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Kéziratok nei - - -

Politika—közerkölcs—noar faji politika. 
(P.)  A magyar közélet fejlődésének 

egyetlen hatalmas ellensége van : a po 
litika.  Mindent ami szép, ami a nem-
zetre üdvös volna; mindent, ami a ma-
gyar faji  politikát előre vitte volna — 
mindent megőröl nálunk a politika. 
Nevet, tehetséget, tekintélyt egyaránt. 
Igen, mert politikánk rugói nemtele-
nek. Sem kicsiny, sem nagy politiku-
sunkat más nem vezette, mint nz ér-
dek. A helyett, hogy vállalt feladatuk-
hoz biven, a közérdeket szolgálták 
volna, személyes politikát kezdtek — a 
hatalomért. 

Ismeretes sivár helyzetünk. A nem-
zet legféltettebb  kincsén a parlamenten 
követtek el oly erőszakot, mely a par-
lament — a nemzet tekintélyének vég-
telenül ártott. Nem kutatjuk, mi idézte 
elő — nem kutatjuk ki hajtotta végre. 
Megtörtént. Mi csak a szégyent érez-
zük, hogy ez megtörténhetett. A politi-
kai járatlanságnak, erőviszonyok teljes 
ismeretlenségének, a szereplő szemé-
lyek ferde  beállításának lehetett csuk 
következménye. Hát  ennyire ismerik 
vezérlő  politikusaink  egymást,  hogy 
ilyen  becsapás lehetséges  volt  ? 

Ha egy mozdonyvezető vállalkozik 
arra, hogy a rá bízott vonatot rendel 
tetési állomására vezeti: ismernie kell 
a pályát. Tudnia kell, hol, milyen ka-
nyarulatok vannak ; hol, milyenek az 
emelkedési viszonyok — mert külön-
ben kisiklik a vonat, avagy lejtőre ke-
rülve, fékevesztetten  rohan el az állo 
más mellett. 

Kisiklott nemzeti létünk vonata is. 
És pedig kisiklott a sok önkéntes vo-
natvezető hibájából. Ha az ellenzék 
képtelen volt arr.t, hogy megismerje a 
vonalat — melyet meg kell tennünk — 
nem is szólhatott volna bele a moz-
donyvezető dolgába. Bele szólott — és 

a parlamentárizmus megkupta arcul 
csapását. Külső politikai viszonyok — 
egész Európa fegyverkezése,  létérde-
kévé  tette  monarekhiánknak  fegyver 
kezését.  Társadalmi viszonyaink hirte-
len fejlődése  szociális  reformokat  tett 
szükségessé.  És akik üres jelszavak 
hangoztatásaival — sorrendek felállítá-
sával töltötték az erőgyűjtésre azáut 
időt, azok erőszakosan beleszóltak a 
mozdonyvezető dolgába. De Tiszának a 
mozdonyvezetőnek volt lélekjelenléte — 
fékezett.  A kisiklástól megmenekült 
vonatunk, de elhaladt megállás nélkül 
egy fontos  állomás előtt, melynek fel-
írása a „Parlamentárizmus". 

A felelősséget  videli ezért a kor-
mány, viseli Tisza István gróf  is. Beis-
merik, hogy hiba történt, de védekez-
nek — kényszerítve voltunk rá. Bele-
szóltak dolgainkba — olyanok, kik nem 
ismerik a politika — az építő politika 
elemeit. 

Hogy mi lesz~~ézután ? Hogy vissza 
lehet-e vinni vonatunkat az elhagyott 
á'lotnásra ? Erre a jövő adja meg a fe-
leletet. Akár vissza viszik, akár nem, 
nemzeti létünkre haszon nem szárma-
zik belőle, hacsak országos  és helyi 
politikánk  erkölcseit  meg nem vál-
toztatjuk.  Ha kicsinyes torzsalkodá-
sok, Bzemélyi tekintetük érvényesülését 
fel  nem váltja a tiszta  magyar faji 
politika. 

A magyar imperiálizmus tételét a 
„Budapesti Hírlap" állította fel.  Har-
minckét év óta szolgálja — ideálját. 
Soha közérdekű dolgot más szempont-
ból, mint magyar szempontból, el nem 
bírált. Támogatott, buktatott kormányo-
kat. Tekintélyével a magyar hírlapiro-
dalomra — a magyar közéletre egy-
aránt döntő befolyást  gyakorolt. A ma-
gyar társadalom egységesítésének mun-
kájában vezet. Egyedüli újság, a melyik 
nem rombol, de épit is. Közművelődési 

egyesületeink, a közművelődési tanács, 
kultuiegyesületeiuk, a D. M. K. E.; 
E. M. K. E.; F. M. K. E. stb. — a Ma-
gyar iskolahajó, a Magyar Társadalom 
tudooiányi Egyesület, az Országos Ma-
gyar Szövetség stb. eszméinek lelkes 
propagálója a „Budapesi Hírlap". Esz-
méket adott a közéletnek, megérlelt 
közérdekű dolgokat (a gör. katli. magyar 
püspökség), fejlesztette  a magyarság fo-
galmát — kivitelre segített minden kul-
turális küzdelmet. 

Hirdette u hitet a magyar faj  fenn-
maradásában — kereste a kiegyenlí-
tést, a közérzóB egységét. Hirdette a 
pozitív politikát, a sok negativ politi-
kussal szemben. Es e nagy kulturális 
tényezőnket is bevonták az undok sze-
mélyi politika fertőjébe.  A gyanúsítá-
sokból élők kicsinyea rágalmakat szór-
nak szét, lemosolyogják azt. aki még 
bizik a magyarságban. Patkányok kez-
deték ki közerkölcsünk egyetlen őrét. 
Mily kicsinyes a vád, oly nevetséges. 
Megvesztegették.  Lehetséges ez ? Egy 
költőnek, irodalmunk egy hatalmas osz-
lopának pennája eladó volna ? Nem. 
Ne verjétek ki a hitet belőlünk, ki még 
bizunk fajunk  propagáló erejeben. Ne 
vegyétek el hitünket — egyebünk amúgy 
sincs. 

Elképzelhető, hogy valaki 70 éven 
át gyűjtött, — fáradságos  munka árán 
gyűjtött, erkölcsi súlyát a 71-ik évben 
odadobja — pénzért, címért ? Hát min-
den hazugság volna közéletünkben, a 
nyomtatott betű, a vers, a költő 1 Min-
denki követheti meggyőződését, csak a 
vezér nem ? Hát nem paradoxon ez ? 

El fog  jönni az idő, mikor minderre 
megkapjuk a kielégítő feleletet.  Meg-
lesz közeletünkben is az annyira óhaj-
tott béke, a kiegyenlítés. „A köz-
érzés  régi  ereje, mely győztesen 
érvényesülhetne az ellentéteken : egy 
közös hit,  egy közös szeretet,  egy kö-

zös kötelességérzet.  A kiegyenlítés itt 
is, ott is, kétségtelenül önmegtagadáat 
követel, ez az önmegtagadás csak a 
közérzés erejében, nem a sok önző 
akarat tülekedésében foganhat  meg. 

Másik feltétető  az igazi békének a 
műveltség  ereje. Ebben sem haladunk 
fényesen.  Értelmi műveltségűnk fejlő-
dése is inkább csak a szociális agitá-
ció, a hamar-kész és gőgös követelő-
zés képét mutatja, mint a becsületes 
és komoly igazság keresését. Ai érzelmi 
műveltségben pedig egyenesen vissza-
fejlődtünk.  Ebben is, amabban is a sajtó 
legnagyobb része ugyancsak pusztító 
munkát végez. 

Reménységünk alig lehet másban, 
mint vezetőinknek, ha csak a legkivá-
lóbb egy párnak is, jobb belátásában éa 
erkölcsi erejében". 

„Meg kellene érteniök vezetőinknek, 
hogy az a példaadó önmegtagadás, a 
melyet tőlük a haza vár, voltaképpen 
a közérzés, a hazaszeretet győzelmé-
nek fényében  fogja  feltűntetni  őket." 

így irja a legszebb magyar próza-
író : Beöthy Zsolt Rákosi Jenőhöz irott 
levelében. — Mi még hozzá tehetjük, 
hogy a közérzés  és  műveltség  diada-
lához a „Budapesti  Hírlap'  fogja  ve-
zetni a magyar közéletet. 

- Ügyvédek a korm&ny ellen. 
A csíkszeredai és gyergyószentmiklósi 
ügyvédi kar együttes kezdeményesésére 
a marosvásárhelyi ügyvédi kamara leg-
közelebb foglalkozni  fog  a parlamenti 
eseményekkel. Az ügyvédi kamara el-
nökének már el is küldték a rendkí-
vüli közgyűlés összehívását sürgető be-
adványt. A munkapárti ügyvédek kö-
rében azzal érvelnek a beadvány ellen, 
hogy a kamara határozatát as igazság-
ügyminiszter ugy is megsemmisítené. 
Ezzel szemben az ellenzékiek állás-

A „ C S Í K I L A P O K " T Á R C Á J A . 

Talán... 
Lesz-e tavasz a tél  után ? 
Avagy talán 
A tél  örök  marad/... 
Én nem tudom... 
Az én világom olyan hallgatag, 
Mint  fátlan  erdő. 
Melybe  nem oseveg mesét 
A bódorgó  patak... 
Én nem tudom... 
Miért,  hogy minden  elhagyott: 
Nagy  és,kicsi s a jó baráti 
Talán  azirt, 
Bogy nincs, ki  töltse  poharát?... 
Én nem tudom... 
Tán  attól  félnek  nagy leszek  — 
A törpelelki  emberek  ? 
Nagy  nem leszek  soha! 
Vagy  mit beszélek,  ah. 
Szeretni  mégis nem felejtek  el. 
Az emberé volt  mindig  e kebel  I... 
Én nem tudom... 
A tél  örök  marad? 
Avagy talán... 
Lesz még tavasz a tél  után? 

Portik  Andor. 

N a p o l e o n . 
— Irta: K é m e i i e s A n t a l , — 

A tapasztalat azt bizonyítja, hogy a nagy 
emberek nem egy esetben halálok után lesz-
nek azzá, a mik. így van ex Napoleonnal is. 
Az az ember, kinek kardja s láagsseUeme 
előtt egykoron porba hullott Európa, zsarnok 
hírében állt úgyszólván napjainkig. Amióta 
azonban e tüneményszerű férfi  letUnt a törté-

Delem színpadáról, s amióta a nagy történelmi 
dráma, melynek fő  szerepét N.ipoleou ját-
szotta a szentilonai longvoodi síkon, utolsó 
felvonásához  ért, a történelmi igazságszolgál-
tatás Napóleont nemcsak mint .zsarnokot", 
mint bódítót állította a történelem ítélőszéke 
elé, hanem miut emberi is. Ebból érthető az-
után az, liogy miért kezd Napoleon mint zsar-
nok kikapui a köztudatból, s hogy miért tárul 
elélik pszicbejének gyönyörű perspektívája, 
melyen a szivjóságot, emberbaráti szeretetet, 
takarékosságot és vallásosságot a legszebb 
harmóniában egyesülve látjuk. 

Lehet-e egy olyan euiber, kinek pszichéje 
ily szép vonások szintézise, zsarnok ? 

Lehet-e egy egyénről alkotott jellemképUnk 
teljes, ha ennek csak árnyékoldalát festjük 
meg; a fényoldaláról  pedig megfeledkezünk? 

Sajnos, de be kell vallanunk, bogy ez tisz-
tára így áll minálunk, mert még nincs Napo-
leon irodalmunk, következéskép még uem is 
lehet róla kialakult igaz, egészséges közvéle-
ményünk. 

.Zsarnokság!" .Önzés I* e két BZÓ mind-
össze, amivel Napoleoni ai iskolai szllk néző-
pontból karakterizálni Bzoktuk. 

-Pedig, de kevés joggal, ha meggondoljuk, 
bogy az ő trónfosztottjai,  kiknek abszolutiz-
musa Earópát megdermesztette, a i 6 lágszel-
lemének birtokában nyomdokait követik, s egy 
kis más javára térő önzés félével  a koldus-
királyok trónjait ép ugy rokonaikkal vagy, ba 
ugy tetszik, testvéreikkel tölthették volna be, 
mint 6 maga. Ami természetes is, hisz a po-
litika moraljának ez ellen nem igen van vétója. 

Kimondott zsarnok és önző ami szelle-
münkben Napoleon. Igen. mert nein tudjuk, 
hogy vauuak lelkének olyan vonásai is, me-
lyekben az örök emberi ideal tükröződik, a 
minden idők példányképéUl állítják őt az em-
beriség elé. Nem meglepő ellentét-e jellemé-
ben az, hogy ó akinek sokan homlokára sze-
retik slitni a zsarnokság bélyegét, felkeresi 
a titkos, szemérmes szegényeket kunyhóikban, 
hogy pauaszaikat meghallgatva, könnyeiket 
letörülhesse? Ezekben a könnyekben látom 
Napoleon nagyságát legszebben ragyogni. 

S méltán, mert nem egy magasröptű lélek, 
mélyen érző szív kell-e ahoz, hogy magán-
pénztárt létesítsen a szegények segélyezé-
sére? Ú ezt tette és, hogy szivjósigát még 
jobban bámultussa, saját ruházkodásra éven-
kint csak ötezer frankot  szánt azért, bogy a 
többletet a szegények pénztára gyarapítására 
s más humánus célra fordíthassa.  Ez, vala-
mint az a körülmény, hogy amit feljegyeztek 
róla, nem puszta kuriózumból, maga borotvál-
kozott; takarékosságára éa egyszerűségére is 
világot vet 

Hogy sicbéjétól festett  képünk még telje-
sebb legyen, hogy a .zsarnokságból* még 
többet lecsiszoljunk, azt szeretjük hinni, hogy 
egy zsarnok Napoleon, akire Machiavelli amu-
ralizmusából is rákentek egy jó latnyit — biz-
ton száműzte volna lelkéből az Isten eszmé-
jét, ami nélkül örök rejtélyünk maradt volna 
a szentilonai rabságban oly nagynak bizonyult 
lelke. Jóllehet az hten kegyelméből való. leg-
itimitás még anyja kérésére sem adta vissza 
szubadságát, mégis csak testét láncolhatta 

Szentilona göröngyeihez, lánglelke azonban a 
vallás szárnyain fejedelmi  szabadságát élvez-
hette. Ez az, ami tragikumában a fenséggel 
határos. 

Eme nagyságának mentője csak a vallás 
lehet, melynek az emberiséghez való viszonyá-
ról mindig tisztelettel emlékezett meg. Azt 
tartotta, bogy a bit annyira össze van forva 
az ember lelkével, hogy azt onnan Bemmiféle 
hatalom ki nem törülheti. 

Mi adna magyarázatot — mondotta egv 
alkalommal — ama kiáltó ellentétre, amely 
elválasztja a szegényt a dúsgazdagtól, a nél-
külözőt a javakban duskálótól, hacsak nem a 
vallás, amely megérteti velünk, hogy sorsunk 
Isten kezéből jön, aki az Igazságszolgáltatást 
az örök élet számára tartotta fenn. 

Az áhítat bizonyos nemével tudunk csak 
közeledni még gondolatban is ahhoz a komor 
sziklabérchez, melynek szorgalmas látogatója 
lehetett Napoleon, mert ugy érezzük, hogy ott 
ar természet nagy templomában az a bércecske 
nemcsak pihenőhelye, de oltára is volt neki. 

Saját szavai Is erre engednek következ-
tetni: .Ha a trónon minden hatóságom teljé-
ben, haltam volna meg, a legtöbb ember szá-
mára rejtély maradtam volna. Szerencsétlen-
ségemnek köszönhetem tehát, hogy aszerint 
Ítélnek meg az emberek, amilyen vagyok". 

Napoleon Waterloonnál tört le, s mégis el-
mondható, hogy csatát vesztvén győzött I 



Xk oMiL 

pontja u , hogy a kamara közgyűlésén 
-minden politikától tartózkodni kell, B 
attól távol is tartják magukat, esnpán a 
tényeket szegezik le 6s a jogsértések 
ellen tiltakoznak, felülemelkedve  min-
den pártkereten. 

: ujabb terhek. A megkezdett közös 
minisztertanács az 1913. évi közös költ-
ségvetéssel foglalkozott,  amelynek lényege 
Auffenbeig  közös hadügyminiszter ujabb 
követelése. 

A közös minisztertanácson, amelyen 
gróf  Berchtold külügyminiszter elnökölt, 
a magyar kormány részérói Lukács László 
miniszterelnök és Teleszky Jáuos pénz-
ügyminiszter Vettek részt 

Előbb Auffenberg  Mór közös hadügy-
miniszter szólalt fel,  aki expozéjában a 
tüzérség uj felszereléséről  beszélt, utána 
Schemua Balázs, a vezérkar főnöke  be-
szélt, aki sztratégiai szempontból támo-
gatta a hadügyminiszteri 

Gróf  Berchtold külügyminiszter min-
denben osztozott a két felszólalóval  és 
kifejtette,  hogy a vezérkari főnök  által 
hangsúlyozott kívánalmakat a külső po-
litikai szempontok miatt kell minél előbb 
megvalósítani. 

A közös hadügyminiszter által kért 
rendkívüli hitel 250 millió korona. A mo-
narchia egy-egy államára évenkint 40 
millió korona jut 

A közös minisztertanácsot folytatják. 

Megint a M. á. v. 
(P.) Julius elsején lépett életbe a máv. 

uj személydijszabása. A vidéknek, a távol-
eső vidéknek legnagyobb kárára. Elis-
merjük, hogy a máv. tarifája  a külálla-
mokkal szemben túlságos olcsó volt. — 
Elismerjük, hogy a nehéz pénzügyi vi-
szonyok, a sürgős beruházással járó ki-
adások az államvasutak jövedelmének 
gyarapítását szükségessé tették. Azonban 
a beállott uj viszonyok nem egyformán 
érintenek minden vidéket. Ez alkalommal 
csak Csíkszereda—Budapest vonalát vizs-
gáljuk. 

Az uj menetdijszabás szerint a II. oszt. 
gyorsvonaü jegy Csíkszeredáról-Buda-
pestre Székelykocsárdon át468+250=718 
km = 27-70 kor. Eddig volt 20 — kor. 

Csíkszeredáról Brassón át 731 +63=794 
km és a Brassó—Sepsisztgyörgyi vonal 
33 km. Vagyis 28-60+2 §0=31-50 ko-
rona. Eddig volt 20-0+1-80=21-80 kor. 

Vagyis, ha Brassón át megyek Bu-
dapestre, 3-80 koronával fizetek  többet, 
mintha Székelykocsárdon át utazom. Ez 
még eddig nem is sérelem. De az állam-
vasutak menetrendje aztán igazit a dol-
gon. Gondoskodik arról, hogy ne vá-
laszthassam a rövidebb olcsóbb utat, ha-
nem belekényszcrit a drágábba. Mert mig 
Brassón át elérem Budapestet 19 óra 
alatt — addig Székelykocsárdon át 22 
órára van szükségem. 

Aki tudja, hogy milyen unalmas — 
idegesítő egy ilyen hosszú ut utolsó két 
órája — az méltányolni tudja azt a 3 
órás differenciát,  ami a két útvonal kö-
zött van. És még hozzá a vasutak ezt 
mesterségesen idézték elő egy meglevő, 
jobb állapottal szemben. 

Szomorúan kell konstatálnunk, hogy 
Magyarország  összes városai közül 
Csíkszeredából  legdrágább  az utazás 
Budapestre  (31.50 kor. gyv. II. o). Mert 
nem kívánhatja az államvasutak, hogy az ő 
„olcsóbb" tarifája  szerint menjek (27.70 
koronáért három hosszú órával több ideig 
— különösen, ha ez az ut gyorsvonati 
jegyem mellett a tehervonat lassúságával 
szállít és 30—40 percig időz egy-egy 
jelentéktelen állomáson. 

Ismertük tapasztalásból az államvasút 
igazgatóságának jóindulatát. Ennek is az 
a folyamánya.  Hátborzongva gondolunk 
rá, hogy milyen lesz az az állapot, ha 
elveszítjük a .jóindulatot". Csíkszeredát 
bizony-bizony elhelyezik Kamcsatkába. 

De azt nem látjuk át, hogy mért 
tartozunk eltűrni létérdekeink legteljesebb 
negligálását? Vagyont érő érdekeinkért, 
vagy a székely faj  kulturájáért-e ? vagy 
pedig pusztán élhetetlenségünkért ? 

Angl iában lerombolnák az ilyen 
vasutat I 

C S Í K I 

A Vidéki Hírlapírók Országos 
Szövetségének gyűri kBzgyiMse. 

A VHOSZ. 1912. évi rendes kfagyfllését 
Győrött tartotta jnoias hó 80-án. A gyönyörű 
városházpalota közgyűlési terme a zsn tolásig 
megtolt hírlapírókkal, a karzatról pedig bölgykö-
zönség kisérte figyelemmel  a mindvégig érdek-
feszítő  gy Illés lefolyta  át. Ott volt a város és 
vármegye ssioe-Java: köztük Várady L Árpád 
győri püspök, Ooda Béla Győr ss. klr. város 
és vármegye fílapánja,  Németh Ilik lós alispán, 
dr. Knncz Jenő vármegyei főjegyző  s Író, Wen-
nes Jenő polgármester, Farkas Mátyás polgár-
mesterhelyettes a helyi notabilitások, Szávay 
Qyola, Ámon Vilmos, Ámon Vilmosné és Sas 
Edeas Irodalom képviselői közül. A köigylllést 
Bzávay Gyula elnök magas ssárnyaláso megnyi-
tójával vette kezdetét, melyben meglepő hason-
latokkalfestette  a komoly, a tehetséges vtoetőfc-
tól irányított sajtó hivatását, megemlítvén, 
hogy a Baj tó s követkeaésképen a hír-
lapírók is minő ssoros kapcsolatban állanak a 
helyi, úgyszintén as országos politika fakto-
raival. As előkelő színvonalon álló megnyitóra 
Wennes Jenő polgármester válasiolt nagyon 
szíves hangon, Üdvözölvén egyúttal a hírlap-
írókat. Majd bejelentette a Győr si. klr. város 
által felajánlott  360 korona kiutalását, melyet 
a város a sajtó iránt érzett megbecsüléséből 
a Szövetségnek győri közgyűlését legsikerül-
tebben leiró tárcacikk jutalmazására kívánja 
fordíttatni.  A közgyűlés örömmel s köszönet-
tel vette tudomásul. Ezutáa a tárgysorozat 
következett. Éles vitát provokált a titkári je-
lentés. A csupán hírlapírással foglalkozó  fia-
tal tagok közül többen felpanaszolták,  hogy a 
VHOSZ.-nek tagjai között túlsúlyban vannak 
az olyan tagok, kik a hiriaplráson kívül egyéb 
társadalmi pozíciót is töltenek be. A titkári 
jelentés végUl szavazásra került s a vitaren-
dezőket óriási többséggel leszavazták. — Ezt 
megelőzőleg az elnök tiltakozása ellenére, 
rendkívül nagy lelkesedéssel újra Szávay 
Gyulát kiáltották ki elnökül, ki végre is a 
közgyűlés akarata előtt meghajolt. 

Gyűlés után mintegy 203-an a Royal 
szálloda télikertjébe vonultak a hírlapírók, hol 
fényes  ebéd várta az egybegyűlteket. — 
A banketten megjelentek GoilaBéia főispán, 
az aliapán, főjegyző,  polgármester s még na-
gyon sokan a helyi előkelőségek közül. Töb-
ben mondtak felköszöntőt:  Így a főispán,  pol-
gármester, Szávay Gyula, Sas Ede, Az első 
eset vo!t, hogy a VHOSZ. közgyűlésén a had-
sereg Is képviseltette magáL A tósztok során 
(elállott ' . * alezredes is, ki szabatos, tiszta 
magyar nyelven üdvözölte a hírlapírókat, hang-
súlyozván, hogy több-kevesebb megszakítással 
20 esztendei Győrött tartózkodása alatt civi-
lek s katonatisztek között soha a legkisebb 
összeütközés sem történt, ellenben a tisztikar 
tagjait is a legkedvesebb emlékek fűzik  Győr 
városához. Szokatlanul jóleső érzéssel fogad-
ták a nem várt üdvözlést s az alezredes majd 
mindenkihez külön-külön járult egy-egy barát-
ságos kocintásra. 

Mát az ebéd kezdetén egy kedves meg-
lepetés érte a sajtó képviselőit. Mindenegyes 
teríték mellett a győri gyárosok ajáu-
déka: egy kicsinek éppen nem mondható cso-
mag, melyben a legfinomabb  cukorkák, tea-
sütemények, többféle  apróság, köztük a győri 
bőrdiszmúáru gyárból egy csinos, színes bőr-
bői készült asztalfutóka  stb. voltak összefűzve. 
Különösen a Szövetség nótagjai örültek ezek-
nek az apróságoknak. 

A helyi qjságirókból alakult választmány 
is kitett magáért, amennyiben lehetővé tette 
a P a r s e v a l katonai léghajónak Győrbe, 
utazását. A léghajó eate 10 óra után érkezett 
s mintegy 300 méter magasságban majd egy 
tel|es óráig úszott a kivilágított város felett, 
nagyszámú közönség érdeklődésétől kisérve. 
A közebéd után különvonattal Pannonhalmára 
indult a táreaság, hol megszemlélve az ősi 
bencés-főmonostor  remek könyv- és képtárát, 
majd a toronyból gyönyörködve a regényes 
kilátásban, hol a Bakony nyúlványai is tar-
kítják már a szemhatárt, kellemes hangulat-
ban a főmonostor  angolparkjába vonult, hol a 
a pannonhalmi bencésrőapát Hţjdu Tibor ven-
dégel voltak a hirlaplrók. Este 8 után részint 
a különvonattal, részint automobilon utaztak 
viasza a s^jtó képviselői a közeU Győrbe, hol 
társasvacson fejeate  be a kirándulást Ut 
említjük meg, hogy a Vidéki Hírlapírók Or-
szágos Szövetségé lek tagjai közé 200 koroná-
val belépett Várady L. Árpád győri püspök; 

L A P O K . 
Székely Ferenc IgazaágBgymlnlsiter pedig 
táviratilag üdvözölte a közgyűlést, melynek 
tárgyalásaihoz sikert és hasznai eredményeket 
kívánt 

A közgyűlésen Sepsiszentgyörgyről Ádám 
Éva írónő, vármegyénkből mint a Szövetség 
tagja, Mátrai Ferenc Béla klr. s. tanfelügyelő 
vett részt 

A közigazgatási bizottság Ülése. 
Csíkszereda, 1912. julius 8. 

A vármegye közigazgatási bizottsága folyó 
hó 8-án tartotta rendes havi ülését, Gyalókay 
Sándor főispán  elnöklete mellett. Az üléBen 
megjelentek Mikó Bálint, dr. Bocskor Béla, 
Szász Lajos, dr. Fejér Antal. Császár Nándor, 
Végh István József,  Homolay Lajos, dr. Ko-
vács Gyárfás,  dr. Nagy Béni, Jeney László, 
dr. Veress Sándor és dr. Élthes Gyula jegyző. 

Bzász Lajos főjegyző  előteijeaztette a köz-
ponti tisztikar kedvező tevékenységi kimuta-
tását, melyet a bizottság tudomásul vett 

Ezután a bizottság tárgyalás alá vette dr. 
Harmat Leo korházi főorvosnak  a korház bel-
gyógyászati OBZtálya tarthatatlan állapotának 
és a felmerült  személyes torzsalkodások meg-
szüntetése iránt beadott panaszát, melynek 
kivizsgálására a bizottság Szász Lajos, dr. 
Fejér Antal, dr. Nagy Béni és dr. Élthes 
Gyulát küldötte ki. A panasz érdemében a 
bizottság a megtartandó vizsgálat után fog  dön-
teni. 

A bizottság az 1899. évi XXV. t-c. alap-
ján, a Caikvármegyében italméréssel foglal-
kozó felek  terhére, a székely udvarhelyi kir. 
pénzügyigazgatóság által, az 1912—1914 
évekre I-só fokulag  kivetett Italmérési illeté-
kek ellen benyitott felebbezések  letárgyalá 
sára, Cslkvármegyében alakítandó felszólam-
lás! bizottság elnöki teendőivel Szász Lajos 
vm. főjegyzőt,  közigazgatási bizottsági tagot 
bízta meg. 

A kir. pénzügyigazgató jelentette, hogy 
junius havában egyenes adóban befolyt  37048 
kor. 33 fillér,  a mult év hasonló havában 
74982 kor. 47 fillér,  hadmentességi díjban 
530 kor. 44 fillér,  a mult év hasonló havában 
1720 kor. 46 fillér,  bélyegdíj és illetékben 
23762 kor. 01 fillér,  a múlt év hasonló havá-
ban 54041 kor. 02 fillér,  fogyasztási  és ital-
adóban 27582 kor. 07 fillér,  a mult év hasonló 
havában 19313 kor. 12 fillér,  dohányjövedék-
ben 72358 kor. 66 fillér,  a mult év hasonló 
havában 97265 kor. 73 fillér.  Ideiglenes ház-
adómentesség adatott 38 esetben, községi 
közegek ellen rendbirság alkalmaztatott 7 
esetben. 

A törv. főállatorvos  jelentése szerint a 
vármegye állategészségűgye jnniUB havában 
kedvezőtlen volt Eeilópett ugyanis a sertés-
orbáncz Csikszentgyörgy, Csikcsekefalva,  Bánk-
falva,  Káezonjakabfalva,  Kozmás, Csikszent-
király, Gyimesbűkk, Gyimesközéplok, Csik-
mindszent, Csikszenttamás, Várdotfalva,  Ditró 
és Gyergyóholló községekben, a sertéavéss 
Csatószeg, Csikszentgyörgy, Kászonaltiz, Caik-
szentsimon, Zsögöd, Jenőfalva  és Gyergyó-
alfalu  községekben, a veszettség Csikmena-
ságon ÓB Qyimesbükkön 1—1 drb kutyán, az 
ivarazervi holyagos kiütés Csíkszeredában egy 
állami ménen és Csikpálfalván  1 drb kanca-
lovon s végül a rűhkór Gyergyóalfaluban  egy 
tulajdonos négy drb lován. A hó végén fer-
tőzve maradt rűhkórral 1, ivarszervi holyagos 
kiütéssel 3, veszettséggel 3, juhhimlővel 2, 
sertésvésszel 14 és sertésorbánccal 22 köz-
ség. Az cmlitett állatbetegségek megállapítása 
alkalmával az előirt óvintézkedések azonnal 
foganatosíttattak,  a sertésorbánc és sertésvész 
ellenes oltások üdvös voltára a gazdaközön-
ség figyelmét  a járási m. kir. állatorvosok 
minden eBetben felhívták  s több helyen ol-
tottak la eredménynyel. A gyimesbűkki kóbor 
veszett kutya által megmart leányka védő-
oldás céljából a budapesti Pasteur-intézetbe 
szállíttatott Qyergyószentmiklóson a Bzorvá-
nyoa veszettség megszűnt és az ebzárlat fel-
oldatott A bizottság e Jelentést tudomásul vette. 

Ezután a klr. tanfelügyelő,  klr. ügyész, 
tiszti főorvos,  államépitészeti hivatal főnöke, 
árvsz. elnök tették meg szokásos jelentéseiket, 
melyekhez a bizottság hozzájárult 

Indítvány nem tétetvén, az ülés már fél 
12 órakor véget ért. 

Délután 2 órakor Gyalókay Sándor főispán, 
vendégszerető hálánál fényes  közigazgatási 
ebédet adott, melyen a bizottság tagjai csak-
nem teljes számban megjelentek. Ai ebéd a 
legjobb hangulatban aa esti órákig tartott 

SS. náflL 

•gy érdekei feljelentés. 
A marosvásárhelyi ügyvédi kamarához egy érdekes 

(eljelentéi tétetett, melynek Indító okaival nem aka-
runk foglalkozni,  act nem la kutatjuk. Illatán azon-
ban nem csupán cslkssentmártoni, de cslkssendsi és 
gyergyóazentmiklósl ügyvédiket la érdekel, teljtartaL 
mulsg klán adjak. Erdeke» ai la, hogy ugyancsak 
Cslkssentmártonbsn utcára nyíló ajtója van a Dr, 
Ady Endre áa Dr. Vltos Pil ügyvédek Irodájának la-
kik kOaOl elóbbl éppen maga vágatta aa Irodahelyi-
ség ajtaját aa utcára, meg vsgrönkgyózódve azon-
ban, hogy nem kliens fogaoeásért,  hanem a kényel-
mesebb bejárásért. 

A panaaalott ügyvédek bérben bírt Iroda helyi-
ségeik már elébb utcára nyílé ajtókkal voltak ellátva. 
Ugy tudjak, hogy a kamara leknldotte nevezett ügy-
védeknek a fent  jelzett 65/912. sz. feljelentést  panasz-
lott ügyvédeknek nyilatkozattételre. Kíváncsian vár-
juk a kamara véleményét e tárgyban, annyival is in-
kább, mert legjobb tudomásunk szerint, hála Isten-
nek, még nem jutottunk Csikváimegyében oda, hogy 
ügyvédek klienseket fogdosnának  [.teára nyílé ajtók-
ban vagy más módon s legkevésbbé olyanok, kikról 
küztudomázu, hogy némelyiknek évtizedet megha-
ladó Id4 óta Irodája jóforgalmo. 

A feljelentés  szószerint a küvetkezó: 
Tekintetét  OgfcUi  Kontárul 

Dr. Albert Gábor éz Dr. Nagy Jenó cslkszentmár-
tonl ügyvédek Irodájuk üzlethelyiségben vannak el-
helyezve. Nlnoz aa areklámhajháazé kereakedó, kinek 
üzlethelyiségei oly feltQnóen  kínálkoznék a vevők-
nek, mint nevesett ügyvédek Irodái a klienseknek. 
Ezért van, hogy egyik másik vevó bemegy az irodába 
B ott s munkában elmélyedt ügyvádtól pálinkát, fű-
szert vagy haat kér, aat gondolván, hogy üzletben 
van. dr. Nagy Jené ügyvéd Irodájának ajtóját kert 
választotta el as utcától, de ezt la leromboltatta, 
hogy annál feltünóbb  legyen Irodahelyisége s annál 
könnyebben tévedhessenek be oda a kliensek. As 
Irodának ilyen elhelyesése sérti ss ügyvédi kar te-
kintélyét s a bírói gyakorlat szerint mint fegyelmi 
vétség büntetendó. Tisztelettel kérem tehát a tekin-
tetes ügyvédi kamarát: 

Méltóztassék nevezett ügyvédeket kötelezni, hogy 
Irodáikét helyezzék át a torvény követelményeinek 
megfeleld  más helyiségbe s amennyiben est megtenni 
vonakodnának, fegyelmlleg  megbüntetni. 

Tisztelettel 
Dr. Botár Adolf  Ifycéd. 

Ipari kiállítás Csíkszeredában. 
A folyó  év augusztus 23. 24-én 

Csíkszeredában tartandó .Székely-Tár-
saságok Szóvetsége' idei nagygyűlése 
alkalmával dr. Ujfalusi  Jenó polgármes-
ter és László Oyula iparkamarai titkár 
kezdeményezésére ipari kiállítás lesz, a 
melyen minden osikmegyei ónálló ipa-
ros, (nók is) és műkedvelők részt ve-
hetnek. 

Célja a csikmegyei ipar, ipari ter-
mékek megismerése, megismertetése s 
ez által az iparfejlesztés  előmozdítása. 

Midón az eszmét órómmel üdvözöl-
jük, mi ÍB felkérjük  vármegyénk min-
den iparosát, vagy ipari termék tulaj-
donosát, hogy saját jól felfogott  érde-
kében is a kiállításon részt venni szí-
veskedjék. 

A kiállítók közül kedvező bírálat 
esetén egyesek oklevelet, esetleg pénz-
beli jutalmat is nyerhetnek s azon fe-
lül a kiállítás bezárásakor tartandó vá-
sár alkalmával kiállított tárgyaikat el 
is adhatják. 

Csikmegye területén oly sok érté-
kes anyag van, hogy óhajtandó volna, 
ha ásványokat, (kószén, kaolin, már-
vány, fa,  borviz stb.) is állíttatnának ki, 
mert hisz ezek is lehetnek ipari feldol-
gozás, vagy értékesítés tárgyai. 

Az iparosok, illetve azok részére, 
kik a kiállításon részt venni kivánnak-
a rendező-bizottság .bejelentő-ív" et bo. 
csátott ki, amelyet az érdeklődők dr, 
Ujfalussy  Jenó polgármestertől sze-
rezhetnek meg. 

TUDNIVALÓK: 
1. A kiállítás a .Székely Szövetség* folyó 

évi augusztus 23-án, Csíkszeredában, a rém. 
kath. főgimnáziumban  tartandó nagygyűlése 
alkalmából rendeztetik s célja a csikmegyei 
ipar megismerése és megismertetése. 

2. I{ís*t vehetnek a csikmegyei illetőségű 
vagy származású önálló iparosok. Iparos segé-
dek leánylparosok (nók is) és műkedvelők. 

3. A bejelentő iv két példányban töltendő 
ki és küldendő el Csíkszeredába az Ipartes-
tület címére. 

4- A tárgyak augusztus 21 élg szállitandók 
és a gimnázium kiállítási helyiségében elren-
dezendők. (Kívánatos, hogy a kiállítók lehető-
leg jelen legyenek és tárgyaikat magok ren-
dezzék el.) 

5. A kiállítás augusztus 26-én délután zá-
ródik, amikor a tárgyak azonnal elszállitandók. 

6. A kiválóbb tárgyak kiállítói jutalmaz-
tatnak. 

7. Folyamodtunk a kereskedelemügyi mi-
niszter úrhoz, hogy a nagyobb tárgyak vissza-
szállítására az ingyenes szállítási kedvezményt 
engedélyezze. 

a A kiállítók, ha részvéteinket joliua vé-
géig bejelentik — Csíkszeredába és vissza-
utazásukra személyükre kedvezményes áru 
vasúti Jegy váltására Jogosító igazolványt U 
kérhetnek. 



4-flc  oldal. C S Í K I L A P O R 28. u£m. 

— Ünnepély. A tusnádi gazdaszövetség 
folyó  évi julius hó 28-án, vasárnap, az újon-
nan létesített Népkert megnyitása alkalmával 
egész napra kiterjedő Ünnepséget rendes a 
Népkertben. Lapunk jövő számában fogjuk  kö-
zülni ünnepély műsorát is. 

— Kozák Dávid zenekara folyó  hó 13-án 
szombaton este a dr. Száva-féle  hangverseny 
után a Hutter-kávéhi'iz és éttermében játBzlk. 

— A csíkszeredai vadásztársalat A 
ni. kir. fóMmivelésügyi  m<niszter körrendelet-
ben bivta fel  a törvénybalóságokat, hogy a 
vadásztársaságokról vezetett nyilvántartás ada-
tait a létező állapotoknak megfelelőleg  helyesb-
biteni óhajtván, jelentsék be az időközbenesz-
közölt változásokat A csíkszeredai vadásztár-
saság bejelentése szerint a társaság vadászte-
rülete 30,000 hold, mely területekhez tartoznak 
Csíkszereda, Csiktaplocza, Zsögöd, Csikmind-
szent,Kitód, Várdotfalva,  Cxikcsicsó, Madéfalva, 
Csobotfalva,  Csomortán és Csikszentmihály. A 
vadászterületből 18,000 hold erdősterület és 
1:2,000 hold mező. A összterületnek egyharmad 
resze évenként, különböző községekben tilal-
mazott terület. A társaság négy felesketett 
vadőrt tart, haszonbérre fordit  875 koronát, 
személyzet fizetésére  1240 koronát, vadápolásra 
300 koronát és duvad irtására vadőröknek ló-
dijakban évente különböző összeget A társu 
lat jelenlegi tisztikara áll, (elnök nincs betöltve), 
helyettes elnök,és alelnök id. Gál József,  pénz-
tárnok Gözsy Árpád és intéző-jegyző Nádasdy 
Uéla. A társaság megalakult ezelőtt 30 évvel, 
de alapszabályai 1909. évtől vannak. A vad-
állományt ezideig vadőrök bijján óvni nem le-
hetett, a vadőrök alkalmazása óta azonban az 
orvvadászok fogynak  és remélni lehet bogy 
hosszabb idő alatt elérhető lesz a vadszaporu-
lat. Mindaddig kilátás erre kevés van, mig a 
jogosulatlan fegyverhordozókra,  illetve vador-
zókra az annyira üdvös „uj vadásztörvény" 
vagy egy erős miniszteri szabályrendelet nem 
hozatik, mert most még minden községben vau 
vadorzó bóven és minden falusi  házban legalább 
1—2 puska. 

— Jelentkezzenek a .Titanio" hozzá-
tartozói. A belügyminiszter rendeletben hivta 
fel  a vármegye alispánját, bogy a „Titanic" 
gőzhajó katasztrófája  alkalmával szerencsétle-
nül járt magyar állampolgárok netalán hátra-
maradottjai és segélyre szorultjainak személyi 
adatait az alantos hatóságokkal az egész vár-
megye területén, a legszélesebb körben nyo-
moztassa ki, kogy a hátrahagyottak igényei 
a segélyezésre alakult bizottságok előtt érvé-
nyesíthetők legyenek. A nyomozás széles körU 
niegejtésére a vármegye alispánja felhívta  az 
összes elsőfokú  hatóságokat. 

— Hegütöt te a fa.  A lomási erdóipar ré; 
szere fa  döntéssel foglalkoztak  a munkások. 
A Vajvodásza patak fejénél  Qazdi György és 
társai döntöttek le több fenyőt,  amely közül 
egyik Gazdit halálra sebezte. A halâloşan sé-
rültet pár napig a galócási telep kórházában 
ipolták, miguern f.  hó 1-én a szerencsétlen 
ember meghalt. Halálát 4 kiskorú árvája, fele-
sége és öreg tehetetlen anyja gyászolják. 

E g y ±aJoL 
mely áll 2 szoba, konyha és egy külön sütő 
házból, eladó. Értekezni lehet Fúleki 
Imre tulajdonossal, Csíkszereda, Kos-
suth L.-u'ca (a Városházzal szemben) 

Betáblázásos kölcsön. Előnyös fel-
tételek mellett első helyen való be-
táblázásra szántó, kaszáló és erdő 
birtokra pénz kölcsön kapható. 

C i m a k i a d ó h i v a t a l b a n 

Gépészt keresek gózcséplö géphez 
Csikszentdomokosra, azon-
nali belépésre, ajánlatok 
Qyörgy András ciméie Csik-
szentdomokosra kéretnek. 

A MESTERDALNOK., 
('illőin Hzóp és tökéletes, 
Benne járni élvezetes. 
Mert ha cipőt azegzek, varrok, 
Rajt vao 

KAUCSUK SAROK. 

Hirdetmény. 
Csikszentmárton és Csekefalva  köz-

ségek  elöljárósága  közhírré  teszi, hogy 
Cs ikvármegye alispáni hivatalának 
2850—1012. számú rendeletére engedé-
lyezett és állami épitészeti hivatal ál 
tal felülvizsgált  terv és költségvetés 
alapján a csikszentmártoni róm. kath. 
egyház templomtornyának és melléképü-
leteinek bádoggal való átfödését  és a tem-
plom kerítésének kijavítását 5160 kor. az 
azötezeregyszázötvenhat korona költség-
vetési összeggel megállapította, úgy-
szintén kántori istálónak felépítését  is 
5507 ötezerötszázbatvanhét koronával. 
Az árlejtés idejét 1012. év julius hó 
21-én délntan 3 órára az olvasó-
kör helyiségébe tűzi ki. Versenytárgya-
lás szóbeli- és zártajánlat alapján tör-
ténik. Zártajánlatok az árlejtés meg 
kezdéséig az árverező biztos kezéhez 
teendők, a kikiálltási összeg 10*/,-ával 
készpénzben, vállalkozó biztositéka visz-
szataitandó. A hirdetett munkák lolyó 
évi szeptember 13-ig elvégzendők. Utó-
ajánlatok nem fogadtatnak  el. Az épít-
tető patrónus község fentartja  magá-
nak a jogot, hogy ajánlattevők közül 
szabadon választhasson. 

Kelt Csikszentmárton, 1912. julius 9. 
Gábosy Lajos, Tamás  Gábor, 

körjegyző. közs. biró. 

Brassó, Búzasör 9. 
Egyedüli különlegességi vállalat: 

Divatos szőnyegek, 
Függönyök, garnitúrák, 

Pamlagtakarókban. 
Bútorszövetek, matracgradli. 

Legnagyobb rakt&r linóleumok-
ban és viaszkos vásznakban. 

Szolid kiszolgálás I Legolcsóbb árak I 
11-50 

Van szerencsém nagybecsű tudomá-
sára hozni, hogy Kolozsvárott 

bányamérnöki irodát 
nyitottam. Minden, a bányászat kö-
rébe tartozó és azzal kapcsolatos 
műszaki munkának pontos és cél-
szerű teljesítésére vállalkozom. 
Knta táaok vezetése, bírálata, műszaki és jogi 

ügyelnek reudezése, 
Zártkutatmányok éa báaya-jogoaltványok 

megszerzése, természetben való hljclöléso és 
térképezése, 

Feltárások Irányítása; 
B á n y a m n n k á U t o k : feltáró,  előkészít», fejtő-

vá:;: tok, fejtések,  akna- és táró-vágások vál-
laíatsaerfl  végrehajtása; 

Bányák Onmbehelyeiiae; 
BÂnyaberendeiteek éa gépek megválasztá-

sánál tanácsadás; 
Tőroénynabta Meló i üsemveietéa és Uzein-

kőnyvek ellenőrzése; 
B á n y a t é r k é p e k készítése; 13—52 
Banyaüaletek közvetítése; 
AaványvlMk a< adományoztatása és védő terü-

leteinek kijelölése; 
Iparvaautak éa utak tervezése, munkálatainak 

vezeleBC és felügyelete 
»Sld- éa erdiblrtoki " 

és feloszlása; 
:ok felmérése,  térképezése 

B iakvé leményeaések működésein főbb  irányai. 
Kiváló t i sz te le t id : 

Bálás Jenő oki. bányamérnök 
Kolonvár, Deák Fereno-u. 15. as. I. emelet. 

1911. ÉVI BOROK! 
506 liter som. — 663 liter olasz-
r i z l ing . — 702 liter leányka. 
740 liter vegyes bor — eladó. 

P a u l M i h á l y 
Zsidvei lakosnál, (Kiskükúllő-m.) 

3—3 

Lesjiitáayosabb bevásárlási forrás 
ugymiat: hajtápokban, manükör-
készletekben, zsebkésekben, pínz-
erszényekben és mindennemű 
kQlönlegeségekben, valódi YES 
porcellán púder, Dlanna sosbor-
szesz és Nestlé-féle  gyermek 

tápllszt, lőlerakata 
FEKETE VILMOS 

Első Csikmegyei illatszer- és pipete-
kereskedésében, CSÍKSZEREDÁBAN. 

3 6 -

Szalámi éshentesáruk 
It magyar szalámi május havi ára 
3 korona 90 fillér,  minden további 
• hóban 10 fillér  áremeléssel. • 
Vastag fehér  táblás szalonna ára 
Vastag ÍQat, és paprikás szalonna 
Kolozsvári húsos szalonna 
Füstölt éa papr. szelet szaloona 
Vadász kolbász sonka húsból 
Nyári szalámi 
Száras kolbász 

mindennap frissen készítve kapható 

Theil József  gyá; 
Medgyes (Erdélyben.) 

16— 
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Faeladási hirdetmény. 

A csiktaplocai községi iskola gond-
noksága eladja Csiktaplocza községhá 
záoál 1912. évi augusztus hó 1-én d. e. 
9 órakor kezdődő zárt írásbeli ajánlattal 
egybekötött nyilvános szóbeli árverésen 
a tulajdonát képező és a Csiktaplocza 
község határában fekvő  „Tekerflpatak" 
nevű erdejében 115242 -911. P. M. 
számú rendelettel szólaló kihasználásra 
engedélyezett területen a kereskedelmi 
c^lra alkalmas és törzsenként kibélyeg-
zett lucfenyő  állományát. 

Az eladás tárgyát képező faállomány 
törzsenkénti felvétel  alapján követke-
zőnek van becsülve. 

A 22 k. hold kiterjedésű erdőben 
1046 drb lucfenyőfu,  melynek átlagos 
mellmagassági átmérője 45 cm. s mely 
együttvéve 1931 m' haszonfát  tartalmaz. 

Ezen erdő az országúttól 4-4 és a 
legközelebbi vasúti állomástól 7-5 kiló-
méternyire fekszik. 

Kihasználási idő egy év. 
Kikiáltási ár 19337 (tizenkilencezer-

háromszázharminchét) korona. Bánat-
pénz a kikiáltási ár 10«/o-a. Árverezési 
és szerződési feltételektől  eltérő vagy 
késfin  érkezett és utóajánlatok nem fo-
gadtatnak el. Bticsáron alul eladás nincs. 
Zárt Írásbeli ajánlatok a szóbeli árverés 
megkezdése előtt az árverési bizottság 
elnökéhez nyujtandóü be s ezekben 
pontosan megjelölendő, hogy ajánlat-
tevő az árverési és szerződési feltéte-
leket ismeri és azoknak magát aláveti, 
írásbeli ajánlatok bélyeggel és megfe-
lelő bánatpénzzel látandók el. 

Az árverési és szerződési feltételek 
•I csiktaploczai jegyzőnél és a csíksze-
redai m. kir. járási erdógondnokságnál 
a hivatalos órák alatt megtekinthetők. 

Csiktaplocza, 1912. julius 19. 
Péter  József.  Csedő  Imre, 

közs. jegyző. 1— 2 biró 
Szám 247-1912. vbtó. 

Árverési hirdetmény. 
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi 

LX. tc. 102. §-a érteliuébea ezennel közbirré 
teszi, hogy a csíkszeredai kir. járásbíróságnak 
1912. évi V. 541. számú végzése következ-
tében dr. Mnndl Adolf  brassói ügyvéd által 
képviselt Mátyás József  brassói lakos javára 
303 kor. 31 fillér  s jár. erejéig foganatosított 
kielégítési végrehajtás utján le- és fellilfog-
lalt és 700 korona 90 fillére  becsült követ-
kező ingóságok, u. m.: azénapréseló gép nyil-
vános árverésen eladatnak. 

Mely árverésnek a. csíkszeredai kir. járás-
bíróság fenti  Bzámu végzése folytán,  303 kor. 
31 fillér  tőkekövetelés, végzés szerint V/o 
váltódij és a bíróilag már megállapított költ-
ségek erejéig, végrehajtást szenvedő lakásán 
Csíkszeredában leendő megtartására 1912. évi 
julius hó 16. napjának d. u. 6 órája ha-
táridóul kitllzetik és ahboz a venni szándéko-
zók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg, 
hogy az érintett ingóságok az 1881. évi LX. 
tc. 107. és 108. jj-aí értelmében készpénz-
fizetés  mellett, a legtöbbet ígérőnek, szükség 
esetén becsáron alul is el fognak  adatni. 

Amennyiben az elárverezendő ingóságokat 
mások is le- éa felUlfoglaltatták  és azokra 
kielégítési jogot nyertek volna, ezen árverés 
»z 1881. évi LX. tc. 120. §. értelmében ezek 
javára is elrendeltetik. 

Kelt Csíkszeredában, 1912. évi junius hó 
23. napján. Keresitea Q) illa, 

kir. blr. Tégrehájtó. 

Szám 666—1912 raj. 
Hirdetmény. 

Csikmegye magánjaVainak kezelé-
sére vonatkozó alapszabályok 6. és 14. 
§§-ai alapján felhívom  mindazokat, kik 
a „Lóbeszerzéai", „Ruházati', továbbá 
az .Ipar* alapból a folyó  évben kiosz-
tandó alább felsorolt  ösztöndijakat és 
segély pénzeket elnyerni óhajtják, hogy 
eziránti kérvényeiket hozzám folyó  évi 
julius hó 31-ig adják be, mert a kó-
sóbbérkező folyamodványok  nem fog-
nak figyelembe  vétetui s hivatalból 
vissza fognak  utasíttatni. 

K i o s z t á s a l á k e r ü l : 
A) a Lóbeszerzésí alapból: 

1. Egy 600 koronás ösztöndíj egye-
temi hallgatók részére. 

2. 1700 korona segélypénz gimná-
ziumot, reál- és ipariskolát, tanitóké-
pezdét, valamint erdészetet, bányászatat, 
gazdászatot, műegyetemet, müipart, jo-
got, orvostant és bölcsészettant hall-
gató s legalább is jó előmenetelt iga-
zoló csikvármegyei székelyhuszár osa-
ládok flágon  való leszármazottai között. 

B) a Ruházati-alapból: 
1. a 600 koronás jogtud. ösztöndíj. 
2. a 600 koronás műegyetemi ösz-

töndíj ; 
3. az 1200 koronás orvos tudományi 

ösztöndíj; 
4. kettő egyenkint 300 koronás er-

dőóri szakiskolai ösztöndíj; 
5. a 600 korouás gazdasági akadé-

miai Ösztöndíj; 
6. a 400 koronás középipartanodai 

ösztöndíj; 
7. a 350 koronás reáliskolai ösz-

töndíj ; 
8. a gyergyóallalvi állami gazdasági 

felső  népiskolánál megüresedett 11, 
egyenkint 100 koronás ösztöndíj. 

Ezeken felül  200—400 koronáig ter-
jedő összegekben kifog  osztatni a Ru-
házati alapból 8000 korona segély pénz, 
az erdészeti, bányászati, gazdászati, mű-
egyetemi, müipari, művészeti, jogi, or-
vosi és bölcsészet kari felsőbb  taninté-
zeteket hallgató s legalább is jó elő-
menetelt igazoló tanulók között. 

C) Az Ipar-alapból: 
200—400 koronás összegekben 3200 

korona segély pénz, a felső  iparisko-
lák és ipari szakiskolák arra érdemes 
pályázó, s legalább is jó előmenetelt 
igazoló csikvármegyei származású s ide 
illetékes székely tanulói között. 

Akik a Lóbeszerzésí alapból kérnek, 
segélyt, tar.'oznak a huszár családok 
valamelyikéből való leszármazásukat 
igazolni és a mellett iskolai és vagyoni 
bizonyítványt is bemutatni, azok pedig, 
kik a „Ruházati alap" terhére rendsze-
resített ösztöndíjakért folyamodnak,  vagy 
pedig ezen, vagy az „Ipar*-alapból kér-
nek segélyt, kéréseikhez iskolai és va-
gyoni bizonyítványt tartoznak csatolni 
és a mellett igazolni kötelesek, hogy 
Csík vármegyében született, csikvárme-
gyei székely származású és e megyé-
ben illetékességgel biró apák gyermekei. 

Azon folyamodó  tanulók, vagy szü-
lőik kérvényei, kik több mint 15 éve, 
hogy Csikvármegyéből távol vannak, 
az ez irábyon levő vonatkozó szabá-
lyok szerint figyelembe  nem fognak  vé-
tetni s hivatalból vissza utasíttatnak. 

Megjegyeztetik, hogy folyamodók 
hatóságilag hitelesített iskolai bizonyít-
ványuk másolatát tartoznak kérvényük-
höz csatolni, minthogy azok nem fog-
nak visszaadatni. 

Hangsúlyozom, hogy az ezen hirdet-
ményben felsorolt  ösztöndíjak adomá-
nyozása és a segély pénzek felosztása 
felett  folyó  évi augusztus hó első felé-
ben hozandó igazgató tanácsi határozat 
senkinek sem fog  külön kézbesittetni, 
hanein az a ,Csíki Lapok" és .Gyér-
gyó" cimü lapokban való megjelené-
süktől számított 8 nap alatt kell feleb-
bezni. 
A Csikvármegye magánjavaí igazgató 

tanácsának elnöksége. 
Csíkszereda, 1912. évi jun. hó 27-én. 

Fejér  Sándor, 
•llafta,  Ifi^itt  t u i u aiMt, 
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Kamarai közgyűlés. 
A marosvásárhelyi kereskedelmi és 

iparkamara folyó  évi junius 28 án dél-
után teljes Qlést tartott székháza tanács-
termében Tauí zík B. Hugó kir. tanácsos 
elnök vezetésevei. 

Napirend előtt bejelentette az elnök, 
hogy az aradi kereskedelmi és ipar-
kamara közelebbről jubilálta 40 éves, 
az Országos Iparegyesület 70 éves, deb-
receni Székely Társaság 10 éves fenn 
állását, mely ünnepségekben a kamarát 
elnöke, titkára másodtitkára, továbbá 
Gelléri Mór levelező tag képviselték. 
A teljes ülés melegen emlékezett meg 
a bárom közgazdasági testület érde-
meiről. 

A szokásos elnöki közlések után, 
napirend során örvendetesen vétetett 
tudomásul, hogy a honvéd bakancs pályá-
zatban 10 kerQletbeli alkalmi szövetke-
zet vett részt, melyeknek ajánlatait az 
elnökség felterjesztette.  Folytatólag saj-
nálatát fejezte  ki a gyűlés a keresk. 
miniszter azon leiratára, hogy folyó  évi 
julius 1-én uj személy díjszabást léptet 
életbe a Máv. vonalain és pedig azért, 
hogy ily fontos  ipari és kereskedelmi 
érdekeket érintő ügyben a kamarák vé-
leménye ki nem kéretett, mi miatt csak 
utólagosan tehették meg arra vonatkozó 
észrevételeiket A nyers állati bórökkel 
dolgozó munkások egészségének meg-
óvása ügyében kiadott keresk. minisz-
teri szabályrendeletet azonban teljes szö-
vegében elfogadhatónak  találta, s arról 
ily értelemben tesz jelentést. A vámügyi 
tanáéiba képviselőül Bűrger Albert alel-
nököt választotta meg a teljes-ülés. 

Tudomásul vétetett a keresk. minisz-
ter azon leirata, hogy a Székely kör-
vasuton amint a kívánt uj vonatok to-
vábbításához szükséges mozdony és sze-
mély kocsi többlet rendelkezésre áll és 
a pálya megfelelő  állapotban lesz, a 
kamara kérését teljesíteni iogja. Addig 
is intézkedett az itt járó kocsik jókar-
ban és tisztántartásáról, valamint jobb 
világításáról. A 600 koronás külföldi 
ösztöndíjra, a 100 koronás ipari mun-
kás jutalomra, Ooldberger és Voigtliin-
der jutalomra pályázók ügyében batá-
tozott, azután a teljes ülés is elóterjesz 
téseit azon képpen teszi meg. A szé-
kely tanonc felvételre  tett elnöki in 
tézkedések tudomásul vétele után ki-
mondotta a teljes ülés, hogy a Csík-
szeredába tervezett bőrgyár Qgyót, mely 
összefügg  a kamara által neveltetett 
székely iparos ifjak  tömörülése és vál-
lalkozásával, készséges erkölcii támo-
gatásban részesíti, hasonlóképpen a 
marosvásárhelyi ipari szakiskola na-
gyobbitása és internátussal való kibó 
vitése céljából megindult mozgalmat és 
tárgyalásokat, és Szakáts Péter titkár 
jelentést tett a folyó  évi május bó 
23-án Aradon tartott kamarai titkári 
éi tekezletról, melyen az uj egyenes 
adó törvények, vasúti személy díjsza-
bás, hazai áruk védelme tétettek meg-
beszélés tárgyává. Tudomásul vétetett. 
Folytatólag a teher vonatok kezelésére 
néz.ve szükséges módosítás, a vidéki 
pénzügyi helyzet javítása, a magyar 
helységnevek célzatos elferditésének 
meggátlása, áruvédjegy és minta ol-
talma, kamarai illeték lajstromok ki-
írása, és 1907. évi 3. t.-c. revíziója stb. 
képezte tanácskozás tárgyát. 

NYILTTÉR*) 
Biztosítási ügynökök 

mint főflgynőkök  óvadék nélkül biztos 
megélhetest nyernek. Kimerítő levelek 
cimzendók: Temesvár, Az .Eszéki köl-
csönös segélyzó szövetkezet' magyar-
országi igazgatóságához. — (Bármely 
szakmabeli nyugdíjasnak is alkalmas). 

Nyilatkozat 
A kir. kiucstár részére a székelyudvarhelyi 

pénzUgyigazgatóság rendeletére mintegy 6000 
korona illetéktartozás erejéig a csíkszeredai 
városi adóhivatal ellenem oly időben fogana-
tosított lakásomon végrehajtást, amikor sem 
én, sem feleségem  nem voltunk itthon s így 

•) £ rovatban kSiMtMUrt nem v*ll»l felelfti-
•áget a «Mikéntiéig. 

arról nem is értesültünk, csak akkor, amikor 
a városi végrehajtó az árverést kitűzte. 

Minthogy ekkoráiról győződtem meg,hogy oly 
ingóságok foglaltattak  le, amelyek a feleségem 
tulajdonát képezik, feleségem  ügyvédje utján 
igénykeresetet adott be s az árverés elkerü-
lése érdekében 7200 koronát bírói letétbe he-
lyezett, amire a bíróság a végrehajtást veg-
zésileg fellűegeaztette. 

Ekkor <u> árverést a városi vegrebajtő nem 
tartotta meg. . . . 

Midőn azonban feleségem  a járásbíróság 
előtt az igénypett megnyerte, az egész jogász-
világ legnagyobb bámulatára a városi végre-
hajtó az árverést újból kitUzte s feleségem  és 
Ügyvédjének minden tiltakozása dacára — 1T-
vatkozással a pénzUgyigazgatóság rendeletére 
— megtartotta. 

A járisbíróaágnak az igényperben hozott 
Ítéletét a kir. törvényszék helybenhagyta s igy 
az jogerőssé vált. 

Jóakaróim ezekből az eseményekből ki-
folyólag  azt híresztelték rólam, hogy tönkre 
mentem s mindenemet elárverezték. 

üzen hir megcáfolására  s a velem történt 
óriási igazságtalanság dokumentálására teszem 
tehát közzé ezen nyilatkozatomat, hogy kimu-
tassam, miszerint ez esetben a legnagyobb 
jogsérelem s törvénytelenség követtetett el, 
amely minden jóérzéBll ember lelkét felhábo-
rította. 

A pénzUgyigazgatóság akár a törvény nem 
tudása, akár annak szándékoB félremagyará-
zása következményeképpen a törvényt meg-
szegte, egy azzal homlokegyenest ellenkező 
eljárást, illetve árverést forszírozott  keresztül, 
talán azon hiBzemben, hogy a törvények meg-
tartása rája — mint a hatalom birtokosára — 
iha már nem kötelező. 

Azt ugyanis minden elaó évea jogász tudja, 
hogy adóvégrehajtások esetén in az igénype-
rek a járásbíróság hatáskörébe tariozuak, ily 
esetben pedig a végrehajtás felfüggesztése 
tárgyában a bíróság rendelkezik s az ő ren-
delkezése mindenik (élre kötelező. 

Hogyan lehetne tehát feltételezni,  hogy ezt 
a törvényeB rendelkezést a pénzUgyigazgató-
ság bölcs vezetősége ne ismerte volna — kü-
lönösen, mikor arra az árverés előtt feleségem 
Ügyvédje kifejezetteu  is felhívta  a pénzügy-
igazgató ur ügyeimét. 

a ha a bírói rendelkezés dacára a pénz-
Ugyigazgatóság az árveréBt mégis megtartotta, 
ebből a jóérzésű emberek nem reám vouhat-
nak le hátrányos következtetést, hanem ag-
godalomnak kell a törvények feltétlen  uralma 
iránt szivUnkben ébrednie, uiert abból azt lát-
hatják, hogy nálunk — (törvény ide, törvény 
oda) — minden lehetséges. 

Feleségem ezen törvénytelen eljárás miatt 
az azt inscenirozó közegek ellen bUnvádi és 
fegyelmi  feljelentést  tett, de hogy ezen Üldö-
zés teljes világításban álljon a nagy közönség 
előtt s hogy az én egyéni és kereskedői re-
putációmat sértő híreszteléseknek fel  ne Ül-
jön, kiemelem nyilatkozatom végén azt is, 
hogy azon illeték, amelyért én valóságos Ül-
dözésnek vagyok kitéve, engem jog és igaz-
ság szerint nem terhel. 

Ezen illeték ugyanis az újfalvi  erdővásár 
után rovatott ki, ahol a vevő cég Márton 
Lajos és társai és Wender Dávid volt, én 
azonban csak színleg szerepeltem vevó gya-
nánt, mint Herzberg Károly erdővásárló joga-
inak biztositója, tényleg azonban belőle egy 
fillér  hasznom nem volt, hanem az én ne-
vemre vásárolt erdő után eső hasznot Herz-
berg Károly, a többit pedig Márton Lajos es 
táreai tették el, most pedig az illetéket velem 
akarják megfizettetni.  Erről tudomása van a 
pénzügyigazgatóságnak is B igy annál érthe-
teUenebb, hogy eppen rajtam akarja ezt az 
illetéket felhajtani,  aki tényleg érdekelve nem 
vagyok B nem a többi érdekelte'ien, akik az 
Ügyletben tulajdonképpen részesedtek. 

Ezeket óhajtottam a nagy közönség tudo-
mására adni. 

Csíkszereda, 1912. julius 5-én. 
Wender  Dávid. 

nyek Jelentékenyen hanyatlottak. Az előző hét 
favorit  papírja a Pböbus csak 8—10 koronás 
árengedménnyel volt elhelyezhe ő, de a csök-
kent árfolyam  mellett jó kezek ie TŐI ismét 
érdeklődés mutatkoott A Rlmainu.. ylvasmU 
részvény, mely az előző hoten ai. amerikai 
nyers vaspiac szilárdságával kapcsolatban nagy 
áremelkedést ért el, ezen árelőnyt a lefolyt 
héten nem tudta fenntartani. 

A sorsjegy pisc irányzata, kivéve az Er-
zsébet szanatórium sorsjegyeket, melyek ha-
nyatlást szenvedtek, tartott volt. 

KÖZGAZDASÁG. 
A .Henaes" Magyar Áltatám VáHátaM Rész 
véaytársaság, Budapest, heti Jatartása a ttzsds-

fergalearál  ss péaiplacirM. 
Budapest, 1912 jualus 27. 

A lefolyt  hét elején az Albániából érkezett 
aggasztó hírek, nemkülönben a lanyha new-yorki 
és berlini jegyzések hatása alatt a tőzsde irány-
zata lanyhán indult meg, miközben a forgalom 
le.szUkebb keretek között mozgott. A hét folya-
mán, azonban kapcsolatban a koronajáradék 
árfolyamának  javulásával, amit a nagy juliusi 
szelvtayesedékeaség folytán  a közönség részé-
ről történt vásárlások idézték elő, az alapirány-
zat megszilárdult. 

Vezető bankértékeink kőzUl a magyar hi-
tel-, magyar bank ée osztrák hitel részvények-
állottak aa érdeklődés középpontjában, mely 
ulóbbiJtkUiönösen a Blosch: részvények Je-
gy eatetéjével és as ezen részvények iránt meg-
nyilvátult 3 okatlanul nagy érdeklődés hatása 
alatt emelkedtek. 

Ipari értékeink közül nagy keresletnek ör-
vendtek a Naschiczi tanningyár és átmeneti-
leg a Salgótarjáni kőszénbánya részvényei, 
míg a többi kösaénértékek, különösen pedig 
Ojlald téglagyár és Magyar cukoripar rászvé-

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Személyi hir. Gyalókay Sándor főis-

pán f.  hó 11-én, csütörtökön családjával egyUtt 
hat heti tartózkodásra Borszékre utazik. 

— Házasság. Fejér István csikgyimesi 
birtokos- és kereskedő leányával Mariskával, 
f.  hó 6-án Gyiinesen, házasságra lépett Dáj-
bukát Dávid azépvizi birtokos. Az esküvő egé-
szen szUk családi körben folyt  le. 

— Kinevezés. A vármegye főispánja  Ko-
vács Árpád szigorló jogászt díjas közig, gya-
kornoknak nevezte ki. 

— Halálozások. Jármay Béla kolozsvári 
máv. Üzletvezető folyó  hó 9-én meghalt Buda-
pesten. — Demea Ferenc birtokos 73 éves ko-
rában folyó  hó 10-én Csikszentimrén meghalt 

— Áthelyezés. A vallás- és közoktatás-
ügyi miniszter Bátori Olga csíkszeredai és 
Eördögh Erzsébet kassai áll. el. isk. tanítónő-
ket kölcsönösen áthelyezte. 

— Hangverseny a Vigadóban. Dr. 
Száva István begedUmüvész és Nádasdy Béla 
zenetanár folyó  hó 13-án, szombaton este fél 
kilenc órakor a Vigadó színház termében, 
részben a városi sétatér alap javára müvész-
bangversenyt rendeznek. E két derák vérbeli 
mUvészünk ezen vállalkozása rendkivUíi érdek-
lődést váltott ki közönaégUnk köréből. Hasonló 
mUvész-estélyben ritkán van réazünk, holott 
közönségünk tudvalevőleg legszívesebben él-
vezi a hangversenyeket. Dr. Száva István 
hegedűművészt közönségUnk nagy része már 
iameri. Egy minden izében művész, kinek már 
Nagyváradon, Marosvásárhelyen, Kézdiváaár-
helyen és még igen sok vidéki városban osz-
tatlan, nagy sikerei voltak. Városunk örvend-
het, hogy Száva Istvánt magáénak mondhatja, 
kit már eddig ia többször volt alkalmunk él-
vezni. Ez az első önálló hangversenye Csík-
szeredában, igy tehát közönségünkre hárul a 
kötelesség, hogy ezt a réazben jótékony célú 
vállalkosá9t teljes erejével támogassa. Nádasdy 
Béla zenetanár szintén kedves ismerőse intel-
ligens, minden mUvéazetért lelkesülő közön-
ségünknek. Ismerjük az ő önzetlen agilitását 
és táradozáaait, inelylyel minden szépet és jót 
Bikerhez segít. A maga értéke szerint becsül-
jjlk széleskörű zenei tudását és rátermettségét. 
Éppen ezért már előre megállapíthatjuk, hogy 
a szombati hangverseny páratlan művészi ní-
vója e két müvéBz-ember neve által biztosítva 
van. Közönségünk hálta is lesz bizonyára a 
műélvezetért, melyet a jól összeválogatott mű-
sor is bizonyít. A hangversenyt e kUlön meg-
hívók nem bocsájtatnaic ki, hanem annak meg-
tartását falragaszok  tették közzé. Jegyek Merza 
Rezsó Üzletében válthatók. A műsort az aláb-
biakban közöljük: 1. Verdi: Troubadour nyi-
tány, zongorán előadja Nádasdy Béla. 2. Alard: 
Faust fantasia,  hegedűn előadja dr. Száva Ist-
ván, zongorán kiséri Nádasdy Béla. 3. Verdi: 
La Traviata (részlet), zongorán előadja dir. 
Száva István. 4. Kácz Pál: Lehullott a rezgő 
nyárfa,  hegedUn előadja Nádasdy Béla, zongo-
rán kíséri dr. Száva István. 5. Sarisate: Zi-
geunenveisen, hegedűn előadja dr. Siáva let-
áu, zongorán kiaéri Nádasdy Béla. 6. Magyar 

dalegyveleg, zongorán előadja Nádasdy Béla. 
7. Paganini: A boszorkány tánc, hegedUn elő-
adja dr. Száva István, zongorán kíséri Nádasdy 
Béla. 8. Beethoven C moll zongora trio, elő-
adják Nagy Gyula, dr. Száva István. Hely 
árak: Páholy 12 korona. Zenekari Uléa 4 ko 
rona. Oldal és I—111. sor támlásszék 3 korona. 
IV—Vili. sor. 2 korona. További sorok 1 ko-
rona 20 fillér.  Állóhely 80 fillér. 

— Lelkigyakorlatok. A tanitók lelki 
gyakorlata f.  hó 16-án kezdődik. Az első el-
mélkedés este fél  9 órakor lesz a vacsora után. 
Ugyanaznap lesz a tanítók szövetségének gyű-
lése is. Akik ezen a nap ebédet óhajtanak, 
azok legkésőbb julius 15. délig jelentsék be 
ezt Rés János inlernátusi igazgatónál. Későbbi 
jelentkezéseket semmi nzin alatt sem lehet fi 
gyelembe venni. 

— UJ plébános. Ahtal József  gvergyó-
szentmiklósi segédlelkész! a püspök urO nagy-
méltósága Alsócsernátonba plébánosnak kine-
vezte s helyébe Benes I nra dltrói s. lelkészt 
helyezte á t 

Drágább leás a só. Julius 1-től kezdve 
a só megdrágult. A konyhasó ára métermázsán-
ként 22 korona 06 fillér,  a marhasd ára 10 
korona 31 fillér  lett 

— Eljegyzés Kémenes Antal okleveles 
főgimn.  gyak. tanár eljegyezt9 Józaa Zsuzsikát, 
Józsa Sándor ditrói vezér tanító leányát 

— Olympiád Magyarországon. A Olym 
piád rendezésének jogát 1920-ra Magyarország 
kapta meg. 1016 ban pedig Berlinben lesz 

— Plébániák különválasztása. A madé-
falvi  egyházközség önállósítása következtében 
a törvényhatóság felülvizsgáló  bizottsága f.  hó 
liiést tartott Szász Lajos vm. főjegyző  elnök-
l?te mellett Az ülés tárgya a csfkrákosi  és 
madéfalvi  plebánián .k bevételei és kiadásai 
összeírásainak felülvizsgálata  és megállapítása 
volt Minthogy azonban az egyes tételek okmá-
nyolása hiányos volt, a bizottság beható tár-
gyalás után az összeírásokat pótlásra vissza-
adni rendelte. 

— Kinevezés. Az igazságttgyminiszter 
Nagy István csíkszeredai törvényszéki írnokot, 
jelenlep alk^mazása helyén, Irodatisztté ne-
vezte ki. 

— Menndk a honvédek. A brassói 24. 
honvéd gyalogezred zászlóaljai Fogaraara men-
tek, ahol ezredgyakorlatokat végeznek. Az 
ezredgyakorlatokon résztveaz a csíkszeredai 
zászlóalj ÍB. A zászlóalj julius 14-én tér vissza. 

— Kinevezés. A m. kir. pénzügyminisz-
ter Bodó Dénes pancsovai adóhivatali tisztet 
ebben a minőségben és jelen állomáshelyén 
való meghagyás mellett, a X. fizetési  osztályba 
nevezte ki. 

— Tanone-soroaás. A marosvásárhelyi 
ipar és kereskedelmi kamara megbízásából 
László Gyula titkár megtartotta az idei tanonc-
sorozásokat a váriregye minden részében. 5-én 
Qyergyótölgyesen, 6-án GyergyószentmiklÓBOn, 
8án Csíkszeredán és 9-én Csikszentmártonon 
jelent meg, bol már a Bzűlők és gyermekek 
nagy Bzámmal várták az agilis titkárt A fel-
vételeket és beosztásokat maga László Gyula 
titkár eszközölte, miközben a serdülő gyerme-
keket bátorította és buzdította az ipari pályára 
és kifejezést  adott azon reményének, hogy a szé-
kely névnek pályájukon becsületet szereznek. 

— Szövetségi közgyűlés Csíkszeredá-
ban. Az Erdélyi Római Katholikus Tanító-
egyesületek Szövetsége évi közgyűlését 1912. 
julius bó 16-án (kedden) d. e. 9 órakor Csík-
szeredában a rém. kath. főgimnázium  uj épü-
letében fogja  megtartani. A közgyűlés tárgy-
sorozata : 1. 8 órakor Veni Sancte a gimná-
zium templomában. 2. Elnöki megnyitó. 3. A 
választmány jelentése a Szövetség ügyeitől. 
4. Előadások, a) Az osztály ismétlésről. Elő-
adja : Búzás János csiktaplocai tanító, b) Víz-
szűrő készülék. Bemutatja P. Lokódy Gergely 
gyergyóalfaívi  tanító, c) Közgazdasági eiőaidást 
tart: Dr. Molnár István a budapesti Népszö-
vetség vezérigazgatóságának kiküldöttje. 5. 
Egy központi elnök, alelnök és egy választ-
mányi tag választása. 6. Indítványok. (Ezek a 
gyűlés előtt az elnökségnek bejelentendók.) 
Keit Gyulafehérvárt,  1912. junius hó 29-én, 
Avéd Jákob lovag, a Szövetség alelnöke. Mats-
kássy József  a Szövetség főjegyzője.  Az el-
szállásolás és ellátás biztosítása végett a részt-
venni kívánok jelentkezzenek ftá.  Rés János 
finevelő  int igazgató urnái, és pedig julius 
15-én délig — az ezután való jelentkezés figyel-
men kívül marad. 

— Aa u j vasúti díjszabás ás Csík-
szereda. Több oldalról megnyilvánuló kíván-
ságnak teszünk eleget, mikor a folyó  hó 1-én 
életbe léptetett iţj vasúti díjszabás Csíksze-
redát leginkább érdeklő tételeit főbb  vonások-
ban közöljük. Eszerint Csíkszeredától Buda-
pestig gyorsvonat I. oszt 42 kor. 80 fillér.  1L 
oszt 27 kor. 70 fillér.  IIL oszt 20 kor. 20 
fillér,  ugyanaz személyvonatnál L oszt 30 kor. 
20 fillér.  II. oszt. 20 kor. 20 fillér.  111. oszt 
12 kor. 60 fillér.  Csíkszeredától Kolozsvárig 
I. oszt 24 kor. 50 fillér.  IL oszt 16 kor. 30 
fillér.  III. oszt 10 kor. 20 fillér.  Csíkszeredá-
tól Gyimesig I. oszt 4 kor. 10 fillér.  II. oszt. 
2 kor. 70 fillér.  III. oszt 1 kor. 70 fillér.  Csík-
szeredától GyergyóBzentmiklóaig I. oszt 4 kor. 
80 fillér.  U. oszt 3 kor. 20 fillér.  III. oszt 2 
korona. Csíkszeredától Tusnádfdrdőig  I. oszt 
2 kor. 40 fillér,  a oszt 1 kor. 60 fillér.  IIL 
oszt 1 kor. Csíkszeredától Sepsiszentgyörgyig 
1. oszt 5 kor. 80 011. II. oszt 3 kor. 80. flll. 
111. oszt 2 kor. 40 flll.  Csíkszeredától Maros-
vásárhelyig L oszt 15 kor. 80 fill.  IL oszt 10 
kor. 60 fill.  IIL oszt 6 kor. 60 flll. 

— Értesítés. A csíkszeredai gyógyszeré-
szek elhatározták, hogy gyógyszertáraikat fel-
váltva vasár és ünnepnapokon délután fél  2 
órától este 9 óráig zárva tartják. A helyi lapok 
utján minden alkalommal értesitik a közönsé-
get, hogy melyik gyógyszertár lesz nyitva. Va-
sárnap, folyó  hó 14-én délután Gözsy Árpád 
Fekete Sas gyógyszertára lesz nyitva. 

— Fekete Qábor v. b . t t A király 
Fekete Gábor kolozsvári kir. ítélőtáblai elnö-
köt valóságos beLő titkos tanácsosává nevezte 
ki. Fekete Gábor az orsiág legkitűnőbb bírái-
nak egyike. Nagy tudása, előkelő képességei 
eddij is megkülönböztetett helyre emelték a 
magyar bírói karban, ezek fokozták  azt a nagy 
díszt, amely magas polcán megillette. A ki-
. Jy kítUn^tése méltó elismerése nagy érde-
meinek. 

— Aratás utánig nlnoa végrehajtás. 
A pénzűgyigazgatósághoz érdekes rendelet ér-
kezett a pénz igy miniszter aláírásával. Elren-
deli, hogy a mezőgazdasági munkával foglal-
kozó adózók hátrálékos adója Iránt indított vég-
rehajtási eljárás az aratás utánig szüneteljen. 
A gazdakösönség éppen aa időben szenved a 
legnagyobb pénzszűkségben és most vannak a 
legtöbb ki j túai Jogos és méltányos tehát, ha 
felea  egea zi Ja.ástól megkíméli őket A vá-
rosok laLásalra ez az intézkedés nem vonatkozik, 



28. siAm. C S Í K I L A P O K 6-ik oldaL 

! 
i 
• 

I 
• 

I 
Í 

! 

i 

H A L L Ó I É R T E S Í T É S . H A L L Ó I 

Épí tési a n y a g r a k t á r , vasbe ton , műkő- és cemen tá rugyá r . 
Tudomására adom a nagyérdemH közönségnek, hogy Cslksseredában, a Kossnth-
Lajos-ntoa 48. ssám alatt nagy építési anyagraktárt rendestem be s azon 
kellemes helyzetben vagyok, hogy a nagyérdemű fogyasztó  közönség részére min-
dennemű építési anyagot jó és pontos kiszolgálás, olcsó árak mellett eszközlök. 

Állandó nagy raktárom van: 
Maz darabos és oltott. Portlaod-ceiMnt friss  és legkitlinóbb minőségű. Gipsz staka-
tur és szobrász. Nád fűzve  stakaturokra és egyéb fák  eltakarására. Valódi aszfalt 
fedMtaaez  többféle  minőségben. Kollarit bórlemez, mázolást nem igényel, kizárólagos 
eladása. Aszfalt  elszigetelt lemez és kauCHUk-anzfalt  nedves falak  és lakások szá-
razzá tételéhez, kátrány és carbolineum fák  telítésére, gombu és rothadás ellen. 
Azbeszt pala igen könnyű és tartós. Teljes lödéseket elvállalok. Vasgerendák bár-
milyen méret Bzerint. Hornyolt cserép agyagból. Vakolat kópor, Seharaotte tűzálló 

tégla és föld  stb., mindennemű építési és műszaki anyag. 

C E M E N T Á R U - G Y Á R . 
Kutkarikák  betonból '80—100, 120, 1-50—2 00—3-00 és 4 00 méter átmérőjű kutak-
hoz, ezek készítését is elvállalom sülyesztő rendszerrel, nagyobb kutak építését, 
gőzüzemű berendezéssel készítek magas vízállások megadásával. Cement-cserép több-
féle  színben, betoncsövek, hidak és átereszek készítése. Beton- ás műkAMpcaők, szí-
nes járda és burkolati cementlapok gyártása és elhelyezése. Itató- te etettváluk min-
den nagyságban. — Dlok flres  tégla, különösen alkalmas istállók és gabonásoknak. 
Virágvázák és talpazatok csinos kivitelben. Kályha alátét lemezek. Kémény- és fal-
fedkSvek.  Mindennemű beton- és cementipar-vállalnt, granit-terasso beton stb. bur-
kolatok készítése stb. stb. Nagybani eladásoknál megfelelő  engedmény. A nagyérdemű 
fogyasztó  közönség nagybecsű bizalmával és rendeléseivel felkeresni  szíveskedjék. 

Gyárak és raktárak: Csíkszereda, Ujtusnád i s Kézdivásárhely. 
Szíves támogatást kér kiváló tisztelettel: 

Nagymihály Sándor épitész, Csikszereda. 
17—52 
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K é z i m u n k a s z ö v e t m i n t á k k a l k é s z s é g e s e n s z o l g á l ! 

RAIACPII P r i í f v a c  k é z i m u n k a ü z l e t e , r ö v i d - , s z ö v ö t t é s 
DVICBbU r i l g j c a k ö t ö t t á r u k , B r a s s ó , K o l o s t o r - u t c a 2 9 . 

Az újévi idényre megérkezett gyönyörű szép választékban, milieu, Jutó, diváupárna 
én gobelin képek. 

Xagy raktár mindennemű k ezt lett, kész kézimunkák és kézimunka szövetek, sely-
mek, gyapju és gyapott fonni  a k ban. 

Dus valaszték li'-i'll, női és gyerek harisnyákban. trikókban ugyB/inti'n férfi  ingek, 
nadrágok, gallérok, kézelők, nyakkendők és zsebkendőkben. 

Kézimunka szövet mintákkal készségesen szolgál. 34—52 

Vidéki megrendelések gyorsan és pontosan eszközöltetnek. 

s : 

NA6Y ERPŐBIRTOKOT KERESEK 
m e g v é t e l r e 1 0 . 0 0 0 k a t . h o l d t ó l 3 0 . 0 0 0 - 4 0 , 0 0 0 k a t . 
h o l d i g t e r j e d ő k o m p l e x u m b a n . — írásbeli ajánlatokat kér : 

S c h w a r t z Gusztáv b a n k ü z l e t Budapest , V. ker . , Gizel la- tér 6 . 

^'van sserenosém a n. ó. Uifimós  bea Van szerencsém a n. é. közönség becses 
tudomására homi, hogy raktáron tartok 

FÉRFI-, NÖI-ÉS GYEREKCIPŐT 
»legegyszerűbb tói, a legjobb kivitelig. Gyer-
mek oipók minden sslnben, nagy válasstók. 
Uértékotáni rendelést gyorsan ós pontosan 
esskÖBlök. Kívánatra háshos is elmegyek. 
Kérem a nagyérdemű vevő- és rendelő kö-
zönség szíves pártfogását,  késs ssolgálittal 
M A N D E L IZIDOR 
Csikaiereda, Komuth Lajoa-utoa Q3. aa. a. amereas, nosaatn^ijajoB-utoa aa.i&^^ 

K i a r l Á ü z l e t h e l y i s é g . Kossuth Lajos 
I\1CIUU és Apaffi-ulcák  sarkán lévó ház-

bim a Merza Rezső-féle  üzlethelyiség 
folyó  évi október hó 1-ére k i a d ó . 
Citn: Schier Ferenc kir. mérnők, Nagy-
várad, Sclilauch-tér 7. szám. 1—5 

Egy te l jes ebédlő és hálészoba 
berendezés, mely a l ig vo l t hasz-
ná lva j u t á n y o s á r b a n e l a d é . 
Értekezhetni a kiadóhivatalban 
vagy Nagy József  kórházi fel-
ügyelőnél Gyergyószentmiklóson. 

Modern kutépités. 
ü j k u t a k é p i t é s é t c e m e n t g y ü r ü k -
k e l , s ü l y e s z t ő r e n d s z e r r e l s k i s z á -
r a d t r é g i k u t a k l e n n e b b s ü l y e s z -
t é s é t j u t á n y o s á r o n e l v á l l a l o m . 

Nagymihá ly Sándor , ) 2 -
cementárugyár és építési anyagkereskedó 
Csíkszeredában, Kossuth Lajos-u. 48. sz. 

AţADE HOMLOKZAT FESTÉK 
Törvényesen védve. — 50 színárnyalatban kilogrammonként. — Évtizedek óta 

KRONSTEINER KÁROLY 
vihart álló mész 

legjobban bevált és nem hamisítható. A legcélszerűbb fest3anyag  mór befestett 
homlokzatokon is. EDQ.QJJ . T"» r^-rti 1 n l y r a t- f e S t é l E ,  színtartó, mosható, egy 
festés  elegendő alapszinezés nélkül. A legalkalmasabb festőszer  homlokzatra. Faépít-
ményükre n. in.: csűrökre, Pnvillonokra, kerítésekre stb. Minden szinómyatatban kapható. 

M i n t a k ö n y v e t és á r j e g y z é k e t díjmentesen és ingyen kfild: 

K r o n s t e i n e r K á r o l y , W ien III., Haup ts t rasse 120. 

Fö le raka t Cs íkszeredában: M ichna Rezső és Vejénél. 
7-10 
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R nagyérdemű hölgyközönség beeses figyelmébe! 
Bécsi és budapesti körutamból hazatérve, szives tudomására hozom a nagyér-
dernü hölgy közönségnek, hogy Csíkszeredában a Rákóczi-utcában levő 
dohánytőzsde mellett, a mai kornak megfelelő  és a legkényesebb igényeket is kielégítő 

N Ű 1 K A b A P D I V A T T E R M E T 
* * * * # * * # # # # É S M O D E L L E K S Z E R I N T # # * * * * # # * # # 

F Ű Z Ű K É 5 Z 1 T Ű M Ű H E L Y T 
nyitottam. Raktáron tartok párisi és bécsi model 1-kalapokat, úgyszintén minden e 
szakmába vágó divatcikket. Elvállalom mindennemű kalapoknak Ízléses díszítését és át-
alakítását. Gyászkalapokat raktáron tartok. Mérték szerint készítek megfelelő  módon: 
fűzőt,  haskötőt, hátegyenesitőt és melltartókat; minden e szakmába vágó cikkek javítását 
és takarítását pontosan és jutányos árban eszközlöm. A t. hölgyközönség jóakaratú támo-

gatását kérve és biztosítva a pontos kiszolgálásról, vagyok tisztelettel 

Ligeti 5amuné női kalap divatterme Csíkszeredában. 
2 2 - 2 6 

Üí 



6. oldal. C S Í K I L A P O K 28. szám. 

6ÉPÜZEMŰ ASZTALOS VÁLLALAT CSIKSZEREPA, VÖRÖSMARTI-UTCA 21. SZÁM. 
. . • > i.— 1 _ — Alrat kApmílu 1/íirAnf  bí«M+a1. II RIvAllal különösen énlllfít  niunkiikiit HZjikRzerü ízéDeí által kidolgozni »v Elvállal uey épület- mint bútor asztalos munkákat bármily kivánt kivitel 

ben. — Saját rendszerű ablakok alkalmazásával bármely ház ablakait 
•HHHMHHHumimiinHnuniiHiiiMiiinuiiHHa 10 nap alatt elkészíti. 

Elvállal különösen épület munkákat szakszerű gépei által kidolgozni az 
asztalos-mester uraknak mérsékelt munkadíj ellenében és a megmunkáló 
miiimiiiiiMiiiiiiiiiimimmiimmmiiiiiii anyagot el- és visszaszállítja. nini 

FIGYELEMRE MÉLTÓ! 
Olcsó mnnka nem mindig olcsó, mert sokszor csalódik az ember 
benne és akkor késó a bánat, ezen tapasztalat szakmánkban több-
ször fordul  elő, mint bármely más iparágnál, mert a nagyközön-
ség az órajavitásnál teljesen az órás őszinte és lelkiismeretes 
munkájára van utalva. Egyúttal tudatni kívánom, hogy Üzletem-
ben bizományi raktárt rendeztem be, hol raktáron tartok mindig 

Mindennemű óra-, ékszer- és látszerészeti cikkeket 
s azt szolid és jutányos árban bocsátom a m. t vevőközönség 
rendelkezésére. Minden egyes cikkért, mely üzletemből lesz véve 
és általam javított órákért szavatolok. Az eddigi szives pártfogást 
ezúttal is megköszönve, jövőre nézve is kérve, szíveskedjenek 
« = bizalmukkal megtisztelni, vagyok kéBZ szolgálattal: — 

BREZINA F. órás, ékszerész és látszerész, Csíkszereda, Kossuth L-utca. 
49—52 

Óralánook, gyürflk,  fülbevalók,  aranflvegsk  ó« hómórók állandóan kaphatók! 

Ţ Ţ | \ f  l f  I Ha ön súlyt helyez egészségére, 
I n A M I Ha azt akarja, hogy jó kinézése legyen, 
U H / 1 i f i  • H a a z t akarí3<  hogy nyugodt álma, jóét vágya legyen 

Ha erejében gyarapodni akar 

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

F ő r a J c t Á r O s l l g - g - A r m o g - y e r ö s z é r o : 

Niszel Fivéreknél, Csíkszeredában. 
Dréher-féle  poharas sör— naponként friss  c sapo lás — 

csakis özv. Nagy Istvánná „Zöldfa"  vendéglőjében, 
az Európa-szállodában és a vasúti étterembe kapható. 

(15) 25—52 

MI, >ii. <11/ <u> <u> <ii> <u> MI> <ii>>u>Mí>Mi>i<ii> ^ 
1 kilogramm príma struc-pamut 9 korona. Efl 

Értesítési 
Van 8zer«nc9Ím a t. hülgyközönség szives tudomására liozn?. '«ogy a inamzelem 
P á r l s b a n volt tanulmány uton, a honnan február  tlÓ eisején jött vissza. 

SZEZONSZERÜ UJPONSAâOK 
március hó elejétől mái* raktáron vaunak. Színházi  sáli uj<loD#ágok már mog-órkeztek. 

A t. hölgy közönség szives pártfogását  kórvo, manulok kiváló tisztelettel: 

MÁT HÉ JÓZSEF ntíi divatkalap- és rövidáru-üzlete, 
Csíkszereda, Kossuth Lajos-utca (Griinwald Albert-féle  ház). 

48—52 
Vidéki megrendelések gyorsan és pontosan eszközöltetnek. | gg 

Uri 
Van szerencsém a nagyérdemű közönség becses figyelmét  felhívni, 
miszeiint a Rákóczi-utca 23. szám alatti saját házamban leva 
NYERGES ÉS KÁRPITOS ÜZLETEMBEN 
minden e szakmába vágó munkák elkészítését a legnagyobb készség* 
gel vállalom és ezt csinos kivitelben, olcsó árak mellutc pontosan elké-
szítem. Raktáron tartok a mai kornak megfeleld,  mindenféle  nagyságú 

RUGANYOS DIVÁNOKAT ÉS MATRACOKAT 
azért, hogy itt mindenki beszerezhesse szükségletét ép oly olcsó 
árban, mint bármely nagyobb városban. — Továbbá tudatom még 
a mélyen tisztelt közönséggel azt is, hogy állandóan raktáron tartok 

KÉSZ URI KOCSIKAT ÉS URI SZÁNKÓKAT. 
Végül a n. é. közönség szives figyelmét  felhí-
vom azon körülményre, hogy A kocsik, valamint 
minden e szakba vágó mnnkák javítását el-
vállalom. Hagamot a mélyen tisztalt közön-
ség jóindnlulato pártfogásába  ajánlva, marad-

tam kiváló tisztelettel: 

Bájer Ferencz, nyerges és kárpitos Csíkszeredában. 

Schvarcz József  és Társa 
Budapest, Váczi-körut 53 sz. 

— Alapítási év 1884. = 

Szabadalmazott Ventzki 
göztakarmány ftíllesztö 

G5,100,100, 300 és (ÜO liter Urt.-irt.ilom, 
Fülleszt 40—60 perc alatt. 

100- 400 litiT űrtartalom. — Az u j 
szeszadótörvény előirásai szerint. 

Angol marha- és lónyiró-
gépek és ollók. 

« * « 
Nöi és férfi  legkényesebb ruhák w w 
olaj, degenyeg, szurok, tenta, zsír, ) f 

Vegytisztítás. » » » » 
rozsda, kávé stb. foltok  vegytiaz- ) f 
titását, továbbá minden e szak-
mába vágó munkát gyorsan és 
pontosan teljesítek. Áldozatot és 
faradságot  nem kímélve u szak-
mába teljesen kikepeztem uiuga-
mat. Szíves pártfogásukat  kéri 

Q s M n V i a s z . © , 

» 
* 
* 
* 
* 

férli  szabó és vegytisztitu, Csikszuruda, 
liákóczi-utca lU. szát S - 2 Ü * * 

»ll< 111' tll' Ml'Slí' «U'SU'ili/Slloll'MlAll^ 

E S S 

Ha olcsón és jót akar vásárolni, tegyen próbát! 

Felhívom a figyelmét  a t. bútor- éa varrógép vásárló közönségnek, hogy 
bárki mielőtt bútort és varrógépet vásárolna ne mulassza el raktáromat 
megtekinteni, hol az összes raktáron levó b ú t o r o k a t , úgymint: 

EBÉDLŐ-, HÁLÓ-, SZALON- ÉS IROPAI BERENDEZÉ-
SEK, BŐRGARNITÚRÁK, PIVÁN/OK ÉS MAPRÁCOK 
minden kivitelben és rendkívüli nagy választékban, vnlnmint a legjobb gyárt-
mányú i'tirróyé/>ek,  kerékpárok,  i/riiiiDifonok  én lemesek,  melyek 
igen jutányos árbau és kedvező fizetési  teltételek mellett lesznek elárusítva. 
Minden tőlem vásárolt varrógépért 6 és 10 évi jótállást vallatok. Varrógépeket 
27 frttól,  gramafonokat  20 Írttól és kerékpárokat »5 frttól  fennebb  árusítom. 

| VARRÓGÉPEK-, KERÉKPÁROK- ÉS (SRA^AFONOK-
hoz mindenféle  alkutréMzck  kaphatók. — JavItÓMokat  a lei/Jiitá-
uyoHubb  árért  e*xki>xtök,  jótálló*  mellett.  Maradok kiváló tiszteleltei 

Ackermann Ignácz, bútor- és varrógép nagyraktára 
Csíkszereda, Kossuth L.-utca 9. sz. (Lukács Juliska-féle  bérpalota). 

Mindenféle  asztalos-, kárpitos- és dlszltömunkákat elvállalok. 
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VIPOR ÉS T Á R S A á Ő Z F Ü R É S Z E CS IKSZENTS I/^ON 
állandó raktárt tart mindenféle  faanyagokban,  u. ui. • 

PESZKR, LÉC, PALLÓ ÉS ÉPÜLETFÁBAN 
mindenféle  méretben ós mennyiségben. 

Hulladék léc (cándra) és más maradékok valamint fűrészpor 
á l l a n d ó a n I c a p t L & t ó . 38-52 

M i n d e n s z o m b a t o n b é r v á g & s o k a t e l f o g a d n a k . 

Hosszurovó Cement Födélcserépj 
' f t ialHnpm  h a t á r t a l a n tar tAsaáivn. t f r .n  IrAnnvfi  (KitXqmmit . i . . x i i l - ü ' a . 'majdnem határtalan tartósságu, Igen könnyfi  födőanyag,  olcsó áron kapható ' Â 

t y ^ S í S S S S J ^ P o r t l a n d c e m e n t g y á r n á l , K u g l e r és T á r s a i , B r a s s ó b a n . ^ ^ M h M ^ S I s " ' É 

Nyomatott Vákár L. kdoyvnyotndsjábaa, Cslluseredlbu. 




