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Megyénk vagyona. 
i. 

P i Az a gondola! adta a tollat kezünkbe, 
hogy megvizsgáljuk vájjon ama nagy pénzér-
tékekből, melyeket vármegyénk 10 év óta er-
einek ' i.ri tsából t>evett» raenayi van ma meg 

n V' E meglevő — kimutatható — 
:yo!i uycn arányban oszlik meg a lakós-

, k< zr arra nézve közelítő számítást vé 
/.tünk. 
Viirn egyénk nemcsak kulturában, de gaz-

iaía; lutében is nem függ  eléggé szervesen 
e--/.. ország gazdasági világával, épen mint 
Ki.In), moly szintén, Bajnos, még mindig nem 
k.'.;» solóilott be Magyarország közgazdasági 
el. miié. Mások az Uzletelvek ott, és mások itt 
Talán a természetes alakulatnak folyamánya, 
ulan aa erdélyi fajnak  sajátossága eredmé-
nyezte, de kétségtelen, hogy Erdélynek nem-
csak levegője, nemcsak kultúrája, de közgáz 
dasága is máa, mint aa ország többi részéé. 
Ks Csik még Erdélyhez sem kapcsolódik eléggé. 
A közgazdasági kapcsok pedig erősebbek még 
u Táji rokonságnál is. Nem vélünk tévedni, ha 
azt állítjuk, hogy e separáltság okai Csíkban 
inindezideig tartó vasút vonal hiánya. 

Kpen ezért Csikmegyének közgazdasági éle-
tei — mondjuk speciálisan pénzügyi állapotát 
megismerni véljük, ha ismrijük a megyei pénz 
intezeteket. Olyan kevés ott nz idegen pénz 

es \ i /.ont olyan kevés ember küldi más 
takarékba innen pénzét, — olyan kevés em-
bernek van a vármegyén kívül adóssága és 
viszont olyan kevés idegen embernek hitele-
zünk — hogy pénzintézeteink .működésében a 
megye iwnzvilágát adósságaiban a megye 
vagyonát lalá|ji|k meg. 

Vármegyénk területén működik: 14 taka-
rékpénztár, illetőleg bankrészvénytársaság, 2 
szövetkezeti alapon, a faiparbankokon  kívül 
egy iparlmnk, az 1898. XXIII. t.-c. alapjón 
alakult 18 szövetkezet, mintáz Orez. központi 
Hitelszövetkezet tagja és a marosvásárhelyi 
Agrár tp. 2 fiókja.  Ezeken kívül a hiteligények 
kielégítésével foglalkozik  a eaikBomlyói róm 
kttth. iskolák pénzalapja és a vármegye ma-
gánjavak pénztára. Mielőtt tovább meunénk 

megállapíthatjuk, hogy pénzintézeteink száma 
épen elég 1 Megyénk lakósaiuak száma az idei 
népszámlálás adatai szerint a távellevókkcl — 
kik gazdaságilag ide tartozuak — több mini 
1G2 ezer. Vagyis nem egészen mindeo 10 ezer 
emberre jut 1 takarékpénztár és szövetkezet. 
A takarékpénztárak számának emelkedése 
tehát nem kívánatos,  különösen ba az egész-
séges versenyben  megerősödött  pénzintéze-
teink egészséges üzleti szellemet is hono-
sítanának meg. Ha azonban pénzintézeteink 
nagyságát vizsgáljuk, nem ily kedvező az ered-
mény. 

A következőkben csak 13 takarékpénztár 
állapotát szolgálják, mert a szövetkezetek, va-
lamint az Agrár tiókok működése nem elleu-
őrizbetó, illetőleg territoriálisán nem különít-
hető el és ezekkel más alkalommal kiváuunk 
foglalkozni.  Tehát a 13 részvénytársaságnak 
összes alaptőkéje együttesen 1.819,200 kor., 
vagyis egy takarékpénztárra csik kereken 140 
ezer korona alaptőke, a mi bizony elég kevés. 
Még egészségteleuebb a viszony a négy. leg-
nagyobb pénziutézet összesen 1.039.20U korona 
alaptőkéjétől eltekintünk, a fennmaradó  9 in-
tézet 780.000 korona alaptőkén osztozik. Te 
hát alig jut egyre-egyre 80.000 korona. — Az 
ilyen pénzintézetek azonban közgazdaságilag 
nem kívánatosak.  Hisz az egész világon a 
pénzintézetek emancipálásu a közgazdasági 
elv. Hisz Ausztria már idegea, ha egy-egy bu-
dapesti pénzintézet felemeli  az alaptökéjét. — 
Pedig csupán egy év alatt 1910-ben Magyar-
országon 284 millió koronát fektettek  be csu-
pán pénzintézeti részvényekbe 1 Csakis igy le-
het a magyar pénzpiacot függetleníteni. 

Na meg az intézet hitelképessége is ki' 
vánja. Mert nem tartjuk egészséges viszony-
nak, hogy e 13 pénzintézet 1*8 millió alaptőke 
mellett elfogad  T2  millió betétet. Csak egy 
hiob hír, vagy valami kisebb zavar — minta 
szerbiai — kell és mit tesznek takarékpénz-
táraink, ha megrohanják a betevők? Sorra 
buknak. Elismerjük, hogy üzletnek kitűnő, de 
nem egészséges. Ha csak fele  a betéteknek 
alaptőkévé alakulna, mennyivel elónyösebb 
volna! Értjük nagyon, hogy az intézetek ve-
zetősége nem akarja a vezetést kezéből ki-

udui, azért fázik  az alaptőke felemeléstől,  de 
ne tessék olyan kiusiuyhitünek lenni, a helyes 
vezetésnek még a családi politika is megke-
gyelmez. 

Az említett intézetek tartalékalapjai: 513.018 
kor. Ez a félmillió  korona is elenyészik mi-
helyt az adó alá kerül. 

Vármegyéuk közöuségének vagyonúul nz 
alaptőkébe fektetett  összegek, a tartalékalap 
és u hetetek összegét vehetjük. 9 5 millió te 
hát az a vagyon, mely közöuségübk kezén 
van. Ha tekintetbe vesszük, hogy 10 év előtt 
u 13 pénzintézet közül csak 4 állott fenn  ösz 
szesen 300,000 korona alaptőkével és alig több 
bevétellel, kimondhatjuk, hogy vármegyénk az 
utolsó 10 év alatt 9 millió  koronával  lett 
gazdagabb.  Megengedjük ugyan, hogy ez nem 
mind szerzett vagyon, hanem az erdöipar fel-
lendülésének gyümölcse és az erdőkben ed-
ligelé rejlett vagyouuak felszínre  hozutából 
állott eló. 

Ha tekintetbe vesszük megyénk lakosságát 
találjuk, hogy egy lakosra jut G2 korona 

pénzvugyon.. Ha azonban a statisztikában szo-
kásos 4—5 eltartottat veszünk egy családnak, 
37.000 családra jut 9~5 millió vagyon, vagyis 
egyre 255 kor. Tudjuk azonban, hogy minden 
ember nem — sőt nagyon kevés a vagyonos. 
Ha feltesszük,  hogy lakosságunk több mintegy 
harmada rendelkezik poeitiv vagyonnal 05,000 
vagyonos között, egyre négy eltartottat szá-
mítva, 10,000 lakosra jut egyenként 590 ko-
rona vagyon. 

Hogy szegéoységünk nyilvánvalóbb legyen, 
gondoljuk el, hogy 590 korona vagyonból kel 
lene megélni egy négy tagu családnak. Na de 
tudjuk, hogy nem vagyunk tőkepénzesek éa e 
vagyonban nincsenek benne Bzántó földjeink, 
erdeink, állataink és munkaerőnk, mint tőkénk, 
melynek gyümölcséből tényleg megelüuk. 

Vagyonúnkról igaz képet találunk, ha meg-
nézzük az érem második oldalát: számba vesz-
szük adósságainkat 

II. 
Vármegyei 13 pénzintézetünknél 1910. év 

végén — eddigiekben is ez időpontot vettük 
fejtegetéseink  alapjául — váltótárcán 8:963,351 
korona hitel volt igénybe véve. Elszomorító e 

számadat, mert e váltóadósságok csupán sze-
mélyi hitelen alapulnak, nem pedig produktív 
— termelő — vállalatokon. Pedig a dolog 
alighanem igy áll, mert legtöbb pénzintéze-
tünk mérlegében külön cs oportositja a jelzálo 
gilag is biztosított váltóadósságokat. 

Ezeknek összege közel 3 millió. Alig '/4, 
része ennek a jelzálog tárcák összege. E há-
rom adósságtétel fóöSBzege  12.188,420 korona. 
Vagyis egy lakósra 81 korona adósság jutna 
— feltéve,  ha egyenlően oszlik meg a teher 
Fenti — még korrekcióra szoruló — okosko-
dásunk szerint 85.000 adós lakosságra jut fe-
jenként 143 korona, családfenntartókként  Ü80 
korona. 

Hogy indokoljuk merőben önkényesnek lát-
szó feltevésünket,  hogy megyénk 150 ezer la-
kosa közül G5 ezer vagyonost és 85 ezer el-
adósodottat vettunk fel,  meg kell mondanunk, 
hogy egyenlő igénybevétel és egyenlő teher-
bírást tettünk fel.  Vagyis kerestük azt a vi-
szonyszámot, mely a vagyonnak éa tehernek 
egyenlő nagysága mellett eló áll. Így találtunk 
megyénkben G5 ezer pozitív vagyonnal szem-
ben 85 ezer negatívot. Másként formulázva  a 
tételt: mig Csikmegye pénzbeli vagyonát 
65 ember — ezerszeres teherbírás mellett — 
birja el, addig adósságainak bírásához 85 
ugyanolyan  teherbíró ember kellene. 

65:85 arányszám jelenti Csíkban a vagy o-
nos (pénzbeli 1) ée uil->s lakosság viszonyát 

Máa szempontból \ ./.sgálva a 8.903,351 kor. 
váltóadósságot nagyon is soknak tartjuk a 1'8 
millió alaptőkéhez viszonyítva. A váltóadósság 
természete saerint könnyen mobilizálható, de 
viszont inkább is ki van téve a pénzpiac 
árhullámzásának. Eltudunk képzelni olyan pénz-
drágulást, hogy a teljes értékű 8°9 millió vál-
tó, a csak 7 millió visazleaaámitolást igényel-
hetünk. Ki tizeti akkor a hiányzó 1'9 millió-
nak kamatát? Sajátságos, hogy épen ilyen vi-
szonyok mellett az alaptőke hozama még fedné 
e különbözetet, de már nem gyümölcsözik! 
Na és ez a helyzet előállhat, ha a viaazleszá-
mitolt összeg után 10Ve-ot fizetünk.  Tehát nun 
is oly absurdum. Igaz, hogy ekkor a pénzin-
tézetek is felemeiik  a kamatlábat — de váj-
jon minden egyszerre jár-e le, -és ez általáno-

A „ c s í k i l a p o k " t A r c z A j a . 

Pletyka. 
Mint forgószél  járja be a világot 
A Pletyka nagy ur ám fiuk, 
Boldog aki kerülheti, 
Káj annak, ki hírbe jut. 

Bekonaek aárial éjszin feketére, 
A homlokodra szennyet szórnak 
S nevetnek ntjUd mint a gyermek 
A bunba hóazobornak. 

Mátrai Ferenc  Béla. 

Aktuális monolog. 
- Irta: FÖLDES ZOLTÁN. -

Nem fiam  született, hanem — lányom. Kár. 
Így már eleve aggaszt a kelengye és a kéró 
dolga. Mert, ha szép kelengyét nem adhatok, 
inkább apácát csinálok belőle. Ha meg a ké-
rője nem lenne legalább Is vicispán, kutya le-
gyek, ha férjbezadom. 

Ua tiu volna... Istenem, milyen könnyű 
volna, ha fiu  vo)o& Kiképezném szociáldemok-
rata aépszónokká éa amíg » vagyonfelosztás-
ról dikciózoék, azonközben tekintélyes summá-
kat bozogatna öeazo. Mert hát mi könnyebb 
és hálásabb pálya, mint demagógnak lenni. — 
Elég volna, ha • fiam  Nagy György-hajat ne-
velne «a Pikler Gyóaó tónusában, szivére tett 
kézzel, zekogná el, hogy ott volt Lepantónál 
és elvérzett Isaszegoél. -A nép ordítozna, a 

vénasszonyok simának — és ó az általános 
meghatottság közepette beszedné a sz:ikszer-
vezeti járulékokat. 

Vagy követelné a legáltalánosabb, a leg-
egyenlóbb és a legeslegtitkosabb választójogot, 
nemcsak a nők, hanem azon félmajmok  szá-
mára is, amelyek a faji  kiválás törvénye sze 
riut még ezután ébrednek emberségük tuda-
tára... 

Ez oly túltengő demokrácia volna, hogy a 
legbozontosabb hajú Maix sem tudná túllici-
tálni dühöngő magzatomat. És bizonnyal, ily 
körűlmények között, egy csupásra bevasalná a 
szakszervezeti lap előfizetési  dijait is. 

Bokányit elönteué a sárga epe, Marx pe-
dig, a vörös pápa, megpukkadna mérgébeu, 
miut Szulejman. 

Hátha még elmenne Békéscsabára, és ókép-
pen kezdene beszélni: 

— Inui, inni 1.. Enni, enni I... Azt kérditek : 
mit? — Inni az urak vérét és enni a Dózsa-
gyilkosok tetemét I... 

És ekkor iţtalnn az ezerholdasokru, akik 
holdas éjszakákon vámpírként Bzivják az ínsé-
ges ember sziv-erét... És most a kezébe ra-
gadna egy piros lobogót B csöndes ,g" moll-
ban elzengenA, hogy: „lm a boldogság zálo-
ga..." 8 hozzátenné azt a szívfacsaró  szót, a 
mely Jókai óta mindég sikerek horgonya 
volt: Mezo-potá-mia I — És hlgyje el mindenki, 
nemcsak a fiam  borulna le meghatottan a sa-
ját nagysága előtt, hanem a nép is éB könyes 
szemekkel keresgélnék elő utolsó filléreiket. 

Mily megható és épületes dolog lenne: látnom, 
hogy a fiam,  — drága szép Ham, — hogyan 
mélyeszti tarsolyába a jobb sorsra érdemes 
hatosokat és koronákat. Amellett csókolgatnák 
ruhája szegőjét, mint Kulcsár Bélánnk... 

Vagy fölcsapna  szabadkőművesnek. És itt 
is vezéri sorba jutna, ha egyszer — alkalmas 
időben — siri hangon panaszolná el a »'. gyű-
lések valamelyikén, hogy Tisza István és a 
római pápa titkos paktumot kötöttek. Morgen-
stern Vilmos és jászloBzkár ellen. Hogy Immár 
felütötte  ismét hldrafejét  a sötét középkor, a 
klerikális reakció éB a jezsultizmus... 

És megrázván bozontoB üstökét, az „igaz-
ságos kritika villámait" szórná „a telhetetlen 
papzsákra", az „álnok CBuhások kaján hadára' 
és a „becckáplánokra.* — Végűi Nagy Endre 
hanghordozásával beszélne Szent Hályog ki-
rály rémtetteiről. 

S a midőn látná, hogy a nagymesterek 
Nagymestere leszáll a trónusáról, s malteres 
tiaráját a fiam  bozontos kobakjára nyomja: 
— akkor, - óh, akkor dühös zokogás közben 
fejtegetné,  hogy minden papot fel  kell frusto-
kolni, s a római BZ. kongregációkat angolosra 
sütni. — És, — óh ez lenne életem legűdvös-
ségesebb pillanata, — kéjelegve látnám, mi-
képpen borul le a vakolók metélt tábora. Az 
előtt, akit. az e világra eljövendő nagy Építő-
mesternek vélnének... 

Persze, volna oly intelligens a tacskó, hogy 
e magasztos percekben a testvérek kasszájára 
irányítaná méla tekintetét Éa ha nem érezné 

magit kellő biztosságban a dolgokról fe lv i -
l á g o s u l t nyelvtársak körében, idejében ta-
nulmányútra menne Amerikába, az államtól 
kicsikart busás ösztöndíjjal... lu aeternum!... 

Az se volna roesz, ba felcsapna  pamflet-
írónak.' És lángostorával végig korbácsolná ~ 
nem a világot, mint a Petőfi  bolondja, hanem 
a levitézlett államférfiakat,  a gyárosokat és a 
„fekete  sereget." És feltárná  11286-szor a — 
pápák bűneit.. 

E piramidális merészségekre megomlnná-
nak a hegyek, a folyamok  elhagynák medrü-
ket éB a villámok felhasogatnák  az eget. Sőt, 
ugy vélem, keresztüllyuggamák ezt az elviselt 
földgolyóbist  és felgyújtanák  az atmoszférát. 

Hohó, ember I Mire gondolsz V Te tulságo-
Ban óriási ambíciókat táplálsz fiad  számára, a 
ki tulajdonképpen — nincs... 

Fékezd meg fantáziád  száguldó szamarát; 
szorítsd meg a kantárt képzeleted girhes ösz-
vérén I — Te humánus ember vagy, a fiad  ÍB 
az lenne. Ergó: nem gyilkolná meg B világot 
szapora menykövei. 

Elég lenne neki mágia: a Nagy György-
féle  Rákóczyüatök, a lepantii és az iaaaaegi 
eset és a szakszervezeti járulékok. 

Igen, nem lesz a fiam  gyilkos, — a fiam 
szociáldemokrata néphajcsár, aki tüntetésre és 
sztrájkra ösztönzi a csibészek éa piroazaebken-
dőaök tízezreit. 

...Óhó, leányom van... Nem fiam.  Hát ó 
lesz a második — Bédi-Bvimmer Róza I.. 
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sitás minden pénzintézetet egyformán  4dnT-»í 
Ugy-e bir az igénybevitel nagyon ingadozó, 
hátha csak egy-két intézetet érint ? Ugy-e bár 
összeomlanak azok? 

Ilyenkor van értelme a pénzintézeti 
velségnek. Nem elég, bogy váltó forgatóink 
hitelképesek legyenek — de pénzintézeteink-
nek — positiv vagyonnal is kell, hogy rendel-
kezzenek. E törekvés látszik meg ama körül-
ményen, hogy pénzintézeteink szaporítják-ér-
tékpapír készletüket. Rá vannak ntalva — meg 
orazágos érdekből is helyesen teszik, ha állam-
kötvényeinket magasabb áron átveszik, mert 
ig) függetlenítjük  magunkat a külföldtől,  meg-
gátoljuk papírjaink amúgy is fenyegető  áresé-
sét, de kérdezzük helyes-e n tulajdonképpeni 
forgalmi  tartaléknak értékpapírokat tartani, 
egy kényszereladásba való bekergetésnél, nem 
éri-e pénzintézetünket erős veszteség? 

Kiút  csakis  az alaptők•  felemelésben 
van. Meg  aztán egyes intézetek  közötti  fú-
zióban. Csak ez biztosit e kellemetlen meg-
lepetásek ellen. 

\ a de talán túlságosan is elkalandoztunk 
célunktól. Szomorúan konstatáljuk, hogy váltó-
adósságunk (89 milliói nem áll arányban jel-
zálog terhünkkel (3'2 millió). (Ez is városaink 
építkezésére felvett  kölcsönökből kerül ki). 
Adósságra épülnek városaink, de termő föl-
dünk — ellentétben az országgal nincsin el-
adósodva. Csikmegye 485.907 97 hold területé-
ből szántóföld  csupán 68.000 bold. Evvel szem-
ben a 32 millió teher áll, vagyis egy hek-
tárra jut 47 korona. De mint említettük e te-
her jórészt a városi ingatlanokra van betáb-
lázva. A mérleg másik felébe  esik ugyan a 
megyei magánjavak és a csiksomlyói róm. k. 
iskolák pénzalapjánál fennálló  általunk nem 
ismert jelzálogterhek — hisz ez intézetek ki-
válóan ez üzletágat kultiválják — de ezeknek 
összegét sem tehetjük nagyobbra 2~0 millió 
koronánál. — Csikvármegye területének csak 
14'/, a szántó. De vegyük a valószínűbb ese-
tet, hogy a jelzálogul az erdők vannak lekötve. 
43u/u az erdőterület, tehát 209.541 hektáron 
van a 3°2, vagy mondjuk 5°2 millió teher. Ez 
igazán nem ad aggodalomra okot. Mindazon 
által megállapíthatjuk, mint kevóssé örvende-
tes tényt, hogy földbirtokunkban  rejtő  erőt 
nem vesszük igénybe. Pedig mostani beru-
házásainknál szükség volna erre az erőre is. 

Másik oka is van a jelzálog feltűnő  cse-
kély összegének. Pénzintézeteink nem szere-
tik a jelzálog kölcsönöket. Eklatáns példa erre 
egyik takarékpénztárunk évi mérlege, melyhen 
az igazgatóság ezt mondja a jelzálog kölcsö-
nökról: .Ezen immobil kölcsönök emelkedését 
nem szívesen látjuk ugyan, jóllehet a közön-
ség az ilyen kölcsönöket kedveli leginkább". 
Na ilyen őszinteségi A kevéssé kockázatos 
üzlet nem tetszik, mei i keveset hoz. Szép elv 
tekintetes Igazgatóság, de váljon a közönség 
van önökért, vagy önök a közönségért? És 
váljon az önök érdeke az első, vagy a közön-
ségé ? Jelzálogra nagyobb pénzintézetek is 
gondolkodás nélkül adnak kölcsönt, mig a váltó 
visszleszáoiitolásnál megtörténik, hogy olyikat 
vissza dobják. De hát ennek feltétele  az alap-
tőke felemelése.  Meg aztán ne tessék kőzve-, 
titó bankkal szóba állani. Szolid üzletnek min-
dig nyitva áll akármelyik fővárosi  bank. Gon-
dolják meg pénzintézeteink,-hogy ók magukra 
is képesek tönkreteui.i az egész megyét — 
de fel  is emelhetik,  valamintőket  is tönkre-
teheti az untl/iol a — vagy nagj-gyá teheti 
és leszi is a közönség  szeretete. 

janak bizonyos célra egyesülni és tiszta nye-
reségüknek t'/a-át adják humanitárius (árva 
aaegényház) éB l'/o-át pedig kulturális célra, 
(iskola felnőttek  oktatása, szabad lyceum) 
Próbáljanak létesíteni egy alapot ez évenként 
3000 koronával növelve 10 év múlva egy na-
ftyobb  szabású kulturakciónak lehet központja. 
A csíkszeredai takarékpénztár részvénytársa-
ság 25 év alatt egy óvodát ajándékozott a tár-
sadalomnak — elég erősnek bizonyult, hogy 
megindítsa az akciót és vezesse a gyűjtést I 
(Azért mindenik pénzintézet kezelheti a Baját 
hozzájárulását, mint külön alapot). 

Említettük, hogy pénzintézeteink 1910. évi 
nyeresége 294 936 korona volt. Ez az alap-
tőkének  162°;o a. A részvényesek tehát nem 
panaszkodhatnak. De mit szól ehhez a közön-
ség. melynek utóvégre van beleszólása. Ismé-
teljük a tiszta nyereségek összege ez, melyé-
ből még az adó is le van vonva! Sziveseü 
átsiklottunk voluaez eseten, de annyira súlyos 
dnlogoak tartottuk, hogy meg kellett állani 
mellette. 

Egy év alatt megforgattak  intézeteink 
69.930.732 koronát. Igazán meglepő dolog és 
ékes bizonysága közgazdasági fellendülésünk-
nek. Tisztviselői fizetésekre  fordítottak  59.191 
koronát, inig az igazgatósági és felügyelő  bi-
zottsági tagok egy év alatt 50.501 koronát 
kaptak. Nem rossz üzlet tehát igazgatósági 
tagnak lenni I Meg is látszik egyes bankokon 
a nepotismus, sót a közigazgatási tisztviselők 
is élénken éluek a törvényhatóság adta enge-
delemmel; majdnem minden bankn.ikjut egy. 

Még egyet. Állítottuk egy alkalommal, hogy 
nem elég szakszerű intézeteink kezelése. Ki-
lüuik ez a mérleg készítésén. A rejtett téte-
leknek vulóságos gyűjteményei ezek a kevéssé 
világos zárszámadások. Pedig a részvényesek-
nek világosabb mérleg kell. — Tudjuk, hogy 
sokféle  manővert szolgál ez a rejtettség, de a 
részvényesek a saját érdekükben követelhetik 
a tisztalátást. Nem volna nehéz egyöntetűségre 
is törekedni, tessék valamelyik számadást nor-
málnak elfogadui.  Sokkal könnyebb volna az 
összehasonlítás. Különben háláa köszönet in-
tézeteinknek, hogy beküldték mérlegüket: a 
nyilvánosság nemcsak a köznek,  de  nekik 
is használ. Viszontlátásra a jövőbeu. 

IV. 

111. 
A közönség szeretetét kiérdemelni fájda-

lommal hangsúlyozzuk pénzintézeteink uem 
akarták. — Erre vall az a körülmény, hogy 
294,930 korona tiszta nyereményből jótékouy-
eelra 10 pénzintézet (3 semmit Bein adott) 
2440 korona 63 fillért  adott. Tehát egy inté-
zet 240 korona átlagot Vagyis az egésznek 
0'82°/a-át — Dicséretesen kell kiemelnünk a 
Csíkszeredai Takarékpénztár Részvénytársasá-
got, mely egyedül az egész összegnek felét 
adta: 1203 korona 45 fillért  Vagyis a többi 
9-re marad átlag 120 korona. Innen van, hogy 
megtörtént az is, bogy valami önérzetes lény 
kivel jót akartak tenni nem fogadta  el egyik 
bank 44 korona 89 fillérnyi  segélyét! Igaza 
volt A szűkmarkúságnak éhes bizonyságát ad-
ták. Bankjaink a humanitárius célt kívánják 
szolgálni, valamennyi jótékonycélra ad — a 
gyergyószentmiklósi Hitelintézet Részvénytár-
saság kimondottann árvabáz-alapra — de a 
kulturális adóval nem sokat törődnek. Próbái-

két évi üzleti eredmény (1909. és 19X0-1 
átvizsgálása után szűrtük le az említettük ta 
nulságokat. Alaptőkét iy részvények  kibo 
osájtásával  emelni; kisebb bankokat egye-
s.teni: vsak szilárdabbá tezzi a pénzpiacot. 
A jelzálog üzletnek inteosivebb művelése 
juttatja a publikumot olcsó pénzhez. .4 
kulturális és szociális érzek istápolása pénz-
intézeteink feladata. 

Örömmel konstatáljuk, hogy a faipar  fel-
lendülése nyomán javultak a pénzügyi viszouyok 
és ezáltal fellendült  a közgazdaság több ága. 
Vasutvonalunk kiépítése volt ennek okozója, 
mert ezáltal mozdultak meg erdeiuk. A jövő-
ben is csak vasútvonalunk  fejlődése  fej-
lesztheti gazdasági erőnket.  Miuden erőnk-
ből szorgalmazni kell a Székelyudvarhely—-
Csíkszereda vonalnak sürgős kiépítését! Azon-
kívül a kézdivásárhely—csikszentsimoni li. é 
vasútnak megépítését. Hisz Alcsiknak — Há-
romszék szomszédos részéoek is — népessége 
nem fejlődik.  10 év alatt alig szaporodott 423 
fővel,  mig a távollevők  2588al voltak töb-
ben. liiueu vau az, hogy mig Csik tiibhi ré-
szén a fold  ára hihetetlenül felszökött  — or-
szágos jelenség — addig Álcáikon alig emel-
kedtek. Pedig a földjáradék  ott sem kevesebb 
— esetleg nagyobb, mint a megye más ré-
szein. 

B két vasútvonal  megépítése egyedüli 
orvosszere  Alcaik elnéptelenedésének. — 
Építse meg az állam e vasutvonalat, de ha 
nem építi meg ő, építsük meg mi. Pénzünk, 
mint fentebb  kimutattuk van hozzá, csak el 
kell kezdeni — Vajha  a pünkösti ünnepek 
megerősítenék akaratunkat! 

Védőé röjavaslatok. 
Csíkszereda, 1911. május 29. 

A közeli napok, sőt nem lehetetlen, 
hogy hetek, hónapok vezetótémája azok 
a katonai javaslatok lesznek, melyeket a 
törvényhozás tárgyalni fog.  Nincs ember 
akit ne érdekelne a véradó, amelylyel a 
haza biztonságának áldozunk. Kétség-
telenül legjelentősebb katonai ujitás a 
kétéves katonai szolgálat behozatala. Gon-

doljunk azokra a szegény öreg bakákra, 
akik a katonai kemény ágyon napra, sót 
órára számítgatják, mikor tehetik le a 
magazinban a katonai gúnyát és mikor 
vehetik fel  az ó megszokott polgárt ru-
hájukat, mikor mehetnek hazafelé  és mi-
kor hallgatják meg elóször a szülőfalu 
öreg harangját. Nagy jelentőségű dolog 
az, hogy valaki két évig szolgálja a ka-
tonaságot, vagy pedig három évig eszi a 
császár kenyerét. Nemzetgazdaságilag 
szinte kiszámíthatatlan az a haszon, mely 

dolgozó kezeknek egy évvel való fel-
szabadulását jelenti. Ez a katonai ujitás 
tényleg korszakalkotó és örökre emléke-
zetes reform.  De amint ezt megállapítjuk, 
egyben zászlót kell hajtanunk a magyar 
néptanítók előtt, mert egészen bizonyos 
az, hogy a katonai intézőség soha a ka-
tonai szolgálat megrövidítéséhez nem já-
rult volna hozzá, ha a magyar iskola-
mesterek nem értelmes anyagot adnának 
át katonai kiképzés végett, amilyen ma 
van iskolaügyünk fejlődése  folytán.  Azok-) 
ban az országokban, ahol a népnévelés-
nek nagy hiányai vpnnak, ott a hadve-
zetőség még csak nem is gondol a ka-
tonai szolgálatidő redukálására és lám 
már minálunk most hallatszanak hangok, 
még pedig mérvadó helyről, hogy az 
egyéves katonai szolgálat kedvezményét 
nemcsak azokra kellene kiterjeszteni, akik-
nek érettségi bizonyítványuk van, hanem 
ki kellene terjeszteni azokra is, akik a 
czéllövészetben kivállóak. Mit jelent ez? 
Ez azt jelenti, hogy a modern katonai 
kiképzésnek bízvást elég lertnş egy esz-
tendő is, ha a katona a fegyverrel  való 
bánásmód és czéllövés ismereteivel el 
van látva. ^ 

Hazánk nem egy helyén a növen-
dékifjuságot  katonai megmentésekben gya-
korolják és a czéllövést tanítják. Azt hisz-
szük, ha Bolgár Ferenc volt államtitkár 
óhaja teljesednék s az egyéves katonai 
szolgálat kedvezménye kiterjesztetnék a 
katonai alapismeretek birlalóira: nagy len-
dületet venne hazánkban az ifjúsági  zász-
lóaljak intézménye, a katonai ismeretek 
terjesztése, amelylyel' még az a nagyon 
megszívlelendő erkölcsi eredmény járna, 
hogy az ifjúság  elvonatnék a léha szó-
rakozástól és teljesednék a régi alapige: 
mens sana in corpore sano. 

A katonai javaslatok egész komplexu-
mát átlengi az újkor szociális szelleme, 
hogy lehetőleg a hadviselés óriási terhe 
élosztassék mindenkire és a szolgálat mi-
nél kevesebb időt vonjon el attól, aki 
.alkalmas". Azt persze nem mondjuk, 
hogy a fegyveres  béke valami olcsó mu-
latság, .de mindenesetre vigasztal, hogy a 
nyilatkozni illetékes pénzügyminiszter kiT 
jelentése szerint, nem lesz adóemelés be-
lőle. Egy bizonyos, hogy a fegyveres 
béke árát a személy és vagyonbiztonság 
assekurálásának kell tartanunk és amint 
a biztosításokra szükséges összeget a jó 
gazda nem tartja kidobott pénznek, ugy 
kell venni a katonai terheket 
fóleg,  ha arra is tekintünk, hogy a ka 
tonai rendszer nevelő és müveltségter-
jesztó intézmény és például jó falusi 
bíró el sem képzelhető, aki katona nem 
volt. Természetesen annyira nem megyünk 
hogy Európa fegyverben  állását, azt az 
óriási hadisarcot valami lelkes szavakkal 
glosszáljuk, ám minden polgári érzésünk-
kel és a tisztes polgári munkának szere-
tetével az az álláspontunk, hogy a mig 
Európa fegyverpiramisait  szét nem szedi, 
nekünk is, bár erősen érezve, meg kell 
tennünk azt, amivel hazánk biztonságá-
nak. tartozunk. 

miniMterelnök vott. megbaktató öb-
atrukoiónÜk UtfTon  vaifc  a lelke éa ve-
zetője. j-! 

De Bánffy  nem ekkob bukott először, 
hanem már mint fóispáe  Szápáry kor-
mányzósága alatt, makacssága miatt. 

De hogy bükott? Két év múlva a 
báz elnöke lett. 

Ellenzéki vezér is volt haláláig. 
Bánffy  politikai pályája egy nyuglia 

tatlan nagy államférfi  pályafutása  volt, 
— aki halála utánra politikai, végrun-
deletet csinált. 

Nagy eszQ, ravasz, erős derekú kál-
vinista nyakú magyar volt. 

Nem alkudozott ő sohase. Neki vá-
gott minden akadálynak és győzött vagy 
ott bukott, de nem retirált. 

Ilyen magyart adjon az Isten még 
sokat. Bánffy  eszméivel még soká fog 
élni. 

Néhány szé Bánffyról. 
Habár br. Bánffy  Dezsőt már elte-

mették és a kegyelet adóját az ország 
lerótta emléke iránt, mégis méltó dolog, 
bogy egy pár sorban megemlékezzünk 
a nagy halottról. 

Nem rég balt el Ugrón Qábor, a nagy 
székely és most követi ót Bánffy  a nagy 
ember. 

Tulvilágou találkozik a két politikai 
ellenfél,  mert a közéletben nem jöhet-
tek össze. 

A halálban kibékqltek mindketten. 
Eszünkbe jut Bánffy  bukása, a qţikor 

Menetrendünk. 
Tekintetes  Szerkesztő  ur! 

Engedje meg, hogy becses lapjában 
én mint teljesen laikus, műkedvelő vas-
utas egy menetrendet közöljek, mert ugy 
látszik a Máv. üzletvezetösége már kime-
rült a menetrendek összeállításában. S 
nem is csoda! Mert a csíkszeredai vasúti 
állomás, illetve Csikvármegye székhelye 
Igen sok gondot okoz nekik, t. i. hogy 
mint lehet ezen állomás, Csikvármegye 
székhelyére nézve a lehető leghátrányo-
sabb menetrendet összefércelni. 

Csikvármegye minden fóruma  szintén 
kimerült a sok oknélküli kérésben, t. i. 
Csíkszereda város, a vármegye közigaz-
gatási bizottsága, a vármegye törvényha-
tósága, a vármegye alispánja, főispánja, 
küldöttségek, képviselők már minden for-
mában megpróbálták azt kérni a Máv. 
üzletvezetóségétöl, hogy engedje meg ezen 
vármegye szegény lakosságának Csíksze-
redából a brassói és kocsárdi gyorsvo-
natokhoz, vagy Gyimesbe ugy eljuthatni, 
hogy az utas a vasúti utazás és várako-
zás minden keserveit és boszantó kelle-
metlenségeit ál ne élje. 

Most a harmadik évben csakugyan 
eljutottunk odáig, hogy Csíkszeredából 
kellő lassúság mellett a brassói és ko-
csárdi gyorsvonatokat elérhessük, de már 
azt, hogy Gyimesből Csíkszeredába és 
vissza vasúttal hamarább elérhessünk, 
mint két rossz gebével, ezt már a Máv. 
üzletvezetősége nem képes kieszelni. Pe-
dig Gyimesnek egy oly tekintélyes sze-
mélyi forgalma  és akkora üzleti ögsze* 
költetése van Csíkszeredával, hogy egy 
elfogadható  menetrend igazán nem volna 
ajándék. A 10 kilóméter távolságra fekvő 
Szépvlzről és Csikszentmihályról pedig 
két óra szükséges a vasúton Csíkszere-
dába jönni, mig gyalog ember ez utat 
másfél  óra alatt könnyen megteheti. Ezért 
Szépviz, Csikszentmihály, Ajnád, Csik-
rákos és a három Gyimes község sze-
mélyforgalma  a vasút előnyeiből teljesen, 
ki vannak zárva a Máv. üzletvezetőségé-
nek éppen nem zseniális, sőt nem is jó-
akaratú, de még nem is irigylendő ész-
járása folytán. 

Betetőzi ezen indolenciát azon körül-
mény is, hogy az összes hatósági kérel-
mekre „Ádám" csak nem is válaszol, 
mintha mondaná: „mehhett!" 

A vasúti tervezéseknél az volt a mé-
zes madzag, hogy biztosan Csíkszereda 
lesz a vonatok találkozó állomása s ugy 
látszik szemszurásból itt annak idején 
építettek is egy forditó  korongot és egy 
ideiglenes mozdonyszlnt. Ebben kimerült 
azonban a Máv, ígérete és atya/ érzelmei. 
Az üzletvezetöség zsenlálitása azonban 
mást gondolt. Leszedette a mozdonyszlnt 
és forditó  korongot. De alighogy a le-
szedést bevégezték, a forditó  korongot 
újra felépítették.  Minő elmés építkezési 
kedvl? Most azt kérdem, vájjon ezen 
oknélküli bontogatás és építkezés költsé-
geinél nem olcsóbba került volna-e az, 
ha a gyimesi személyvonatok a csíksze-
redai állomásra egyenesen bejönnek s 
vájjon ezután olcsóbb lesz-e az s az üz-
letnek jobban megfelel-e  az, hogyha a 
madéfalvi  állomást 50—60,000 korona 
költséggel fqltqzgatják  toldozgatják azért, 
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hogy Csikszereda és Gyimes vidékének 
utazó közönségét továbbra is vexálhas-
sák. holott a személyforgalmat  a már 
meglevő csíkszeredai állomáson még a 
Máv. üzletvezetőségének észjárásával is 
le lehetne bonyolítani, akárcsak Sepsi-
szentgyörgyön vagy Héjjasfalván.  Mit 
szól ehhez a zseniális Ádám ? (Azt, hogy 
. nehhetf). 

Cz volna az első menetrend. 
Ha már a vonatoknak Csíkszeredába 

való befutása  lehetetlen volna — amit 
ncin hiszünk — úgyis szerény vélemé-
nyünk szerint a most meglevő és a Máv. 
i > letvezetőségének oly sok gonddal össze-
ulitott, páratlanul hátrányos menetrendén 
:s lehetne segíteni, de ehez jóakarat kell. 
igyanis miért van az, hogy a 8u02, 

í'X)6, 8001. és 8003. számit vonatok 
Csikszentdomokoson keresztezik egymást, 
míg Madéfalván  epedő szívvel hűsölő és 
boszankodó utasok várakoznak a vonatra, 
holot: ia a 8002. számú vonat Maros-
v.isáriiL-lyen csak 15 percet, Szászrégenen 
ö piicet, Dédán 3 percet, Maroshévizen 
8 percet és Gyergyószentmiklóson lo 
percet időzne, tehát a várakozási idő egy-
li.mr.jdára redukálva indíttatnának meg, 
iit'\ ezen vonat 1 órával előbb érne Ma-
c . iulvára és ott találkozhatnék a 8oo3. 
.-/úmu vonattal s így az utasok 1 órával 
hamarább érkeznének Csíkszeredába, ahol 
a vonat az utazó közönség boszantása 
nélkül az Gzletvezetőség teljes megelége-
désére kipihenhetné magát. 

Ugyanezen eset áll a 80o4. számú 
vonat menetrendjére. Ez esetben az uta-
sok már délután 4 óra 20 perckor Csík-
szeredában lehetnénak a mostani 5 óra 
30 perc helyett. Ezek folytán  a Gyimes 
felé  induló vonatok is korábban indul-
hatnának ugy, hogy a 8804. számú vo-
nat délután 12 óra 30 perckor, a 8802. 
számú vonat délután 6 órakor Gyimesbe 
érkeznék. 

Ez volna a második menetrend, amely 
a mostani vonatsebességek mellett a Máv. 
üzletvezetőségénél egy kissé gyorsabb 
észjárással létesíthető. Ezt ugy hiszem 
Adám is beláthatja! 

Én ugy hiszem, hogy a vasút azért 
van, hogy a közönség forgalmi  érdekeit 
szolgálja és csakis ugy lesz jövedel-
mezőbb 1 

Még van egy harmadik módosítási 
tervem, melyet ha én volnék a miniszter 
és az Ozletvezetőség fejébe  ezen módo-
sítások nem férnének  bele, életbeléptet-
nék. Ez az, hogy elküldeném az üzlet-
vezetőséget Kukutyinba jeget aszalni vagy 
a Kaspi-tóra az oroszoknak menetrendet 
csinálni. 

Az már mégis igen nagy önkény és 
indolencia az adótfizetökkel  szemben, hogy 
nem akar vagy nem képes még ily kez-
detleges, szerény igényeket se kielégíteni 
s még a kérvényekre sem tud megokolt 
választ adni. 

Vasúti engedélyezéseknél ígérnek fűt-
fát,  de a megépített vasútnál egy nyo-
morult menetrend módosítás vagy alkal-
mazkodás nagyobb nehézséget okoz, vagy 
az üzletvezetőségnél nagyobb ellenzésre 
talál, mint a vasútépítésénél egy 2000 
méter hosszú alagút fúrása. 

Ja I Ugyebár itt is igen sötét hegy áll 
az adótfizető  lakósság érdekeinek útjába. 
(Mehhett). 

Maradtam a tekintetes Szerkesztő 
Urnák 

Madéfalván  a váróterein  ben. 

Csikvármegye tanítóihoz. 
IV. 

Tudva ait, hogy vármegyei tanitó-egyesü-
leteink — a gyergyóít kivéve — különféle 
okok éa körülmények miatt ugy klllaőleg egy 
végeredményében egy teljesen egységes tes-
tületté nem tömörUlbetnek még, én ettől elte-
kintve azt hiszem, hogy bensőleg, szellemileg 
mégis meg lebetne oldani a* egyesülés kér-
dését a jelleg fenntartásával  is. >S hogy meny-
nyire fontos  és már időszerű dolog a tanítók-
nak szoros és testvéries egyesülése: ígéretem-
hez képest csak néhány szóval s egy-két pél-
dával akarom megvilágítani. 

Félreteszem először a tanító én-jét a a vár-
megye tanllgyének s más egyéb jóléte előmoz-
dításának kérdését állítom előtérbe e tekin-
tetben ia, mint amelyek a tanitó hivatásának 

legelső mozgató és ideális rugói a kötelesség-
teljesítésben s csak azután jön a saját java és 
érdeke. így kívánja ezt a még sokak által le-
kicsinyelt, de alapjában véve magasztos tanítói 
hivatás. Saját érdekeinkről későbben szólok. 

Tapasztalaton alapuló igazság, hogy midőn 
az emberek társaságba verődve egymással be-
szélgetni, társalogni kezdenek: az ugyanegy 
munkakörhöz tartozók — akár politikáról, akár 
ntáí közérdekű dologról legyen ÍB SZÓ — fel 
tétlenül áttérnek a saját szakmájukba vágó 
tárgyra. A földmives  a gazdálkodásról, az ipa-
ros az ó iparáról s a tanitó feltétlenül  a pe-
dagógiáról, tanítói működési körébe eső dol-
gokról beszél legszívesebben. Ez igy van. S 
én ugy fogom  fel  a dolgot, hogy ez nagyon 
helyes, mert az eszmék kicserélése csak hasz-
nára lehet, akár egyik, akár a másik foglal-
kozási ág fejlődésének.  S többet is ér ez a 
politizálásnál. Több szem többet lát, töhb fej 
alaposabban meg tudja állapítani egy felvetett 
kérdésre a helyes feleletet.  — S ha valamely 
munkakörben szükség van a folytonos  tökéle-
tesedésre : ugy bizonyára a tanügy az az egyik 
mező, ahol mindig ujubb és ujabb művelési 
ágak lépnek előtérbe s ujabb és ujabb rétegek 
lordittatnak fel  a haladó kor ekéje által. Ta-
gadhatatlan, hogy aki hivatva van másokat 
tanítani, annak fokról-fokra,  időről-időre töké 
letesitenie, képeznie kell önmagát, hogy hiva-
tását méltóan betölthesse. De meg az önérzet 
is erre kell, hogy sarkaljon minden tanítót. 

Kppen ezért azt hiszem ez az egyik és sar-
kalatos ok arra nézve, hogy egy megye tanítói 
karát egy szerves egésszé, szellemileg legalább 
egy évben egyszer egy testületté tömörítse. 
Ks pedig nzért, mert hisz a tanügy teréni ön-
képzésnek, ujabb és ujabb eszmék fölötti  esz-
mecseréknek, szóval az életre kiható gyakor-
lati pedagógiairányelvei megállapításának egyik 
legaktuálisabb tere : egy együttes — testvéries 
tanítói összejövetel, értekezlet; amelyen min-
den egyes tanitó részt vesz egész odaadással. 

Részt vesz — illetve venne — nem egy jó 
bankett kecsegtető reményében, hanem maga-
sabb — ideálisabb szempontból. Azért t. i. 
hogy részint átadja másoknak a tapasztalatok 
alapján szerzett népnevelői ismereteit, részint 
pedig, hogy viszont többi kartársaitól átvegyen 
ilyeneket és azokat értékesítse, vármegyéjének 
javára gyümölcsöztesse 

Látjuk, hogy nap-nap után ujabb és reáli-
sabb kérdések merülnek fel  a tanügy terén; 
pedagógiai elvek változnak, módosulnak; a 
gyakorlati kivitel módja folytonosan  tökélete 
sedik. Sokan a gyakorlati tanítás mikéntjének 
megbeszélgetését fölösleges  dolognak tarthat-
nák, de én azt állítom, hogy: nincs olyan mód-
szer, amelyiknél jobb nem lebetne. Egymástól 
tanul az ember. 

Már most egy olyan hatalmas testületi ér-
tekezleten — amilyen pl. a csikmegyei tanitók 
összejövetele volna — milyen szépen lehetne 
egyetértéssel, egymás iránti kartársi szeretet-
tel és türelemmel az önképzést elősegíteni, a 
megye tanügyét fejleszteni,  azt vallás-erkölcsi 
alapra fektetve  egységessé, célszerű- és gyű 
mölcsözővé tenni. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— A gimnázium felavatása.  Az uj 

csíkszeredai főgimnázium  junius 5-én meg-
tartandó felavatási  ünnepélyre Gróf  Zichy 
János vallás- és közoktatásügyi miniszter 
képviseletében Gopcsa László miniszteri 
tanácsos vesz részt. 

— Pünköst! buosu Csiksomlyon. Az 
idei pünkösti búcsú az eddigieknél nagyobb 
méretű lesz. Gróf  Malláth erdélyi püspök jeleu-
léte és az ősi .csiksomlyói gimnázium" bu-
csuzása mintt. PUnkÖBt napján az ünnepi be-
szédet a klastrom nagy templomában városunk 
plébánossá dr. Szekeres József  fogja  tartani. 

— Eljegyzes. Dr Kovács József  a deb-
receni gazdasági akadémia közgazdasági- és 
jógi tanszékének tanára május hó 2*-án tar-
totta eljegyzését dr. Tüdős Kálmán Debrecen 
vároBÍ tiszti főorvos  leányával Ilonkával. 

— Ájtatosságok a helybeli plébánia 
templomban. E hó 31 én este fél  hét óra-
kor a májusi ájtatosságok ünnepélyes befeje-
zése. Junius hóban mindennap „Jézus szent 
Bzive" ájtatosság este 7 órakor. Pünköst első 
napján szentmise d. e. 8 órakor másodnapján 
9 órakor. 

— Milyen less a magyar honvédtü-
zérség? A katonai javaslatok egyik legneve-
zetesebb reformja  a magyar honvédtüzérség 
szervezése. Hat honvédtüzérosztályt fognak 
fölállítani,  ezekből öt magyar lesz, egy pedig 
horvát. A •- honvédtüzérség egyenruhái Irison-
lóak lesznek a negyvennyolcas honvédek ru-
háihoz : barna zsinóros dolmány, álló gallérral, 
vörös hajtókával, fekete  lófarkas  csákó a 
magyar címerrel, a gombokon ugyanazon jel-
vénnyel, mint a közös hadsereg tüzérségénél. 

— Ktneveaés. A király a földmivelés-
ügyi miniszter előterjesztésére az erdőfelü 
gyelőségi szolgálatnál Krajcsovits Béla fő-
erdőtanácsosi címmel és jelleggel felruházott 
erdőfelUgyelőt  főerdőtanácsossá  nevezte ki. 

— Bezárták az Iskolákat. A városban fel-
lépő vörheny-járvány miatl Fejér Sándor alis-
pán a helybeli elemi népiskola és polgári le-
ányiskola bezárását elrendelte. Ugy az elemi, 
mint polgári leányiskolában a vizsgálatok már 
meg is tartattak. — Eddig 8 vörheny megbe-
tegedés történt. 

— Halálozások. Kerencz János csikszent-
tamási községi iskolai igazgató-tanító folyó  hó 
2!l-éu élete üO-ik évében elhalt. 

— Márton Tamásné szül. Szakács Gizella 
élete 22-ik évében f.  hó 28-án elhunyt Csik-
szentléleken. 

— Schumaeher Dezső az Osztrák-Magyar 
Bank tisztviselője 33 éves korában f.  hó 24-én 
Nagyszebenben elhunyt. 

— Knyeter Kerencz nyug. m. kir. csendőr-
ezredes folyó  hó 21-én til éves korában Bu-
dapesten meghalt. 

— A fagyos  Orbán. Május 12, 13, és 
I4-én a három fagyos  szent l'ong'áe, Szervác 
es Bonifác  elég jól viselte magát. Csütörtö-
kön üunepelte azonban névnapját a.negyedik 
fagyos  szent, a félelmetes  Orbán. Ö már lui 
marad elveihez, mint az ország számos 
vidékéről írják — nemcsak hideget hozott, 
hanem fagyot  és sok helyen havat is. Vidé-
künkön is pár napig oly abnormális hideg 
uralkodott, hogy a télikabátokat ismét elő kel 
lelt venni. 

— Gyermeknapok. Az Országos Gyer-
mekvédő Liga helyi bizottsága az idén a vár-
megye közsegeiben és Gyergyószcntmiklóson 
junius 5 és G-áu Csíkszeredában pedig junius 
10- és 11-éii tartja meg a minden évben szo-
kásos gyermeknapokat. A perselyőrök szere-
pét minden községben hölgybizottságok vállal-
ták el, különösen kiterjedt hölgybizuttaág van 
alakulóban Csikszeredábau és Gyergyószent 
miklóson, hol a gyermekvédelem céljaira a 
legtöbb jótékony adomány esik. Igen sokan, 
majdnem kivétel nélkül vállalkoztak a keres-
kedők is gyermeknapok tartására, kik a két 
napi készpénz bevétel pénztári engedményét 
adják a ligának. Az előjelektől örömmel álla-
píthatjuk meg, hogy Gyalókay Sándor főispán 
és Fejér S inilor alispán lelkes hangú felhívá-
sai a vártnegyében elénk visszhangra találtak 
és nem fogunk  messze maradni filléreinkkel  a 
többi áldozatkész vármegye illegett. A gyer-
meknapok rendezését dr. Veress Sándor vm. 
tiszti főorvos  lemondása folytán,  ki azokat 
áveken át odaadó lelkiismeretességgel és nem 
kevesebb anyagi sikerrel végezte dr. lilthes 
Gyula lapunk felelős  szerkesztője vett.' át, az 
erkölcsi és anyagi siker azonban nz egyes 
községek és városok vezetőire, illetve közön-
ségeire vár. 

— Értesites. Az uj gimnázium és inter-
nátus felavatási  ünnepe alkalmából junius 5-én 
i pünköst másodnapján) a Hutter-féle  vendéglő 
kávéházi helyiségében társasebéd lesz zene-
díjjal együtt 8 korona árban. Aláírási ivek 
vannak nyitva és kiadva a vármegyeházba!', 
a törvényszéki palotában, a polgármesteri hi-
vatalban es Mayer János tanár kezéhez. Kel 
kéretnek mindazok, kik ezen a társas ebéden 
részt akaruak venni, szíveskedjenek a kitett 
ivek valamelyikén aláirntkozni rövid idó alatt, 
liogy a részvevők számáról tájékozást lehes-
sen szerezni. Vidékiek szíveskedjenek levele-
ző-lapon bejelenteni Mayer Jánoshoz részvé-
telüket. A kik tévedésből netalán meghívót az 
ünnepségre nem kaptak, de ahhoz igényt tar-
tanak, sziveskedjeuek Jeveiczó-lapon az igaz-
gatóságnál ezt jelezni. 

— Lapunk rendes nyomdapaplrja a szál-
lítás késedelmessége miatl csak a napokban 
érkezik meg, miérl is olvasóink szives elnézé-
sét kérjük. 

KÖZÖNSÉG KOREBOL.*) 
Válasz. 

A »Székclyscg« legutolsó számában kifo-
gásolja, hogy az uj gimnázium fclszcnlclési 
ünnepélyén dr. Daragus András ügyvéd is be-
szedet tart. 

Reflektálok  a panaszra, dc nem azért, mintha 
én akarnék a kívánt mentséggel szolgálni a 
•Székelyscg«-nek, hanem azért, hogy felvilá-
gosítsam azokat, kik napok óta hangoztatják, 
hogy a vármegye anyagi segítségével felépített 
iskola megnyitási ünnepélyének progratnmjá-
ban -ismeretlen oláh«-nak is szerepet adtak. 

Megnyugtatom a méltatlankodókat: Dr. Da-
ragus András sem fel  nem szenteli, sem meg 
nem nyitja az nj főgimnáziumot,  sem a volt 
tanítványok összességének nevében való fel-
szólalásra igényt nem tart, hanem reá más 
kisebb szerep vár, melynek ismertetése nem 
tartozott az ünnepélyre szóló meghívó kere-
tébe. — 

Az 1901. évben a csiksomlyói főgimnázium-
ban érettségi vizsgát telt, volt tanulótársaim-
mal ugyanis a f.  évben tartjuk a szokásos 10 
éves találkozót s minthogy [elvetettem azl a 
tervet, hogy a találkozót az uj gimnázium fel-
szentelési ünnepélyével kapcsolatban volna he-
lyes megtartani, iskolatársaim megbízásából 
megkértem a tanártestületet, hogy az ünnepély 
programmjában az éppen akkor tíz éves talál-
kozót tartó volt tanítványoknak is engedjen 

meg egy rövid felszólalást,  mely kérésemnek 
a fölanhatóság  beleegyezésével helyet is adott. 
Azl a kérdési pedig, liogy a voll iskolatársak 
közül ki legyen az, ki nevünkben beszédet 
tart — a volt lanulótársak s nem a tanártes-
tület döntötte el. Mi a beszéd megtartására 
dr. Daragus András ügyvédei kértük fel,  ki 
iskolai évfolyamunk  legkiválóbb tanulója s if-
júsági körünk elnöke volt s aki karakteres be-
csületességgel állotta meg helyét az életben 
azután is. 

A «Székelység» szerkesztője az ö egyéni-
séget s a felhozott  körülményeket eléggé is-
meri s mégis nem azokat figyelmezteti  «udva-
riassági kölelezetlségük«-re, kik kevéssel cz-
elölt az ö jelenlétében is átkozódtak arra az 
iskolára, melyben nevelésüket kapták s mely-
ben most mégis szerepelni akarnának, hanem 
kifogást  emel azon egyén ellen, ki az iskola 
szeretetét a távolban is jobban megőrizte, mint 
azok, kik azt egyszer átkozzák s máskor min-
denáron megáldani s ünnepelni akarják. 

Dr. Daragus András különben sem oláh, 
hanem háromszéki székely család gyermeke. 
De ha oláli volna is, akkor is hazafias  Iclkü 
embernek csak örvendenie kellene azon, hogy 
a székely iskola Ünnepén velünk crez. S ha a 
tíz éves találkozó nem is adna külön igenyt 
neki az ünnepély keretében való felszólalásra, 
akkor sem lehetne senkinek kifogása  ellene, 
mert az iskolának ö ép ugy tanulója volt, 
mint bárki más s különben is a voll tanítvá-
nyok tömegéből szónokol választani azok meg-
elégedésére, kik az ember értékét neve és tár-
sadalmi állása után szokták megítélni, ugy sem 
lehetne. 

A tanártestület és fötanliatósága  szívesen 
teljesítette kérésünket. Tíz éves találkozónk sem 
az ünnepély prograinmját meg nem rontja, 
sem a vármegye áldozatkészségének elismeré-
sét háttérbe nem szorítja. Nincs oka tehát sen-
kinek a tnéltallankodásra. 

A vármegye áldozatkészségének elismerése 
bizonyára helyet talál az ünnepély programm-
jában, de incg kell említenem azt is, hogy ez 
az elismerés nem abban a formában  kell ér-
vényesüljön, liogy a köztestület vagyonának 
rendellelésszerü felhasználása  fejében  egyesek 
az iskolai ünnepélyen szerepet várjanak, melyet 
legkevésbé közérdekből, hanem csak a nálunk 
szokásos [eltűnés kedvéért óhajtanának. 

Mini dr. Daragus Andrásnak volt tanuló-
társa, tartoztam neki azzal a kötelezettséggel, 
liogy feleljek  azokiak, kik az érkező vendéget 
előre bántó megjegyzésekkel fogadják. 

Csíkszereda, 1911. május hó 30. 
Ur.  l'i'il  O'iíbnr. 

fírri/n'tl. 
26«/11111. szám. 

Árverési hirdetmény. 
Aluliii kikiililütt bir. végrehajtó i-zeniu l köz-

hírré teszi, liogy a esikszentmártolli l.ir. járásbíró-
ságunk lillll. évi Sp. \ l . 1157/il. száma végzem; 
folytán  llr. Katseher Róbert ügyvéd által képviselt 
tiölsdort Károly kutvállftlat  magyarországi kutvál-
lalat felperesek  részére 51 kor. 2it tlll. tőkeköve-
telés s jár. erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás 
folytan  alperestől lefoglalt  és Ii5n koronára he-
i-sült ingóságokra a esikszeiitiuáitoni kir. járásbí-
róság 11111. évi V. II. îS'27/r». szánni végzésével a/, 
árverés elreiuleltetvén, annak a korábbi vagy le-
lülfoglaltatók  követelése elejéig is, aineayityibell 
azok törvénye zálogjogot nyertek volun. alperes 
lakásán K á s z o ll a I t i /. k ö z s é g h e u leendő 
megtartására határidőül lUtí.  éri junhlH  hó 
3-ik napján délelőtt II órája kitiizetik. amikor 
a bíróilag lefoglalt  házi hlltorok * egyéb ingósá-
gok a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés  mellett, 
.szükség esetén beesáron alul i.s elfognnk  adatni. 

Felhívatnak mindazok, kik ny. elárverezendő in-
góságok vételárából a végrehajtató követelését meg-
előző kielégítéshez jogot tartanak, amennyiben ré-
szükre a foglalás  korábban eszközöltetett volna és 
ez a végrehajtási jegyzőkönyvből ki nem liinik. 
liogy elsőbbségi jelentéseiket az árverés inegkez-
iléseig aluliit kiküldöttnél írásban beadni, vagy 
pedig szóval bejelenteni el ne mulasszák. 

A törvényes határidő a hirdetménynek a bíró-
ság tábláján töl-téut kifüggesztését  követő naptól 
számíttatik. 

t'.sikszcntmárton, 11)11. évi május hó fí-ik 
napján. 

Ambrus Lajos, 
kir. bir. végrehajtó. 

•) E rovatban közlöttekért nem vállal felelős-
seget a azerk. 

Hirdetmény. 
Gyimesközéplok község tulajdonát 

képező 2 szoba, 1 konyha, 1 kamara, 
megfelelő  mellék épületek és kerttel 
bíró korcsma telke, az oda engedélye-
zett korlátlan italmérési jog gyakorlá-
sával, folyó  évi junius hó 17-én dél-
előtt 10 órakor a községházánál nyil-
vános árverésen 6 évre haszonbérbe 
adatik. Kikiáltási ár 500 korona. 

Feltételek hivatalos órák alatt a 
jegyzői irodán megtekinthetők. 

Gyimesközéplok, 1911. évi május hó 
29-én. 

i_2 Az elöljáróság. 
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Sz. 5935/1911. tkv. 

Hirdetmény. 
Csikszentlélek község tlkve birtokszabályo-

zás következtében átalakíttatott és ezzel egy-
idejűleg azokra az ingatlanokra nézve, a melyre 
az 1886. XXIX. 1889. XXXVIII, és az 1891. 
XVI. t.-cikkek a tényleges birtokos tulajdonjo-
gának bejegyzését rendelik, az 1892. évi XXIX. 
t.-cikkben szabályozott eljárás a telekjegyzö-
künyvi bejegyzések helyesbítésével kapcsolato-
san foganatosíttatott. 

Ez azzal a felhívással  tétetik közzé: 
1. hogy mindazok, kik az 1886. XXIX. t.-c. 

15. és 17. §§-ai alapján ideértve e §-oknak az 
1889. XXXVIII, t.-c. 5. és 6. s-saiban és az 
18lJl. XVI. t.-c. 15. §. a) pontjában foglalt  ki-
egészítéséit is — valamint az 1889. XXXVIII, 
t.-c. 7. §-sa és az 1891. XVI. t.-c. 15. ŞS. b> 
pontja alapján eszközölt bejegyzések vagy az 
18813. XXIX. t.-c. 22. §-a alapján történt törlé-
sek érvénytelenségét kimulattatják, a végből 
törlési keresetük hat hónap alatt, vagyis az 
1911. évi december hó 20-ik napjáig bezárólag 
a tkvi halósághoz nyújtsák be, mert az ezen 
meg nem hosszabbítható záros határidő eltelte 
nlán indított törlési kereset, annak a harmadik 
személynek, aki időközben nyilvánkönyvi jo 
got szerzett hátrányára nem szolgálhat; 

2. hogy mindazok, kik az 1886. XXIX. t.-c. 
16. és 18. §-ának esetében, ideértve az ulóbbi 
ş-nak az 1889. XXXVIII, t.-c. 5. és 6. «j-aiban 
foglalt  kicgésziléscit is a tényleges birto-
kos tulajdonjogának bejegyzése ellenében el-
leiitiiondással élni kívánnak, Írásbeli cllenmon-
ilásukat hat hónap alatt, vagyis az 1911. évi 
december hó 20-ik napjáig bezárólag a tkvi 
hatósághoz nyújtsák, mert ezen meg nem liosz-
szabbilliató záros határidő letelte után cllcn-
mondásuk többé figyelembe  vétetni nein fog; 

hogy mindazok, akik a tkönyv átalakí-
tása tárgyában tett intézkedések által, nemkü-
lönben azok, akik az 1. és 2. pontban körül-
írt eseteken kivül 1892. XXIX. t.-c. szerinti 
eljárás és az ennek folyamán  történt bejegy-
zések által előbb nyert nyilvánkönyvi jogaikat 
bármely irányban sértve vclik, ideértve azokat 
is, akik a tulajdonjog arányának az 1889. 
XXXVIII, t.-c. 16. a alapján történt bejegy-
zését sérelmesnek találják e tekintetben felszó-
lalásukat tartalmazó kérvényüket a tkvi haló-
sághoz hat hónap alatt vagyis 1911. cvi dec-
ember hó 20-ik napjáig bezárólag nyújtsák bc, 
mert ezen meg nem hosszabbítható záros ha-
táridő elmulta után az átalakításkor közbejött 
téves bevezetésből származó bárminemű igé-
nyeket jóhiszemű harmadik személyek irányá-
ban többé nem érvényesíthetik, az említett be-
jegyzéseket pedig csak a törvény rendes utján 
és csak az időközben nyilvánkönyvi jogokat 
szerzet! harmadik személyek jogainak sérelme 
nélkül támadhatják meg. 

Egyúttal figyelmeztetnek  azok a felek,  kik 
a hitelesítő bizottságnak eredeti okiratokat ad-
ták ál, hogy a mennyiben azokhoz egyszer-
smind egyszerű másolatokat is csatoltak vagy 
ilyeneket pótlólag benyújtanak, az eredetieket 
a tkvi hatóságnál átvehetik. 

A kir. törvényszék, mint tkvi hatóság. 
Csíkszereda, 1911. május hó 20-án. 

Kozma István, 
1—J kir. lelekkönywezelő. 

Árverési hirdetmény. 
A kászon-altizi közbirtokosság a 

(>691-1 — 1908. K. M. sz. engedély alap-
ján Kászunaltiz községben a községhá-
zánál 1911. évi junius hó 19-én dél-
előtt lo órakor kezdódó nyilvános szó-
cs zárt írásbeli ajánlat alapján eladja 
a község határában fekvő  Feltérkö nevll 
lu.v.il kat. liold területű erdörészében 
becsült mintegy 12278 m3 lucfenyő  ha-
szon fa.  15(17 ni" kéreg és 1760 m:> tűzifa 
készletét. 

A szóban forgó  terület a községiül 
mintegy 7 kim;re, a legközelebbi vasúti 
állomástól, Kézdivásárlielytöl mintegy 

klintre fekszik. 
A kihasználási idő 2 év. 
A kikiáltási ár 57000 korona, me-

lyen alul ajánlatok el nem fogadtatnak. 
A bánatpénz a kikiáltási árnak leg-

alább 10 százaléka, azaz 5700 korona. 
Bővebb felvilágosítás  Koucz Antal 

közbirtokossági elnöknél Kászonaltizben 
és a ni. kir. járási erdögondnokságnál 
Csikszentmártonon s/erezhető. 

Kászonaltiz, 1911. évi május 28 án. 
Tamás Antal, Koncz Antal, 
közbirt. jegyzó. közbirt. elnök. 

E l a d ó 
Csiktusnádi P á t r u b á n Antalnál 

B C U Ú H A L O H 
mely helyben is használható, vagy 

pedig el is vihető. 10—20 

Szám 3026/1911. tlkvi. 2-3 
Árverési hirdetmény kivonat 

A csíkszeredai kir. törvényszék mint tlkvi 
hatóság közhírré teszi, hogy Sommer és Wei-
ner budapesti cég vegrehajtatónak Benedek 
odfin  csikmadarasi lakós végrehajtást szen-
vedő elleni 100 korona és 100 korona tőke-
követelés és járulekai iránti végrehajtási ügyé-
ben a csíkszeredai kir. törvéuyszék területen 
levó Csikmadaras község határán fekvó  a csik-
madarasi I. rész 282. sz. telekjegyzókönyvben 
A + 4. rsz. 544/3., 545/3. hrsz. alatti hazas 
belsőre 324 koronában, a csikmadarasi I. rész 
3817. sz. tjkvben A + 1. rsz. 547. hrsz. alatti 
házas belsőből végrehajtást szenvedőt '/, rész-
ben megillető jutalekara 300 korouaban, a 
csikmadarasi I. rész 2305 sz. tjkvben A t 1. 
rsz. alatti 29 hold. 1036 négyszögöl területű 
közös eriló és legelóbeli illetményből végre-
hajtást szenvedőt '/, részben megillető jutalé-
kára 70 koronában ezennel megállapított ki-
kiáltási árban elrendeltetik, oly korlátozással, 
hogy az ingatlanok a kikiáltási ár '-',-ánál ala-
csonyabb árou eladatni nem fognak  es a 3817. 
sz. íjkvben irt A f  1. raz. 547 hrsz. alatti in-
gatlan jutalek még azon korlátozással, hogy 
az árverés és Szócs Mátyás és neje Császár 
Erzsébet életfogytiglani  lakás szolgalmi jogát 
nem érinti és hogy a fentebb  megjelölt ingat-
lanok az 1911. évi junius hó 20 ik napja 
nak d. e. 12 órakor Csikmadaras község 
házánál megtartandó nyilvános árverésen el-
adatni fog. 

Árverezni szándékozók tartoznak az ingat-
lan beesárának 10%-át készpénzben, vagy az 
ÍK^I. LX. t.-c. 42. j-ában lelzett árfolyammal 
szaluitolt és az IK81. évi november hó 1-én 
3333. sz. a. kelt igazságügy miniszteri rendelet 
8. (j-ában kijelölt évadekkepes értékpapírban 
a kiküldött kezeihez letenni, avagy az 18^1. 
LX. tc. 170. S-a érlehnébeit a bánatpénznek a 
bíróságnál előleges elhelyezéséről kiállított sza-
bályszerű elismervényt átszolgáltatni. 

A kir. törvényszék, mint telekkönyvi hatóság. 
Csíkszereda, 1911. évi márc. hó 17. napj.ai. 

A kiudváuy liilL-léiil: 
László Géza s. k., Jakab János, 

kir. t.-széki biró. kir. tclckküiiyvezclú. 

1029 - 1911. szám. 
ki. 

Hirdetmény. 
Alattirt község elöljárósága közhírré 

teszi, lio^y Csikrákos határbirójánál folyó 
hó 14-ike óta felfogva  tartott 2 darab 
kauca barna csikó, nevezett községhá-
zánál junius 3-án reggel 8 órakor nyíl 
vános árverésen el fog  adatni. 

Egyiknek bal tomporáján S. T bé-
lyegi j ü , , l ) füle  csipett, nyakán szijjal 
csengettyű van. A másiknak jobb füle 
csipett. 

Csikrákos, 1911. >tiáju9 hó 27-én. 
Mánya Antal, Dobos Árpád, 

jegyző. k. biró. 

Versenytárgyalási hirdetés. 
Alulírott hitközségi gondnok az ujon 

nan építendő imaház épitési munkála-
tainak kivitelére ezennel versenytárgya 
lást hirdet. 

Fi liiivatnak tehát mindazon vállal-
kozók, kik ezen épitési munkálatodat 
elvállalni óhajtják, liogy lo százalék 
bánatpénzzel ellátott zárt ajánlataikat 
lolyó évi junius hó 15-én d. e. 9 óráig 
alulírott gonduoklioz udják be, mert a 
később beadandó vagy táviratilag ói-ke-
zeit ajánlatok figyelembe  nem fog  vé-
tetni. 

Az épirési költség 9778 korona 07 
fillért  tesz ki. 

Tervrajz és részletes költségvetés 
alulírottnál bármikor megtekinthető. 

Csíkszereda, 1911. május hó 28-án. 
Mátrai Ignácz, 

ort. izr. hitközségi goniluok. 1-2 

Eladó egy földszintes kőház 
a Kossuth-utcába, mely áll egy  üzlethe-
lyiség, 4 szoba, 1 konyha, kamara és 
1 kettős pincéből, továbbá az Apaffy-
utcába a 4. sz. alatt levő emeletes kő-
ház 2 üzlet, 3 raktárhelyiség, 3 pince, 
az emeleten 6 szoba, 1 konyha, 1 elő 
szoba, 1 kamarából. Hol ? Megmondja 

a lap kiadóhivatala. 

Kiadó lakás 4 szoba, 1 konyha, 
1 kamra, pince helyi-

ség, kert részlettel együtt folyj  évi 
szeptember hó 1-től, Iţoczkâs Bélánál. 

3—3 

E l a d ó a legjutányosabb árban 
egy j ó k a r b a n l e v ó 
6-!óerejü gözcséplögép 

felszereléssel  együtt — K i n é l ? 
Megmondja e lap kiadóhivatala. 

3 - 3 

K e r e s t e t i k e g y g y a k o r o l t 
CIPÉSZ-SE6ÉP 

azonnali belépésre. — Ajánlatok 
Kosa Gergely cipészhez intézen-
dók Csikszentdomokosra. Alkal-

maztatása állandó. 2-3 

E l a d ó esetleg bérbeadó 
egy kétkövü vizi 

lisztelő malom, amely Szépvizen 
van, a Malom-utcába. — Értekezhetni: 

Özv. Smilovszky Jánosnénál, Szépviz. 
6—10 

Q 

Jóforgalmu singes üzlete- ] 
m e t e l f o g a d h a t ó  f é l t é -  § 
t e l e k m e l l e t t j u n i n s l - t ó l 

ELADOM.) 
A bolthelyiséget a legjutá- 3 
nyosabb áron bérbeadóm e> 

Zakariás L. Antal, Szépviz. J 

Hargitafürdő. 
A Hargita gyógyfürdő  alattirt bérlője 

tudomására hozza a nagyérdemű közön-
ségnek, hogy a vendégeknek 3 nyílt 
konyha és szabadfőzés  áll rendelkezésre. 

A vendéglőben Ízletes ételek és jó 
italok s akinek szüksége lesz tejre, ke-
nyérre és különböző élelmi cikkekre, min-
dig kaphatók. 

A Hargitafürdő  vasut-, posta-, távirda-
és távbeszélő állomása Csíkszereda. 

A nagyérdemű közönség szives párt-
fogását  kérve, vagyok kiváló tisztelettel: 

Koncz Antalné, 
2—2 fürJüliérló. 

Őrangyal és ártatlanok őrangyala cz. 
Ima- és énekeskönyv 

uj kiadásban megjelent. — Kapható : 
Szvoboda József üzletében Csíkszereda. 

Í 

PESZKA, PALLÓ, LÉC, GYALULT PAPLÓ DESZKA ÉS 6ERENPA 
mindenféle  méretben és mennyiségben. 

H U L L A D É K L É C (CÁNDRA) É S F Ü R É 5 Z P 0 R 

SZÁRAZ FIATAL BÜKK TŰZIFA KUBIKÖLEKBEM 
állandóan kapható: 

Klein Sámuel esikszeredai gőzfürész  telepén. 
28 TELEFON 19. 

j U 

DUFLA-MAIiATA SÖH naponta fri?s  töltés. n Kőbányai Dréher Sörnagyraktára. 
Telefon  14 és 28. 

ÉRTESÍTÉS. 
A sor idény beálltával van szerencsénk a nagyérdemű helyi magán sör-
fogyasztó közönséget értesíteni, hogy a sörnek a házhoz való szállítását 
megkezdtük. Szekereink reggel nyolc órakor a sört kihordják, amiért 
tisztelellel felkérjük  napi szükségletét — lehet az egy palack is — 
velünk rövid uton tudatni szíveskedjen, hojy az elszállítást naponta 
pontosan eszközölhessük. — Répáti ásványvízre szintén elfogadunk 
előjegyzéseket, mit szekereinkkei naponta egyszer hazaszállítunk. 
5 — 1 8 Teljes tisztelettel: 

NISZEL EIVEREK, CSÍKSZEREDÁBAN. 
=>Bt=>-
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Különleges vásznak, szőnyegek és függönyökben nagy választék. 

Ü Z L E T R T V É T E L . 
Van szerencsém Csíkszereda és vidéke nagyérdemű közön-

ségének szives tudomására hozni, hogy 
CSÍKSZEREDÁBAN, a Kossuth Lajos-utcában 

(GRÜNWflLD-FÉLE  UJ HÁZBAN) 
lévő kizárólagos nagyszabású Budapesti központi ruha nagy áru-
házat átvettem és azt újonnan dúsan felszereltem 

kész férfi-,  női-, fiu-és  gyermeki uhákkal. 
Legújabb és legmodernebb női felöltők,  kimonok, úgyszintén 

angol szabású férfi  ruhák, felöltők  nálam beszerezhetők. 
Különösen felhívom  a t. közönség szives figyelmét  legújabb 

szabású férfi  öltönyökre és legdivatosabb felöltőkre. 
A nagyérdemű közönséget biztosithatom, hogy áraim a legszo-

lidabbak, úgyszintén szolid és előzékeny kiszolgálásom által t. ve-
vőim teljes bizalmát ki fogom  érdemelni. 

Becses pártfogását  kérve tisztelettel 

M Ó Z E S J Ó Z S E F . 13—IS 

Legújabb és legmodernebb kész férfi ruhák és nöl felöltök. 



22. 

KALMÁR ti  EN6EL 
MOTOR- ts etinrkR 

BUDAPEST 
.'jfoaj  ratilir ts Iroda: J Qfir: 

Lipót-kfirut  22. | VI., Üveg-utcza 19. 
Vilaghirúl Eredeti I „Benz"! 

Szivógázmotor-telep. — A jelen 
kot legolcsóbb Qzeme. 

„BENZ" n y e r s o l a j - m o t o r . 

elismert legjobb gyártmány. 
j.inlja lienzin-lokomobilos caéplökészleteit, 

! •melyek bámulatos egyszerű szerkezetűek. 

Teljes jótállás, kedvező fizetési  feltételek. 
Költségvetés, árjegyzék iugyen és bérmentve. 

15—26 

B T T T O . K 
-A. 

„Brassói Bútorkészítő Iparosok 
Műcsarnok Szövetkezeténél" 

oloso és finom  kivitelben, 
jutányos aroD,kedvező fel-
tetelek mellett kapható. 

Kaktár-készlet: hálók, ebédlók, uri-szobák 
és szalon-berendezésekből; elvállal: tel-
jes lak , középületi éB konyhaherendezé 
seket: készít: commers és kárpitos árukat. 

Költségvetés díjmentesen. 
IHegteklntţs vitolkfltelazettség nélkül. 

Kelostor-Qtea  36. Csil-paiota. 
8 - 2 0 

Modern kutépités. 
Dj kutak építését cementgyürük-
kel, súlyesztó rendszerrel s kiszá-
radt régi kutak lennebb sülyesz-
tését jutányos áron elvállalom. 

Nagymihály Sándor, 
cementárugyár és épitési anyagkereskedő 
Csíkszeredában, Kossuth Lajos-u. 48. sz. 

C S I K I L A P O K 5-Ik oldal. 

Menetrend, érvényes 1911. évi május tó 1-től. 
Oda Székelykocsárd—Madéfalva—Brassó Vissza 

Ţ & Szv. 
8003 
I—III. 

ind. Budapest k. p. u. (N.-Váradon át 126) érk. 150 
md. Budapest k.p.u.(Aradonát 126,153) érk. 129I72S 
ind. Kolozsvár (126) . . . . . érk 420~ 
ind. Székelykocsárd 1126, 130i érk. 

Marosnagylak 2. sz. őrház 
Vajdaszeg 4. sz. őrház' 
Maroscsúcs 6. sz. őrház 
Maroskecze . . 

crk. Marosludas (129) jnd 
érk. Besztercze (129) 
érk. Borgóbesztercze 
ind. Borgóbesztercze 
ind. Besztercze (129) 

1246 
1233 
12» 
12® 
125T 
1255 

820 
909 
916 
924 
930 
943 
952 

1005 
1020 
1031 
1046 
1054 
1107 
1116 
1125 

1143 
1255 
104 
115 
123 
133 
144 
206 
218 
231 
246 
256 
310 
319 
329 

405 805 
11-40 
11-47 
11-58 
1208 
1219 
12-42 
100 

730 
1230 
959 
346 
920 

4-00 
407 
418 
4-28 
4-39 
502 
5-20 

640 
125(125 

612 
814 

533 
550 
557 
605 
611 
619 
629 
640 
651 
701 
714 
721 
732 
740 
748 

Marosludas (129) 
Marosbogát . . 
Kutyfalva  16. sz. őrház 
Radnót 
Maroscsapó . . 
Marosugra 24. sz. őrház 
Kerelőszenlpál 
Nyárádtö . . 

érk. Marosvásárhely 
ind. Marosvásárhely . . 

Marosvásárhely [elsőváros 
Nagyernyc 43. sz. őrház 
Sâromberke 
Gernycszcg . . . 
Körlvélyíája 49. sz. őrház 
Pelcle 51. sz. őrház 
Radnótlája 52. sz. őrház 

érk. Szászrégen 
Szászrégen 
Idecsfürdö 
Marosvécs 
Magyaró 
Déda megálló 
Déda 
Ralosiiya 
Szalárd 82. sz. őrház 
Palotailva 
Bánflyháza  . 
Gödcmesterliáza 
Maroshéviz (Borszékfürdő) 
Galóczás 
Várhegy 
Ditró 
Szárhegy . . . 

érk. Oyergyószentmlklós 
ind. Gyergyószentmlklós 

Tekeröpatak 
Vasláb 
Maroslő 
Csikszcntdotnokos 
Karcfalva 
Csikmadaras 
Csikrákos 

érk. Madéfalva  il36) . . . . 
érk. Gyimes i1361 
érk. Palanca (136i 

. ind. 

. ind. 
crk. 
érk. 

érk. 

ind. 
crk. 

ind. 
érk. 

ind. 
érk. 

ind. 

856 
908 
érk! 

'-ea 

- I 
808 
815 
8-26 
8-35 
8-46 
908 
9-26 

640 
125 
612 

3 2 

£ & 

Cl o 
Jd cw 

•W S-. 

.420 
433 
440 
448 
454 
501 
510 
518 
528 
539 
552 
600 
613 
621 
629 

| 10<23~| 
6-47 
6-55 
7 06 
716 
7-29 
7-52 
8.10 

ind. Madéfalva 
Csíkszereda 
Zsögödíürdő 
Csikszcntkirály . . . 
Csikszcnliinre 35. sz. őrliáz 
Csikszentsimon 
Csikvcrcbcs 
Tusnád . . 
Tusnádftlrdö  . . 
Sepsibukszád-Bálványosfüred 
Málnásfürdö 
Málnás . 
Sepsibodok . . . . 
Sepsikőröspatak-Gidófalva 

érk. Sepsiszentgyörgy (134) 
érk. Bereczk (134Ţ . . 
ind. Sepsiszentgyörgy 1134) 

Kilyén 
Uzon 
Kökös 
Prázsmár . 
Szászhcrmáiiy . . . 

érk. Brassó (126, 137, 138) . . 

, ind. 
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olcsó árszámitás mellett közöltetnek és felvétetnek 
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FIGYELEM I 
JH'SjUE 1 H ! 

OMMTHPAPIROK CSAK AZ ITT LÁTHATÓ KÉPEKKEL VALÓmaK. 
ÓVAKODJUNK FPTFKTF.I.EN UTÁNZATOKTÓL! :-: 

1 %ERJSroE-STflR" 

A legjobb és legbiztosabb tyukszemirtó 
„B-A-B^Z"" . á r a . 5 0 ffljlór. 

Ha őszül a haja vegyen „HAJIFJITÓT". mely a 
hajnak visszaadja az ifjúkori eredeti szinét. 
Kéz, hónnlj és láb izzadás ellen egyedüli 

biztos szer a „LINGVO LEONO." 
K.iliiuiű 1'I.IETK VII,MUS lllalmrlirilm. CstaeralálM. 

Postai mfgrpnddleseliet  azonnal eszkőilfik  :<o 

Tá. -vTcesz .é i .ö á J i o m á e s z á m 2 9 . 

UJPONSAtí! HALLÓ! ÚJDONSÁG! 

T E S S É K VÉG IG OLVASNI! 
Semmivel se tudunk rokonaink, jó barátaink, kedveseinknek olyan örömet és meg-
lepetést szerezni és magunknak is lakásainkat felékesíteni.  mint azzal, ba az 
„Első Erdélyi Fénykepnagyíto Müintézetnel ' , Csíkszeredában, Apaffi 
Míhaly-utca 24. szam alatt e I s ö m i n ö s é gü es f i n o m  k i v i t e l ű 

BROMEZÜST ÉLETNAGYSÁGÚ KÉPET 
rendelünk (havi reszletlizetésre is), amely csak elsőrendű kivitelben lesz lier-
llnból hozatott Kotoművések által kidolgozva. Miért tisztelettel hozom tudomásul 
városunk és vidéke inélven tisztelt közönségének. hogy a teljesen átalakított é* 
a legnagyobb kénjelemmel berendezett fényképészeti  műtermemmel kapcsolatosan 
rţ/!/"ji  n)il;<im'i</ţlit(i  <>sxtúh)t is n-iTtu-.ti'uil:.  melyben a legjobb kivitelű és 
bármely nagyságú képek lesznek készítve régi fényképek  után is. Úgyszintén 

AQUAREL, PASTEL ÉS OLAJFESTMÉNYEK. 
Azonban kérem a m. t. rendelő közönséget, hogy ne méltóztasson képeinket a 
házalók által ajánlott silány l.'raion miwikak.nl összetéveszteni, mert képeink-
valóságos 1. minőségit bromeziist papírra lesznek készítve és érettök teljes sza-
vatolás vállaltalik minden tekintetben. Miután a Kotó cikkek gyáraival sikerült 
egyenes összeköttetést szerezni, vagyunk abban a helyzetben, hogy nagyításokat 
előnyös havi részletfizetésre  is eszközlünk, csekély áiTelemelvs mellett A képe-
ket mindenki megtekintheti már a munkálatok folyamán  és esetleges észrevételét 
megteheti, mi által ki lesz zárva, hogy csak egy kep is ne sikeriilljón. Gazdag 
fénykép  és nagyítás minta kiállítás áll a rendelő közönségnek megtekintés véget 
az Apafii  Míhály-utca 24. szám alatt levó műteremben rendelkezésére, hova szi-

ves pártfogást  és számos rendelést kérünk, kiváló tiszteletlel 

Biró József fényképészeti műterme, Csíkszeredában, 
um „Első Erdélyi Fényképnagyitó Miiintézet". 

L E O N A G T O B B K O M P O E T ! 

Ha Ön sulyl helyez egészségére, 
Ha azt akarja, hogy jó kinézeso legyen, 
Ha azt akarja, hogy nyugodt álma, jóét vágya legyen 
Ha erejében gyarapodni akar 

CSAK DRÉNER-SÖRT I6YÉK! 
Kapható Csíkszeredában üvegekben: a jobb kávéházakban, vendég-
lőkben és az összes jobb fűszer-  és csemegekereskedésekben. 

F ó r a l c t á r C e i k v á r m e g y e r é s z é r e : 

Niszel Fivéreknél, Csíkszeredában. 

Dréher-féle  poharas sör— naponként friss  csapo lás — 
csakis Lénknél a H u tter-szálloda kávéházában 
az Európa-szállodában és a vasúti étterembe kapható. 
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Ü ^ l e t á t l í e l y e ^ é s ! 
Van szerencsém a helyi és vidéki nagyközönség becses tudomására 
hozni, hogy 1910. november 20-tól, az Apaffi  M.-utca 18. hsz. alól 
kocsigyártó, nyerges, kárpitos és szíjgyártó-üzletemet 

saját házamba (Mikó-ulca 16. sz.) helyeztem át. Elvállalok a fent 
említett szakmába vágó bármely munka kivilelél pontosan és a leg-
jutányosabb árak melleit. Elvállalok mindenféle  paplan varrásokat. 
A n. é. közönség szives pártfogását  kérve, maradok kiváló tisztelettel 

Szabó Ferencz, Csíkszereda 
1 6 . e z á m . 

Ugyanitt egy teljesen szakképzett segéd azonnal felvétetik. 
25— 

Gîildner  motorok (Diesel readszer), 
Corona nyersolaj-motorok, torta-
telepei, teljes up, lelmaps és 
sima tirlö malom totóe eí. 

Schiel Testvérek, 
B r a s s ó . 

Gépgyár, malomépitészeti inte-
zet és vasöntöde. Szolid, lelki-
ismeretes kiszolgálás. Modern 
szerkezetek olcsó árak mellett. 
Legnagyobb gépgyár Erdélyben. 

HALLÓI ÉRTES ÍTÉS . HALLÓ! 

Építési anyagraktár, vasbeton, rnükö- és cementárugyár. 
Tudomására a,lom a nagyérdemű közönségnek, hogy Csíkszeredában, a Kossuth-
Lajos utca 48. szam alatt nagy epitógi anyagraktár t rendeztem be s azon 
kellemes helyzetben vagyok, hogy a nagyérdemű fogyasztó  közönség .részére min-
dennemű épitési anyagot jó és pontos kiszolgálás,- olcsó árak mellett eszkuzlök. 

Állandó nagy raktárom van 
Mész darabos és oltott Portland-cement friss  és legkitűnőbb minőségű. Gipsi staka-
tur és szobrász. Nad fűzve  stakaturokia és egyéb fak  oltakaras:' 'a. Valódi aszfalt 
fedéllemez  löbbféle  minőségben. Kollarit börlemez, mázolást nem igényel, kizárólagos 
eladása. Asifalt  elszigetelő lemez és kaucsuk aszfalt  nedves fat:ik  és lakások szá-
razzá lei eleije/,, kátrány és eaiboliiieuni fák  telítésére, gomba és rothadás ellen. 
Azbeszt pala igen könnyű és tartós. Teljes lödéseket elvállalok. Vasgerendak bár-
milyen méret szerini. Hornyolt cserép agyagból. Vakolat köpor, Schamotle tűzálló 

tugla és föld  stb.. mindennemű épitési és műszaki anyag. 

C E M E N T Á R U - G Y Á R . 
Kutkarikak betonból 'HO -100, l-JO. 1 -öO-ií-dO—3-1X1 és 4 00 méter átmérójlí.kutnk-
hoz. ezek készítését is elvállalom sűlycsztó rendszerrel, nagyobb kutak építését, 
gőzüzemű berendezéssel készítek nianas vízállások megadásával. Cement-Cserép több-
féle  szi"ben. betoncsövek, hidak .és aiereszek kéBíitése. Beton- ét nulkőlépcptk, szí-
nes járda és burkolati cementlapok gyártása és elhelyezése. Itató- és etetöváluk min-
den nagyságban. Blok Üres tégla, különösen alkalmas istállók és gabonásoknak. 
Virágvázak és talpazatok csinos kivitelben. Kályha alátét lemezek. Kémény- és fal-
fedfcövek.  Mindennemű beton- és ccinentipar-vállalal, granit-terasso beton stb. bur-
kolatok készítése stb. stb. Nagybani eladásoknál megfeleli)  engedmény. A nagyérdemű 
fogyasztó  közönség nagybecsű bizalmával és rendeléseivel felkeresni  szíveskedjék. 

Gyárak és raktárak: Csíkszereda. Ujtusnád és Kézdivásárhely. 
Szives támogatást kér kiváló tisztelettel: 

N a g y m i h á l y S á n d o r építész, Csíkszereda.-

I 

>Ws «U, sg>.«Ur «ifc  & «11/ «It ̂ iU W l̂f  Slt/SU/ 
lU' Első Csikmegyei benzinmotor gépre beren-

dezet t a s z t a l o s m ü h e l y . 
Van szernnusénk é r l e s i t e ni és a nagyérdemű közönségnek becses 
[î y inicb, ajániniii b e n z i n m o t o r g é p e r ő r e b e r e n d e z e t t 

e c s z t s t l o s 
Módunkban áll a legegyszerűbbtől a leglínomabb kivitelben c-lóállitani 
a leggyorsabban ugy bútor mint épúletmunkák&t 9 a melyeknek 
kifogástalan  előállításáért felelősséget  vállalunk. — KivAM tiasteleftel: 

B A R D O C Z é s D A R V A S , C s i k c s a t ó s z e g . 

PSfflBíSBSfflBfflBSSHí"52 «11/\li'«11/«||/«H/«U/«it/«U/«U'"l"'«l/«lt>vl>«U/«li 

® i t ü n ö minőségű és l e g m a g a s a b b s z i l á r d s á g ú P o r t l a n d - C e m e n t e t a j á n l o l c só á r o n a j 

PORTLANP-CEMENT-<aY Á R BRASSÓBAN. 
Csíkszeredában kapható: - A - l / b e r t B a l á z s é s F i e u urak kereskedésében. 

Nyomatott Hirobo4a Jóxaef  kOnjvayoHdijibu, Caikazeredábu, 1911 




