhelyi kereskedelmi- és 
iparkamara közgyűlése.

A marosvásárhelyi kereskedelmi és iparkamara 
nyári záró közgyűlését tarlotta juiius 20 án Bürger 
Albert keresk. tanácsos elnökségével.

Az elnöki előterjesztések során jelentést tett az 
elnökség Ferencz Ferdinánd kir. trónörökös és neje 
tragikus elhunytakon a kamara nevében nyilvánított 
részvétről. Úgyszintén Kossuth Ferenc volt kereske
delmi minister halála alkalmával kifejezett részvétről is.

Tauszik B. Hugónak a kamara hosszú időn át 
volt kiváló, elhunyt elnökének arcképét bemutatta az 
elnökség a kamarának.

Jelentést tett az elnökség a marosvásárhelyi ipar- 
testület megalakítása érdekében tett intézkedésekről és 
számos közszállitás ügyről.

Sz. Szakáts Péter titkár ismertette a kamara ke
rületében kiosztásra kerülő ösztöndíjak és jutalmak 
pályázatait és azok eredményét. Továbbá a kerület
ben kiadományozandó ipari munkás jutalmakról és

Ezután következik 10 pont, amelyben Szer
bia kötelezi magát arra, hogy :

azonnal feloszlatja a ..Narodna Obra 
na"-t és hasonló egyesületek létesítését se en
gedi meg ;

a bűnrészes tiszteket eltávolítja a had
seregéből és az állam hivatalokból. (Ezek ne
veinek közlését a monarchia fönntartja magának);

elfogadja kormányunk szerveinek köz
reműködését Szerbia területén a monarchia 
területi épsége ellen irányuló mozgalmak leküz
désénél és a birói vizsgálatnál is ;

sürgősen elfogatja Tankosic V rija  őr
nagyot s Ciganovic M ilánt, mint akik a szera 
jevói vizsgálat által kompromittálva vannak.

A jegyzékhez egy, a szerajevói vizsgálat
nak eddigi eredményére vonatkozó memoran
dum van csatolva, amely felemlíti, hogy a me
rényletnél használt bombák a kragujeváczi 
szerb katonai fegyverraktárból valók.

A pénzügyminiszter pénteken délután 
közölte a budapesti nagy pénzintézetek kép- -

viselőjivel a demarsot. Ök kijelentették, 
hogy nem látnak okot fennforogni arra, 
hogy a magyar közgazdasági élet megzava
rásától tartani kellene.

Ennek a nagy nyugalomnak az az oka, 
hogy a hatalmak, de főleg a Németországi hiva
talos körök felfogása szerint a Monarchia egy
maga fogja elintézni a konfliktusát Szerbiával, 
harmadik hatalom hátbatámadása vagy nyo
mása esetén pedig Németország teljes kato
nai erejével támogatná szövetségesét.

*

Lapunk megjelenését vasárnap reggelig fel
függesztettük, azon reményben, hogy az ultimá
tum utánni állapotokról távirati híreket hozha
tunk. A vett értesítések ellentmondóknak bizo
nyultak, miért is az eleinte elterjedt azon 
hírrel, hogy :

Szerbia alávetette magát a 
Monarchia kívánságainak,
céltalannak véltük lapunkat megindítani, úgy ezen 
valamint azon későbbi hirt, hogy :

Belgrád bombázását szomba
ton 6 óra után megkezdették,
vasárnap reggel 5 óráig nem erősítették meg.

Hileles azonban alanti legújabb értesítésünk :

Csíkszereda. 1914. julins 26. reggel 4 ó. 30 p.
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A tényekből tehát úgy látszik 
hogy Szerbia a kívánalmakat 
nem teljesítette.

H Í R E K .

— Főszolgabiróság áthelyezése. Háromszék- 
megye elhatározta, hogy a nagyajtai főszolgabiróságot 
Barátra helyezi át. Juiius 15-én volt azon törvényható
sági közgyűlés, amelyen ez 15 szótöbbséggel eldőlt.

— A székelyek nagy gyűlése augusztus hó 
végén Marosvásárhelyt lesz. Eredetileg 24-ikérc volt 
tervezve, de pár nappal későbbre marad, miután a 
polgármesterek kongresszusa 23 án kezdődik. A Szé
kely Társaságok Szövetségének elnöksége : Deák La
jos kir. tanácsos elnök és Máthé József főtitkárral az 
élén most dolgozik a kongresszusi meghívón és prog
ramúi összeállításán s azt nemsokára kibocsátja, Kü
lönben a jelentkezések már megkezdődtek az előre 
láthatólag fontos kérdéseket tárgyaló nagygyűlésen 
való részvételre.

— A brassói honvédezred köréből. Cser Sán
dor, brassói 24. honvédgyalogozredbeli századost a 
nagyszébeni 23, Sziits Erwin budapesti 1. és Pop 
Ovidiusz nagyszebeni 23. honvédezredbeli századoso
kat, továbbá Wolfárth Nándor budapesti 29. honvéd- 
gyalogezredbcli főhadnagyot a brassói 24. honvédgya
logezredhez helyezték át juiius hó 16-ával. Székely 
Albert a brassói honvédkiegészitö parancsnokság nyil
vántartásában álló tartalékos honvédsegédélolmezés- 
iigyi tiszt elbocsáttatott a honvédség kötelékéből.

— Oláh katonaszökevények. Szombaton d. u. 
Gyimesen 8 drb. román katona szökevényt tartóztat
lak le a csendőrök. Mindazon rimánkodtak hogy 
csak vissza ne toloncolják őket. Hatóságaink egye
lőre Egerbe toloncoltatták mindet.

— Megbízás. A „Magyarország" idei 170. szá
mából olvassuk : A vallás- és közoktatásügyi miniszter 
Balló István dr. kir. tanfelügyelőt Budapestről Csa- 
nádvármegyébe áthelyezte és a tankerület vezetésével 
bizta meg. Őszintén örvendünk n megbízás felett, mert 
tudjuk, hogy vele kívánsága teljesült Balló István dr. 
nak e vármegye volt kir. tanfelügyelőjének. Teljes 
megelégedést kívánunk neki uj állomás helyén !

Homoródffirdő. A Szovátától Szókelyudvnr- 
helyen át Csíkszereda felé vezető útvonal egész sorút 
érinti a legkiválóbb gyógyhatásúkkal megáldott fürdő-



30-ik szám. C S Í K I  H Í R L A P 3-ik oldal.

telepeknek, ásványvizeknek és nyaralóhelyeknek. í i a 
közönségünk ezeket a maga érdekében és azok ér' 
deme szerint felkarolná, ez nagyot lendítene a s/.é- 
kelysóg válságas gazgasági helyzetén. E fürdösorozat 
közül kies fekvésével és üdítő klímájával erős, hatá
sos gyógyforrásaival és egyszerű, olcsó kényelmével 
kiválik llomoródfiirdő, Székely udvarhely mellett, mely 
bérlője, nagysolymosi Konc Ármin udvarhelyi gyógy
szerész áldozatkészségéből szépen fejlődik. Az idei 
szezon élénk. Több kiválóság között ott van családjá
val tudós munkatársunk dr. Hornnan Antal, aki innen 
indul majd a Székely Néprajz munkatervét előkészítő 
tanulmányutjaira. Hermán világszerte az első tekintély 
a cigány demográfia terén, ez irányban is gyűjt itt ta
pasztalatokat,

— Halálozás. Csikszentgyörgyi Márton Péter 
kir. törvényszéki irodatiszt, vármegyei törvényhatósági 
tag életének 65 ik, boldog házasságának 40 ik évében 
folyó évi julius hó 22 én d. e. háromnegyed 7 órakor 
rövid szenvedés után elhunyt. Az elhunytat kiterjedt 
rokonsága és nagy családja gyászolja

— Háromszékvármegye az árvákért. A há- 
rotnszékmegyei Erzsébet-árvaleány nevelő intézel 60,000 
korona megyei segélylyel nagy átalakulás, illetve fej
lődés előtt áll. Egyben a marosvásárhelyi állami gyer
mekmenttel}’ Kézdivásárhelyen menhelyi telepet állít fel.

— Öngyilkos katona. Hétfőre virradókig a hely
beli honvédzászlóalj egy közlegénye Kosztin Konstan
tin, szolgálati fegyverével fejbelőtte magát. Haldokolva 
szállították be a helybeli közkórházba, hol reggelre 
meghalt. A vizsgálatot megindították. Tettet állítólag 
azért követte el, mert aratási szabadságot nem kapott.

— Sajtóper. A Székelyudvarhelyen megjelenő 
„Székelyország" ez évi 14. és 17. számaiban a maros- 
vásárhelyi ügyészség „politikai" tartalmat vélt felfe
dezni s vádat emelt két rendbeli „Sejtórendószeti ki
hágás" ciinén a lap ellen a székelyudvarhelyi kir. já
rásbíróságnál, hol a tárgyalást Dr. Pál Gyula kir. ai- 
biió — Dollny Köbért ügyészségi megbízott és Ger
gely Ferenc jegyző részvételével, -  pénteken délelőtt 
tartotta meg. ítéletre sor azonban nem került, mert az 
ügyészségi megbízott a vádat elejtette, miután a „Szé
kelyföldi választókerületek" és a „Felnőttek vizsgáz
tatása" c. közlemények minden megjegyzés vagy po
litikai célzat nélkül, közérdekű és ismeretterjesztő köz
lésében ő magaséin látott politikát.

— Honvédeink gyakorlatai. A 24-ik honvéd
gyalogezred augusztus hó 24-én indul el Földváron 
át Homoródkőhalom felé. Augusztus 31. és szeptem
ber 1., 2. napjain Hegen— Ápold—Segesd környékén 
dandárgyakorlatokban, szeptember 3—10 ig Réten— 
Boldogváros—Kőhalom környékén hadosztályakor- 
latokban, végül pedig a hadtestgyakorlatokon vesz 
részt az ezred. Visszaérkezés szeptember 15-én lesz 
vasúton.

— Országos Dalosünnep Székelyudvarhelyen.
A magyar Dalszövetség az idei kolozsvári országos 
dalosverseny folytatásaként Székelyudvarhelyen or
szágos dalosünnepet is rendez. A dalosünnep augusz
tus 17-én és 18 án lesz, s ez alkalommal a kolozsváii 
dalosverseny résztvevői közül 20 dalárda fogja bemu
tatni a kolozsvári dalosverseny darabjait és verseny 
eredményeit. Azonkívül a Budai Dalárda és a Kassai 
Zenekedvelők Egyesülete külön is szerepel, s az idei 
királydij győztese is a többi királydijas versenyzőkkel 
(lugosi, tniskolczi és szabadkai dalárdák) együtt meg 
jelenik, s külön-külön szerepel. Mintegy 1000 dalos
ból álló férfikar a kolozsvári összkarokat is elénekli. 
Egyúttal a dalosünnep egész déli erdéiy közművelő
dési és társadalom szerveződési érdekeit is fel fogja 
tárni, s e célból a Dalosszövetség külön diszgyülést 
is rendez, melyen gróf Zichy Géza, dr. Bárczy István 
és dr. Kacsóh Pongrác fognak ünnepi előadásokat 
tartani. Az egész ünnep jelentőségével mai lapunk
ban dr. Paál Árpád cikke behatóan foglalkozik. Itt az 
ünnep rendezősége megbízásából csak azt közöljük, 
hogy Székelyudvarhely város lakossága egyszerű, de 
szives vendéglátással gondoskodik mindazoknak az 
elszállásolásáról, a kik vidékünkről is e dalosünnepet 
meghallgatni akarják. Ez iránt azonban legkésőbb 
augusztus 10-éig jelentkezni kell, s az elszállásolási 
igényeket meg kell említeni. A jelentkezéseket a 
„Székelyudvarhelyi Székely Dalegylet, Székelyudvar
hely" címre kell intézni.

— Az első erdélyi földgázüzem. A kisküküllö 
vármegyei földgáz részvénytársaság elkészítette Bázna- 
fürdö berendezését főldgázlütés, főzés és világítás cél
jaira és az üzemet néhány nap óta próbaképpen mű
ködésbe is hozta. Erdélyben ez az első község, a 
melyben a földgázt minden irányban kihasználják. Az 
üzem ünnepélyes megnyitása, mint Erdély közgazda- 
sági életének egy jelentősebb mozzanata, a nyár folya
mán lesz a kormány tagjainak részvételével. Úgy a 
fűtés, mint a világítás céljaira szolgáló földgáz lénye
gesen olcsóbb és a környék e tekintetben nagy meg
takarításokat lóg eszközölhetni, nem is szólva arról, 
hogy a földgázüzem körül a siker reménységével 
helyezkedhetnek cl uj iparvállalatok, ami a kivándor-

| lás csökkentésének leghathatósabb tényezője volna. E 
| hó folyamán elkészül a magyarsáros—dicsöszentniár- 
I toni vezeték amely Dicsőszentmárton vidékét lesz 

hivatva földgázzal ellátni
- Családanyák napja Dítrón. 1914. julius hó 

26-án, vasárnap Szent Anna napján lesz a ditrói köz
ponti iskola udvarán (kedvezőtlen idő esetén a köz
ségháza nagytermében) a Családanyák napja, a ditrói 
katli. Ifjúsági Egyesület elnöksége mellett. Meghatá
rozott beléptidij nincs. Kezdete a délutáni istentiszte
let után, 3 órakor.

— Értékes régi pénz, egy Szent László-féle 
arany van Bara Ignác csikszenttamási tanító birtoká
ban. Gál Sándor ugyanottani tanító szives tudósítása 
nyomán a pénz leírását a kővetkezőkben adjuk: 
nagyságra akkora, mint a 2 0  filéres, vastagsága annak 
fele. Középen arccal a szemlélő felé áll szétvetett 
lábakkal Szent László király : fején korona, jobb ke
zében bárd, baljában ország-alina, hátán palást. Kö
rülötte c felírás: „S. Ladislaus Rex". Másik oldalán 
Szűz Mária kép, karján Jézussal. „Malria Hungáriáé" 
felírással.

Alul egy madár, csőrében karika.
A leirt pénzt majdnem 20 évvel ezelőtt a szent

tamási határban levő „Garandos“-on szántás közben 
fordította ki az eke.

Tudósítónk közlése szerint még kél figyelemre 
méltóbb darab van Bara gyűjteményében, egy török 
pénz és egy 1544 bői való ezüst pénz.

— Utmunkák. A marosvásárhelyi kereskedelmi 
és iparkamara tudatja az érdekeltekkel, hogy a ko- 
lozsvár— szászrégen—tölgyesi állami közúton több út
építés és javítási munkálat adatik ki a helyi állami

j építészeti hivatalnál folyó évi augusztus 2 2 -én d. e. 
10 ómkor tartandó tárgyaláson. A részletek a kama- I 
rónál megtudhatók.

Motorbenzin ára. A kereskedelemügyi m. 
kir. Miuister megbízásából a kereskedelmi és ipar
kamara közhíré teszi, hogy az adómentes benzin ára 
folyó év végéig, a jogosított kisiparosok részére 24 
koronában állapíttatott meg.

G S A R fi 0 K-
Három lövésből öt talált.

Ez a kedves góbéság is Csikországban történt, 
mégpedig a híres Gyimesbükkön. A gyimesbükki is 
kóla igazgatója : Éltes János uram egy pesti góbét 
tisztelt vendégül. A vendég Péterfy bácsi volt, aki 
gyalog jött a gyimesi állomásról, aztán nem is tudatta 
előre az érkezését, mert ez szokása a székelyek nagy 
góbéjának. A gyimesbükkiek első dijat nyertek az is
kolai céllövéssel, ami egy fából faragott szép címe
res céltábla vala A puskát és a töltényt a budapesti 
székelyek „ Pé t e r f y  a s z t a l t á r s a s á g a "  kül
dötte 1910. évben. A iiires céllövő csángókat jött meg
látogatni a nagy góbé. Hát a csángó gyermekek nem
csak a papiroson, a jelentésben, hanem a valóságban 
Ts igen jól céloztak. P é t e r f y  b á c s i  a száját, 
szinte eltáltotta, mert 32 lövő közül 27 talált közép
pontot. A székely iró örömében valami száznál is több 
gyereknek osztogatott süteményfélét. Erre a gyerekek 
is neki bátorodtak és azt kívánták, hogy a céllövés
ben a pesti bácsi is vegyen részt.

Izzadott a nagy góbé. Nem lőtt ö ilyen 6  mm. 
nagyságú puskával tiz esztendő óta. No, most, ha 
nem talál a híres céllövészeti bácsi, hát lesz kacagás. 
Meg is mondotta aggodalmát Éltes igazgatónak, aki 
góbésan csinálta a baj elintézését. A céltáblául szol
gáló papíron ezúttal ö ragasztotta le a golyók fúrta 
lyuk helyét cs mikor le volt ragasztva, tnég a gyer
mekekkel is utánnézetett a dolognak. Végül ö se hitte, 
hogy jól van. Még egyszer megvizsgálta és hirtelen, 
észrevételen a notteszceruzával két lyukat nyomott a 
céltábla papír kellős közepébe egymás mellé.

Száznál több gyermek leste a Péterfy bácsi lövé
sét. Hármat lőtt és röviden céllozott. Aztán rohantak 
ellenőrizni, hogy hány találta a célt ?

— Öt talált! öt talált!. . .  rikoltozták a kis csángó 
fiuk, mintha valami óriási nagy dolgot mondanának.

A gyermekek szent csodálattal nézték a célpus
kát küldő Péterfy bácsira, akinek három lövése közül 
öt talált. Éltes János igazgató-tanitó és Péterfy Tamás 
a kedves székely iró alig tudták visszafojtani a kaca
gást, de a gyimesbükkiek még ma is a legjobb lövök 
a célpuskás iskolák között.

KÖZÖNSÉG KÖRÉBŐL.

Igen tisztelt Szerkesztő ur!
A Csíki Hírlap múlt számában a márciusi ün

nepségeket rendező lő ősnek keresztelt bizottság éb- 
resztgetésérc szánt nehány sornyi közleményhez meg
jegyzésként legyen szabad hozzáfűznünk, hogy annak 
sem inditóokát, se célzatát nem ismerjük, még csak 
nem is sejtjük. Az a bizonyos bizottság megcsele-

kedte a maga idején, amivel megbízták, amiért meg- 
alakították — aki nem „aludott", tudomást vehetett 
róla -, s ha valakinek titkos óhaját nem fedezte fel, 
méltóztassék az a valaki alaptalan vádaskodás helyett 
nyílt kívánsággal, vagy legalább megfogható kifogás
sal állani elő széthibbanó frázis helyett, hogy tudjuk 
legalább: miért, honnan is fuj a szél.

Csíkszereda, 1914. jul 25.
A márc. 15. ünnepségeket rendező bizottság nevében:

Kádár Ferenc,
titkár.

Két szék között a földön. Ez a közmondás 
teljesedett be a „Csikmegyei Általános Tanitó-Egye- 
sület" állami tanitó(nö) tagjain. Ugyanis : Jó forrás
ból arról értesülünk, hogy Csikvármegye közigazga
tási bizottsága nem fogadta el a inarostordainak azon 
határozatát, az állami tanitók(nök)-re nézve (Csak 
a felekezetiekre), hogy minden tanitó(nő) évenként
3 —4  gyűlésre 1 0 — 10 (tiz-tiz) korona napi- és fuvar
díjat kapjon a község pénztárából. E határozatot a 
.Csikmegyei Ált. Tanítóegyesület" elnöke, mint aki 
az egész ügyi ek kezdeményezője volt, tnegfelebbezte 
a miniszterhez. A miniszter elutasította felebbezését 
azzal, hogy ö költségvotésileg gondoskodik tanítói 
(női) napi- és fuvardíjáról. Kapott az elnök ez indo
koláson s most már azt kérte a minisztertől, hogy 
az adni szokott évi 467 korona államsegélyt emelné 
fel annyira, hogy a gyűlési költségeket kinek-kinek 
fedezze'; mert, a mikor megállapittatott az az összeg, 
akor alig voll fele tagja az egyesületnek, mint amennyi 
ma van. No-és mi lett az eredmény ? Fedezet hiányá
ban elutasította elnököt kérelmével. így aztán könnyű 
kiszámítani, hogy évi 3—4 gyűlésre 138 egyesületi 
tag mennyivel részesedik a 467 K-ból vagyis megál
lapítható a közmondás : Két szék között a földön. Ö.

SZERKESZTŐI ÜZENETEK.
F. J. Lehetséges, hogy tudósítónk elfogult volt, 

de a tudósítás súlypontja azon van, hogy oklevél nél
külit választottak kántorrá okleveles pályázókkal szem
ben s mivel ezt ön se cáfolja, céltalannak véltük so
rainak a publikálását.

Sz. T. Szíves tudósításának utolsó sorát nem 
tudtuk kibetüzni, azért irtuk meg más szavakkal.

LAPKIADÓ : .CSÍKI HÍRLAP' TÁRSASAD.

845—1914. szám.

Árverési hirdetmény.
Alulirt bir. végehajtó az 1881. évi LX. t.-c. 102. 

§-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a Csíkszeredái 
kir. járásbíróságnak 1914. évi V. 957. sz. végzése kö
vetkeztében dr. Dávid László ügyvéd által képviselt dr. 
Kovács István javára 111 kor. 35 fül. töke tartozás 
és jár. erejéig 1914. évi junius hó 27 én foganatosított 
kielégítési végrehajtás utján le- és fcliilfoglalt és 690 
koronára becsült következő ingóságok, u. m.: szoba
berendezések nyilvános árverésen eladatnak.

Mely árverésnek a Csíkszeredái kir. járásbíróság 
1914. évi V. 957. szánni kiküldési rendelő végzése 
folytán 111 kor. 35 Fill. tőkekövetelés, ennek 1914. évi 
május hó 4 napjától járó 5% kamatai. Vg% váltódij 
és eddig összesen 42 kor. 80 fill.-ben biróilag már 
megállapított, költségek erejéig Csíkszeredában végre
hajtást szenvedő lakásán leendő megtartására 1914 
évi julius hó 30-ik napjának délutáni 5 órája 
határidőül kitüzetik, és ahhoz a venni szándékozók 
ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az 
érintett ingóságok az 1881. évi LX. t.-c. 107. és 108. 
§-ai értelmében készpénzfizetés mellett a legtöbbet 
ígérőnek, szükség esetén becsáron alul is elfognak 
adatni.

Amennyiben az elárverezendő ingóságokat mások 
is le- és felülfoglaltatták és azokra kielégítési jogot 
nyertok volna, ezen árverés az L881. évi LX. t.-c. 120. 
§. érteimében ezek javára is elrendeltetik.

Kelt Csíkszereda. 1914. évi julius hó 5 napján.
Molnár Sándor,
kir. bir. végrehajtó.

Bérbeadó földbirtok.
Haszonbérbe kiadó Háromszék vármegye 

Nagybaczon községben folyó évi október hó el
sejével kezdödöleg a Kapitán Kristóf örökösei 
birtoka, mely á ll: huszonhárom hold szántó
föld, negyven hold kaszáló, egyszázölvenot hold 
erdő közötti legelő, tagositott birtokból. Két 
kert, lakóház, melléképületekkel, udvar és kert
tel. Dériéire vonatkozó minden felvilágosítást ad 
Kapitán Kristófné Nagybaczon 160. sz. a.

1-3

Sz. 66— 194 árvh.

Versenytárgyalási hirdetmény.
Csikvármegye árva- és szeretetháza gazdá

sági épületének Vardotfalva községben leendő 
felépítésére 8390 korona 99 fillér összeggel 
1914. évi augusztus hó 10-én d. e. 10 óra
kor a vármegyei árvaszék tanácstermében zárt 
ajánlati versenytárgyalást tartunk.

A versenyezni óhajtókat felhívjuk, hogy a 
jelzett munkálat el vállalására vonatkozó zárt



H Í R L A P 30. szám.
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ajánlataikat a kitűzött nap délelőtti 10 órájáig 
az alattirt árvaliázi előadóhoz annyival inkább 
igyekezzenek beadni, mivel a későbben érkezei
tek nem fognak figyelembe vétetni.

Az ajánlathoz az általános feltételekben elő
irt, az engedélyezett költségösszeg, illetve az 
ajánlati összeg 5 százalékának megfelelő bánat
pénz vagy a bánatpénznek a megyei nevelési 
pénztárnál történt letételét igazoló pénztári 
nyugta csatolandó.

A munkálatra vonatkozó terv és költség- 
vetés, valamint az általános és részletes felté
telek az alattirt árvaházi előadó hivatalos helyi
ségében a vármegyeházán a hivatalos órák alalt 
naponkint megtekinthetők.

Csikvármegye árva- és szeretetháza igaz
gató választmányától.

Csíkszereda, 1914. julius hó 15-én.

Csiszer Imre,
árvaliázi előadó.

Bartha József,
ig.-választmányi elnök.

Sz. 453-11114.

Árverési hirdetmény.
Alulirt kiküldött bir. végrehajtó az. 1881. évi LX. 

t.-e. 102. értelmében ezennel küzliirré teszi, hogy a 
csikszentnu'irtoni kir járásbíróságnak 1913. évi V. 47|ll. 
sz. végzése következtében L)r. Albert Gábor ügyvéd ál 
által képviselt Palngyai J. és fiai, valamint az összes 
alap és felülfoglaltatók javára 194 kor. s jár. erejéig 
1913. évi március hó 21-én foganatosított kielégítési 
végrehajtás utján le- és felUlfoglalt és 077 koronára 
becsült következő ingóságok u. m. borok nyilvános 
árverésen eladatnak.

Mely árverésnek a csikszentmártoni kir. járásbiró- 
1913. évi V. 17|24. számú végzése folytán 194 

kor. tőkekövetelés, ennek kamatai és a többi foglal
tatoknak is vonatkozó jegyzőkönyvekben kitüntetett 
tőke kamat és összesen biróilag már megállapított 
költségek erejéig, Csikszentmárton községben Keller 
István lakásán leendő megtartására 1914. évi augusz
tus hó 6. napjának délutáni 4 órája határ
időül kitüzetik és ahhoz a venni szándékozók ezen 
nel oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érin-

sag
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tett ingóságok az 1881. évi LX. c.t 107.és 108. 8-ai 
értelmében készpénzfizetés mellett a legtöbbet ígérő 
nek, szükség esetén becsáron alul is elfognak adatni.

Amennyiben az eláverezendő ingóságokat mások is 
le- és felülfoglaltatták és azokra kielégítési jogot nyertek 
volna, ezen árverés az 1881. évi LX. t.-c. 120. §. ér
telmében ezek javára is elrendeltetik.

Kelt Csikszentmárton. 1914. évi julius hó 21. napján.
Ambrus Lajos, 

kir. bírósági végrehajtó.

Tűzifa eladás!

Rács Béla kereskedése Karcfalván
IdfL A. 1J O.

Vevő|az üzlettelfsem követelést, sem tartozást nem kell át
vegyen ; átvétel tárgyát csupán az árukészlet és berende
zés értéke képezi, saját házát lakással, nagy üzlet- és rak
tárhelyiséggel 5—10 ÉVRE BÉRBEADJA. _n M

Tudomására hozom u t. közönségnek f  
hogy jó száraz bükk tűzifát készpénz- f 
fizetés e l l e n é b e n  u következő árakon j|
bármilyen időpontban és mennyiségben f
házhoz szállítok : |
I. rendű I méteres hasáb 1000 kgr. 13 K I
I. „ rövidre vágott 1000 . 15 K '

II. . hasáb 1000 „ 10 K I
II. vágott 1000 „ 12 K f

Megjegyzem, hogy egy falusi ölben, |  
ha az jó száraz, meggyőződésem szerint r 
csak 1300 — 1400 kilogratn fa van, az '  
általam ajánlott sulyszerinti vásárlásnál * 
azonban egy, ennek megfelelő ölbe 2000 
kilo megy bele s ezért a tőlem súly sze- %
rint vásárolt fa mindig jóval kevesebbe I
fog kerülni.

Tisztelettel : |
Bauer Jánosné, |

első Csíkszeredái tüzifa-apritó fűrésztelepe. á

Nincs üzemzavar! Nincs üzleti veszteség !

Bármilyen öntött vasat, gép-alkatrészeket, fogas vagy más kerekeket, láne- 
kut állványokat és más kut-szivattyu testeket, szóval minden 
előfordulható olyan vasöntvényeket, melyek akár elrepedve, akár egy 

vagy több darabba eltörve vannak, azoknak sikeres és azonnali forrasztását vállalom.
A forrasztás idő tartama rövid s az üzem szünetelése jelentéktelen. \  törött 

daraboknak újakkal való pótlása nem szükséges s az olcsó forrasztás mellett nagy 
pénz megtakarítás.

Forrasztási módszerem nem azonos az — u. n. autogén hegesztéssel, — ha
nem minden tekintetben jobb, mert a forrasztás után a tárgy a forrasztás helyén el 
nem törhető. Varrógépeket és más minden egyébb lakatos szakba vágó dolgokat jól és 
olcsón javítok.

Pflflli ANDRÁS géplakatos-mester Csíkszereda, Appafi |VI.-u-
aoe 3 0 1

Eladó két darab fejős bivaly, ciin 
a ki tdóhivatalban 3—2

B U I O R
olcsó bevásárlási forrása Csíkszeredán Rákod- 
utca, (Hajnód József vendéglős) helyiségében, hol 
csakis ELSŐRENDŰ KÉSZITMÉNYÜ buto- 
rok kaphatók, szolid kiszolgálás mellett. Ép oly 
kedvező árban és feltételek mellett, mint a fő
városban. Raktáron tart teljes szoba berendezése 
két és kellékeket. Teljes tisztelettel:

butorkereskedése 
Csíkszeredán, Rákócl-ut.Imre Árpád

Filó Károly temetkezési intézete Csíkszereda
A
o

K É S Z ÍT :
Elsőrendű bútorokat, u.m. szalon, ebédlő 
háló- és fogadószoba berendezéseket 
tervrajzszerint szolid árak mellett. —  
M intákkal, rajzokkal, költségvetésekkel 
díjtalanul áll a közönség rendelkezésére. 

Készítményeiért szavatosságot vállal
xo»-

JOHIRNEVU A
Nagy Temetkezési Intézetében óriási C 
választékban van a temetkezéshez tar

tozó mindennemű felszerelés.

10 koronán felüli vásárlásnál
szép gyászkocsiil díjtalanul bocsátja

rendelkezésére a vásárlóknak. JJL le
^ ^ 0 1 = ____10  O ■

AI h a j l ít o t t  b ú t o r o k b a n

Többféle kivitelben, elsőrendű minőségű 
készitményüeket tart raktáron. Kapható 
nagy választékban szék, asztal stb. stb. 
Az árak gyári árban vannak számítva. 
Minden egyes darabért szavatol és fe 
lelősséget vállal. Nemtetszőket kicserél
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Nyomatott Szvoboila Miklós könyvnyomdájában, Csíkszeredán 1914.


