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KMntok n«m adatai" 

A Székely Szövetség 
nagygyűlése Csíkszeredán. 
Csíkszereda,  1912. augusztus 26. 

(É.)  A Székely Társaságok Szövet-
b e VII. nagygyűlését páratlan érdek 
M^a éa az ország, főleg  Erdély minden 
Nzéböl nagy számmal összegyűlt kö-
künség részvétele melleit folyó  bó 26-án 
yiiotta meg Csíkszeredában. A hétfőn 
AeW'lótt megtartott nagygyűlés impozáns 
b felemelő  demonstrációja volt a min-
demelül összesereglett székelységnek, 
•ii'ly uiindeiL^vben összegyűl más és 
uta várapsiba»t hogy erös faji  össze-
tartásának kifejezést  adva, az ország 
«3 illetékes körök figyelmét  felhívja 
uokra a tulnyomólag magyar nemzeti 

"asági és kulturális, sürgősen 
Idandó kérdésekre, melyektől Ma 

keleti védbástyájának fenn-
idása függ.  Mert nem vitás, hogy 

Erdélyben folyton  folyvást  ismétlődő 
" nemzetiségi tünte-

fciók,  melyek intő példá-
nént láttuk itt Csikmegyé-

vében, — arra az 
k'-ntftfínzeti  ^iuukara ősz-

hogy valameddig Erdélyt tel-
ksen meg nem nyerjük a magyar 
ieoizeti eszmének,  mindaddig saját lé' 
Qnk és a magyarság ügye is a leg-
eljeaebb veszélyben van. Élet-halál 
larc tehát az a küzdelem, melyet a 
lirtokailiól kifosztott,  számban csekély 
'3 it nemzetiségi bankok csápjaitól fogva 
•irtott székelység folytat  a dakórouián 
tággal  szemben, de nem szenvedhet 
kétséget, liogy az'öntudatra ébredt szé-
kelység e nemzetfenntartó  küzdelem-
ben elég erós lesz minden alávaló tá 
tnadás visszaverésére. Ma már tisztában 
vau mindenki azzal, hogy ha a székely-
ség elveszett, — elveszett vele egész 
Erdély magyarság számára, lunen van 
<•-, ltugy a fontos  nemzeti, közgazda-
sági és kulturális missiót teljesítő Szó 
kely Társaságok Szövetsége évről-évre 
lokozudú érdeklődés és az ország köz-
figyelme  mellett tartja gyűléseit. Rajta 
van a mindenkori kormányok figyelme, 
•nelyekuek immár állandó programm-
puurjüt képezi a székely akció. 

A Csíkszeredában most megtartott 
?agy gyűlés a maga útmutatásaival és 
illusiris közönségével ujabb bizonyítéka 
annak, hogy a szerencsésen elvetett 
mag terebélyes nagy fa  lett és a szé-
kelj ség összetartó munkáját feltartani 
vagy szétrobbantani többé már nem lehet. 

Az ipari kiállításon láttuk a leg-
utóbbi évek gazdasági és ipari ered-
ményes fejlődését  és azt a nagy, őszinte 
lelkesedést, mely a résztvevők arcán 

Í.lt é s b i z t o s í t j a a s z é k e l y s é g t o v á b b -
e j l ó d é s é t . 

nagygyűlésre a derék székely 
lestvérek ezrei gyűltek össze, hogy meg-
jelenésükkel és lelkesedésükkel tanú-
ságot tegyenek a székelység igaz ügye 
mellei'.. A Székely Társaságok Szövet-
sége az idén is derekas munkát vég-
zett; ideális és nemzeti céljai megva 

Ió s i t á s i i b a n f e l  n e m t a r t h a t j a m á r s e m m i 
i láva l j a k n a m u n k a . V I I . k ö z g y ű l é s e 

Cé l t ó a n s o r a k o z i k a t ö b b i e k h e z f é n y -
ül e r e d m é n y e k b e n é s f e j l ő d é s b e n 

e g y a r á n t , s ő t a z o k a t j ó v a l f e l ü l m ú l j a . 
Aluiilj adjuk as ipari kiállításról és 

WgygyÜlésről részletes tudósításainkat: 

Az ipari klállitás megnyitása. 
Vasárnap reggel ünnepi diszt öltött 

Csíkszereda városa. Mindenfelé  a há-
zakon lengő zászlók fogadták  a vidék-
ről nagyszámmal érkezőket, a&t már 
korán reggel feltűnt  az idégenek nagy 
serege, ami a városnak mozgalmas ké-
pet adott. A főgimnázium  díszes palo-
tája előtt, mely az ország egyik leg 
szebb intézete, csoportosult a közönség, 
hogy tanuja legyen a csíkszeredai szé 
kely ipari kiállítás ünnepélyes meg-
nyitásának és gyönyörködjék a meg-
izmosodott székely ipar termékeiben. 

Tizenegy óra után érkezett meg 
Gyalókay Sándor főispán,  az iparfej-
lesztő bizottság elnöke Tauszik B. Hugó 
marosvásárhelyi kamarai elnök társa-
ságában. A hatalmas tornacsarnok he-
lyiségében ekkor már összegyűlt nagy-
számú közönség lelkes éljenzOssel fo-
gadta Gyalókay Sándor főispánt. 

A főispán  tartalmas és magas szín-
vonalon álló beszédében a közönség 
sUrU tetszésnyilvánítása mellett -méltatta 
a székely ipari kiállítás jelentőségét s 
miután a nagy számban megjelent ipa-
rosoknak további kitartást és sikert kí-
vánt, a kiállítást zugó éljenzés között 
megnyitotta. 

Utánna C s i k v á r m e g y e iparosai 
nevében a főispánt  Filó Károly, a csík-
szeredai ipartestület elnöke Üdvözölte 
s eddig tanúsított-jóindulata támogatá: 
sáért hálás köszönetét fejezte  ki. 

Nyomban ezután a mintegy 2000 
főre  emelkedett közönség a gazdag és 
példásan rendezett kiállítást szemlélte 
meg. A vármegy e minden részéből, jeles 
és képzelt iparosaink vettek részt a 
kiállításon. A bör, asztalos, kerekes, 
esztergályos, kocsigyártó, kovács, fé-
nyező, címfestő,  virágkertész, kézmű, 
kályhás, bútor, méz, turó, óra, kézi-
munka, székelyszöttes, kosár-ipar és 
még számtalau más ipar valóban szép 
és pazar bemutatásra talált. 

A kiállításon mintegy 200 kiállító 
vett részt, kiknek tárgyai a fógimná-
zirm helyiségeiben voltak ízléssel és 
gonddal elhelyezve. 

A vendégek fogadása,  ismerkedés. 
Vasárnap este a Brassó és Marosvásárhely 

felöl  jövó vonatok rengeteg közönséges hoztak. 
Legkevesebb 500-ra becsüljük azoknak a ven-
dégeknek számát, kik idegen vármegyékből, 
Kassáról, Debrecenből, Brassóból, Marosvásár-
helyről stb. jöttek a nagygyűlésre. A pálya 
udvaron nagy közönség viraggal és zugó él-
jenzéssel fogadta  az erkezóket. Dr. Ujfalusi 
Jenó, ki a rendezésnek lelke volt, meleg sza-
vakkal fogadta  a székely testvéreket. A ren-
dezőség hatalmas gárdája nyomban go.dosko-
dott elszállásolásról s az a bosszú, belátha-
tatlan kocsisor, mely a városba berobogott, fé-
nyesen bizonyította, hogy a szekelyek idei nagy 
gyűlése számban éa sikerben felülmúlta  az 
összes eddigieket. 

Este tí órakor a Vigadó és Európa szállo-
dák ettermeiben népeB ismerkedési estély volt 
Tulajdonképen csak ekkor látszott, hogy milv 
sok vendége van a városnak. Ember ember 
mellett, minden talpalatnyi helyért küzdve 
tudott bejutni az éttermekbe. A Vigadóban á 
vendegeket Dr. Szekeres József  helybeli nle 
bsnos szives és emelkedett szavakkal ttd-
vözölte. 

Az estélyen megjelent Oyalókay Sándor fő 
tBpán is. 

Közgyűlés. 
A közgyűlés hétfőn  délelőtt a főgimnázium 

bataimas tornacsarnokában zajlott le. A terem 
és karzatai szűknek bizonyultak az ekkor még 
inkább felszaporodott,  mintegy 3000-4000főnyi 
közönség befogadására.  A gyűlésen Deák Lajos 
kir. tanácsos, a Szövetség elnöke elnökölt 

A megje|entek között láttuk Gyalókai Sán-
dor fóispántJ.Mikó  Bálint v. b. t. t., Kállay 
Ubul éB Györffy  Gyula dr. képviselőket, Fe-
jér Sándor alispánt és még igen sokat a vár-
megye előkelőségeiből. 

Deák Lajos elnök Bzép szavakkal üdvözölte 
a nagyszámban megjelenteket. Ismertette a 
szövetség célját, eddig lefolytatott  küzdelmét 
és az elért eredményeket. 

Dr. Ujfalusi  Jenő polgármester lelkes és 
szives Bzavakkal üdvözölte a vendégeket. 

A székelykérdés és pénzintézetekről dr. 
Zakariás János brassói ügyvéd, volt ország-
gyűlési képviseli tartott érdekes és tanulságos 
felolvasást,  melyet lapunk más helyén közlünk 
és amelyre külön is felhívjuk  olvasóink 
gyeimét. 

Dr. Hankó Vilmos budapesti főreáliskolai 
igazgató a tőle megszokott alapossággal 
ideálizmussal ismertette a Székelyföld  fürdőit, 
természeti ritkaságait és az idegen for-
galmat. 

Mindvégig érdekfeszítő  éa zajos helyeslés-
sel kísért előadást tartott László Gyula szö-
vetségi alelnök Csikvármegye iparának fej-
lesztéséről. 

T. Nagy Imre gazdag élettapasztalatai tár-
házából mondott el Bok fájdalmas,  de a való-
ságnak megfelelő  igazságot a csíki gazda nyo-
moruBágairól. Előadását zajosan megtapsolták. 

Dr. Kovács József  debreceni gazdasági aka-
démiai tanár a székely nép szociologiájáról és 
haladásának feltételeiről  értekezett feszült  ér-
deklődés és kitörő belyeslés mellett. 

A közgyűlés  végén indítványok  hang 
zoítafc  el. Dr. Balog István,  a Kassai  Sze-
^ely  társaság  kiküldöttje,  Ctárán  Artaies 
román honos erdóvásárából  kifolyólag,  ki 
30,000 hoüerdőbirtokot  vásárolt  Háromszék 
vármegyében, lelkes  szavakbalt  aet a la-
pokban'  már ismertetett  indítványt  tette, 
hogy a kongresszus  írjon  fel  az magyar 
országgyűléshez,  miszerint tórvényiozás i -
lag tiltsa  el az idegen  honosokat  a föld-
birtok  szerzéstől,  sót azt egyszersminden-
k t r r a akadályozza  meg. Az indítványt  a 
kongresszus  nagy lelkesedés  mellett  egy-
hangulag  fogadta  el és dr.  Balog Is'ván 
indítványozot  zajos ovációban részesítette. 

Határozati  javaslatot  fogadott  el továbbá 
a közgyűlés  a korcsmák  vasárnapi bezá-
rásáról,  melyről  hasonló már szobaszámra 
keletkezett. 

A közgyűlésnek  kétségtelenül  egyik 
legfontosabb  tárgy  a az Udvarhely  és 
Csík  várm egy éket  legfőképpen  érintő  azazin-
ditvány  volt,  mely a Csíkszereda-Székely  -
udvarhely  között  építendő  vasútra von át-
kozott. Minden bővebb ismertetés  nélkül, 
miután a Csíki  Lapok  a kérdéssel  már 
évek  óta állandóau  foglalkozik,  leközöljük 
szószerínt  a nagy horderejű  indítványt, 
melyet Fejér  Sándor,  dr.  Ujfalusi  Jenő, 
l'ap  Béla és dr.  blthes Gyula nyújtottak 
be. Az indítványt  a közgyűlés  egyhangú-
lag  magáévá tette. 

Az indítvány  a kővetkező: 
Xaijysáyas 
Deák Lajos kir,  tanácsos Urnák 

a Székely  Tármság  Szőretnégéilek  elnöke 
Marosvásárhelyen. 

Alulírottak tisztelettel bejelelentj'úk alábbi 
(látványunkat és kérjük, hogy azt a Székely Tár-
saságok Szövetségének V1L közgyűlésén, mint ön-
átló ditványt tárgyaltatni méltóztassék I 

A magyar l'aj létfenntartásának  kérdése köz-
gazdasági téren l'og eldőlni. E küzdelem tapasz-
talható egész Magyarországon. Erdélyben már 
ott állunk, hogy az elszigetelten él9 székelység 
már haláltusáját vívja. Hinden talpallatnyi földért 
véres harcot kell megküzdenie. 

Fájdalommal látja a közgyűlés, hogy e vál-
ságos időkben a Székelyföld  közgazdasági érde-
kei elhanyagoltainak is régóta szentesitett tör-
vényünk sem h&jtatik végre. 

Nevezetesen az 1895. VII. t c. 1. §-a ki-
mondja, hogy Sepsiszentgyörgyön át Szászrége-
nig vezető vasút vdnal kiépíttessék. Kimondja 
további, hogy e fővonalból  kizárólag tíyimes 
országhatáráig és Székelyndvarhely vasnt állo-
másáig szárny vonalaknak „az érdekeltségi hoz-
zájárulások felhasználásával  államköltségen leendő 
megépítése ezennel elrendeltetik" (1895. t o. 
1. 8.) 

Köztudomásut hogy e törvény osak részben 
hajtatott végre, mart a fővonalból  kiágazó és 

Székelyndvarhely vasnt állomásra vezető szárny-
vonal még ma sem épült kL Nemcsak a fent 
idézett törvény nem hajtatott végre, hanem a 
marosvásárhelyi kereskedelmi és iparkamarának 
1909. évben e? Ügyben történt felirata  oly ir-
talmQ eliatézéat eyert, hegy wvesett vauul i n a l 
megépítését pénzügyi szempontból nem tartják 
rentabilisnek. 

A tizenhét (17) év előtt hozott törvény óta 
a Székelyföld  gazdasági viszonyai alig változtak, 
de minden bekövetkezett változás szttkségaze-
rüen parancsolja, '^entddézett törvény végrehaj-
tását. Épen ezért a Székely Társaságok Szövet-
ségének kongresiosa eminens gazdasági, kultu-
rális és faji  kérdése üzleti alapon való, tisztán 
.pénzügyi* elbírálásának említett módjába bele-
nyugodni nem tud és ezért csíkszeredai VIL 
közgyűléséből tiszteletteljes felirattal  foidnl  a 
nagyméltósága Kereskedelemügyi Miniszter TJr-
hoz az iránt, hogy a Csikszereda-székelyndvar-
helyi kiváló fontossága  vasat vonal megépítését 
az 1895. VII. t c. alapján elrendelni, illetőleg 
az építési tőke folyósítására  törvényhozási fel-
hatalmazást kérni méltóztassák. 

E kérés mérlegelésénénél legyen szabad fel-
hoznunk következő tónk» közgazdasági ia stra-
tégiai jelentőségű 

Indokainkat : 

A 30 év óta megépített Héjiasfalva-szikelyud-
varhelyi h. é. vasat Székelyndvarhely állomása a 
vasúti közlekedés szempontjából holtpontot! jelent, 
mert nem levén folytatása  semmi forgalmat  nem 
bonyolít le, helyi forgalmán  kivttL Székelyndvar-
hely e holtpontból nem tog kimoxdittani a Men-
tesítés alatt álló kolozsvár—m.-vásáihely—parajd— 
székelyndvarhelyi h. é. vasnt megépítése után sem. 

Megoldás osak ugy képzelhető el, ha a Hij-
jasfalva-székelyudvarhelyi  h. é. vasút torméazetw 
folytatása  Csíkszeredán át Gyimesfelé  csatlako-
zást nyéf. 

E csatlakozás folytán  Budapest-Adjud (a román 
kir. vasutak csatlakozó állomása) egyenes össze-
köttetésbe jutna. Ez összeköttetés Budapest-Héj-»-
jaafalva-üyimes-Adjud  868 k. m., mig Budapest-
Predeal-Polesti-Adjad ma 1030 k. m. Tehát a ke-
leti transitó forgalom  162 k. m.-vel rövidebb utat 
talál. E rövidebb ut tehermentesíti az amugyía 
túlterhelt, és sok üzemköltséggel járó predeáli 
vonalat 

Csikvármegye óriási erdőbirtokai, valamint Há-
romszék vármegye kihasználás alatt illó erdősigei 
nem terhelnék tovább a Biassó-piedeilí, valamint a 
székelykörvasatat, hanem 115 k. m-vel rövidebb 
uton érik el Tövis állomást. Ez at megrövidülés 
már Csikszereda-Héjjasfalva  viszonylatban jelentke-
zik. A mai szénadrágaság idején nem lehet kö-
zömbös az államvasutak» sem, hogy Háromszék 
és Csikvármegye nzvölgyi erdőségeit 11B km-rel 
hosszabb uton szilliţja-e? De nem közömbös Caik-
megye közgazdasági életére ia, hogy az államva-
sutak uj személy és teheráni díjszabása értelmi-
ben 120 k. m. klilömbőzetet fizet,  minden rakomá-
nya és minden utazó személy után. Az nj tarifa 
bénító hatását méltányosnak találjuk utrövidülé-
sel ellensúlyozni. Mert bizonyos resigniflióval  kall 
megállapítanunk Magyarosság bármely városaival 
összehasonlítva, hogy leghosszabb és legdrágább 
ma az ut Budapestre Csíkszeredától- Gazdaságiié 
kulturális téren való nagyfoka  elmaradottságunkat 
is jórészt e mesterségesen is táplált a nagy távol-
ságnak köszönhetjük. 

Igen fontosnak  tartjuk további azt az körül-
ményt is, mely az 1895. ivi VIL t. o. alkrtiai-
nil bizonyára mir figyelembe  vétetett, hogy Csík-
vármegyében, mint Romániával közvetlenül ütköző 
határszéli vármegyében, az égisz határ a megy* 
vonalán igen nehezen közelíthető meg, ami ataati-
giai szempontból nagy nehézségeket idézhet elő. 
Ez időszerint ugyanis Gyimas ország határra egy 
esetleges koneetraoió igen sok időt vem» igénybe 
és számtalan akadályba ütközne, mig a székelyud-
varhely-csikszeredai vasat kiépitéaével a stratégiai 
izempontoknak is a legteljesebb mértékben alig 

lenne tive. 
De nem hsgyjuk emlités nélkül faji  mnméatii-

m.inlmt eem. Magyarország kit legnagyobb Vár-
megyéje Udvarhely és Csík a H a r g i t a hegylánctól 
teljesen el van különítve. A magyuaág e azigeta 
csak agy TMiiikibwt fenn  és teljesíthetik a ma-
gyar faj  fenntartásának  missiójit, ha szigeteik min-
den eszközzel összekapcsoltalak osak igy fejlőd-
hetik ki közöttük a kulturális is közgazdasági 
életnek közössége, mely a magyarság keleti véd-
bástyáját megerősítheti. Ka a lígnjabb népszámlá-
lás szerint Udvarhely, Háromszék ia Caikmegye 
alcsiki járásnak népessége ax utolaó 10 év alatt 
alig l°/,-al szaporodott. £pen • rizsek esn«k l e f 



tík  oMftL C S I K I L A P O K 85. Hám. 
először áldozatni a felnyomuló  idegen fajnak,  ha 
n segítünk e órában. Székelynd-
rarhely és Csíkszereda, tJdvarhalymegye népes Har-
gita alatti községei, Szentkeresztbánya kihaszná-
latban vasércbányái, Lövéte földies  ték-bányái, Ho-
maród, Dobogókő, Hargita mesés hatásn fürdők 
mind belekerülnek e közforgalomba.  Az épí-
tési mnnka Ükét visz a aép kőié éa mankóra szok-
tatja a munkától elszokott azékelységet A munka-
wlfcnl̂ iQb  csökkentik a romániai kivándorlást. 

A Székelyföld,  e mertben közgazdasági téren 
való harc megküzdésére, esiközei elégtelensége miatt 
képtelen, ajfentartó  harcában legnagyobb mérték-
ben rivan szorulva a kormány jóakaró támoga-
tására. 

Ezért kéri sürgősen az 1895. VIL t c. oly 
érteimii végrehajtását, hogy az abban kifejezett 
székelyndvarhely-csíkszeredai 60 k. m. hosszú sza-
kasza' mgépitteasék. E megépítés azonban félmnnka 
volna a héjjasfalva-székelyudvaríielyi  h. é. vasút 3r4 
k. m. hosszú vonalának államosítása nélkilL E mun-
kálatok végösszege az államvasutak előzetes szá-
mítása szerint 28 millió koronára rúgna, mely ösz-
szeg a hozzá fuzződő  fontos  gazdasági, stratégiai 
és nemzeti érdekhez képest, szükséges éa hasznos 
befektetés  lesz. 

Csíkszereda, 1912. évi angnsztns hó 13-án. 
Fejér  Sándor,  Vjfalusi  Jenő, 

alispán. polgármester. 
X>r.  ÉUhe*  Gyula,  Pap Béla, 

TBL aljegyző. kir. mérnök. 
A közgyűlés végén megállapították, hogy a 

legközelebbi VIII rendes közgyűlést jövő év-
ben Élőpatakon tartják meg. 

Végttl Deák Lajos elnök hálás szavakkal 
emlékezett meg Csíkszereda város derék pot 
gármesteréról, dr. Ujfalu3Í  Jenőről, ki a vá-
rost a fejlődés  és virágsás utjain nap-nap után 
előbbre viszi és aki nagy gonddal és fárad 
sággal biztosította a vendégek kényelmét és 
ellátását. 

a közgyűlést Deák Lajos a közönség zngó 
éljenzése között déli 1 órakor zárta be. 

Bankett 
Soba a Vigadónak olyan népes bankettje 

nem volt, mint hétfőn.  Mintegy 400 teiiték 
várta a vendégeket, de ez sem volt elegendő, 
ugy hogy kttlön szobákban kellett teríteni és 
igy is Bokán távol maradtak a közebédtől. 
Pedig magában a nagyteremben mintegy 230 
résztvevő talált elhelyezésre. 

Pohárköszöntők előzetes megállapodás foly-
tán nem voltak. Azaz csak hivatalos nem volt, 
mert azért T. Nagy Imre Deák Lajost és fe-
leségét f e l k ö s z ö n t ö t t e .  A közönség 
zngó tappaaal és éljenzéssel kisérte a fel-
köszöntőt. 

A szövetség elnökségéhez  több száz üd-
vözlő  táviratérkezeit.  Ezek  közül  alább kö-
zöljük  gráf  Serényi  töldmivelésügyi  mi-
niszterét  és Sepsiszentgyörgy  városét: 
Nagyságos  Deák Lajos kir.  tanácsos 

A székely  társaságok  szövetségének  ma 
megnyílt  hetedik  rendes  közgyűlése  alkal-
mából hazafias  üdvözletemet  küldöm  és 
őszintén  kívánom,  bogy a székely  nép ér-
dekében  folytatott  közhasznú érdemes  mű-
ködését  minél teljesebb siker  koronázza 

Gróf  Serényi  Béla, 
főldmicel^íkjy!  mini»;trr. 

Sepsiszentgyörgy  város és székely  nem-
zeti muzeum nevében legmelegebben  üdvö-
zöljük  a Székely  kongresszust,  nagy elfog-
laltságunk  és építkezés  miatt mély sajná-
latunkra  nem mehettünk  el, de  szívben  lé 
lekben  ott vagyunk. 

Gödri  Ferencz,  Zászló  Ferencz, 
jjjíjjmnhr.  mmmm/Sr. 

Az esti műsoros estély miatt az ebéd már 
5 óra előtt véget ért 

Műsoros estély. 
Este 8 órakor Ismét zsúfolt  ház volt -

Vigadóban. Szép éa előkelő közönség foglalta 
el a helyeket, kiknek soraiban ott láttuk a 
szövetség vezetőit kivétel nélkül. 

A műsort a csíkszeredai dalárda nyitotta 
meg egy dalegyveleggel Nádasdy Béla vezény 
lele mellett 

Benedek Elek felolvasott  az ő kedves, be-
hízelgő előadásával. A közönség sűrű tapsok-
kal és babérkoszorúval jutalmazta. 

Nádasdy Béla begedllo cigányzene kiséret 
mellett népdalokat bravúrosan adott elő. 

Deméoy Irénke gyönyörű mttdalokal lelkes 
óváció és zajos tüntetés melletti, a tőle meg-
szokott művészettel adott elő. Zongorán De-
mény Bella kisérte precízen és kellemesen. 
Mindketten Bok virágot kaptak. 
„x,DrT 8 * 4 v s l 8 t T á n ' Nádasdy Béla, dr. Kiss 
Béla és Dományáncz Péter vonás négyest ad-
ták elő nagy tetszés mellett. 

8'űnet után dr. Imecs János lágy bariton 
hangon énekelt egy pár szép kuruc nótát — 

Dr. Kolonics Déneané zongorán játszott 
kiforrott  művészettel és igen nagy hatással 
A közönség elragadtatással tapsolt a művész-
nőnek. Játéka kétségtelenül a müaor egyik 
legértékesebb száma volt 

Dr. Salávy Tibor egy pár kis tragédiát 
adott eló Igen nagy azinpadi hMénMl. meg-
rázón éa Igazán. A közönség szerette volna 
hallani kupiéit Is, de azok ezúttal elmaradtak. 

Előadásának hatása azonban Igy ls osztatlan 
éa nagy volt 

Dr. Száva István Liszt VI. rapszodíájában 
b r i l l í r o z o t t magas fokon  álló müvé-
azetteL A hegedű az ifjú  művésznek teljesen 
hatalmában van. Igazi műélvezetet nynjtott 
játékával. 

A műsor utolsó Bzáma dr. Fejér István 
tárogatója volt ki cigányzeno kiséret mellett 
egy pár jóizü kurncdalt adott elő. 

Műsor után Kozák Dávid zenekara mellett 
a reggeli órákig tánc volt 

Kirándulások. 
Kedden reggel a Hargitára mintegy 60 

tagu, Qyimesre 100 tagu társaság rándult ki. 
Ezzel véget ért a három napos ltongressus 

azzal a felemelő  tudattal, hogy a szövetség 
éves közgyűlései mindinkább látogatottabbak 
és eredménydusabbak lesznek. 

A csíkszeredai közgyűlés a legsikerültebb 
volt a szövetség összes eddigi közgyűlései 
között 

Itt  adjuk  azoknak  az idegen  vármegyék-
ből  érkezett  vendégeknek  névsorát, kiknek 
neveit sikerült  feljegyeznünk: 

Albertfly  Sándor, Antal JózBef  és családja, 
Abos József,  Dr. Árkai Kálmán, Avéd Joáchim, 
Adóiján Károly, Dr. Benedek Sándor, Benedek Elek, 
Bajua András, Bokor András és Erzsi, Baumann 
Nándor, Bedó Ferencz, Dr. Balogh István és neje, 
Bálint András, Dr. Boroczi Kálmán, Bojér Károly 
és neje, Dr. Berencsi Zoltán, Bene János, Bajkó 
Várton, Baka Béla és neje, Dr. Balogh György, 
Barabás Mihály és neje, Dr. Baróthy István, Be-
nedek Mihály s. t , Boga Lajos és neje, Boros 
Elek, Borszéki Soma és neje, Binder Károly, Biró 
András és neje, Bnnyitai Vincze, Bascsa Lajos éa 
családja, Csntak Lajos és neje, Dr. Cseke Vincze, 
Ceinádi Gábor, Csernáth István, Csiszár Lajos és 
neje, Dobos Dénes, DobrovBzkí Gyula, Dömötör 
János, Deák Ignácz és leánya, Deák Lajos és neje, 
Dózsa Ferencz, Dabóczi György, Déri JózBefné, 
Égerházi Lajos, Ferenczi Balázs, Ferenczi István, 
Farkas Ignácz és családja, Ferencz Antal, Ferenczi 
Gábor, Farkas Jenő, Filipánics István, Fazakas 
Zsigmond, Fülöp Samu, Dr. Fereacy Géza, Fe-
renczi Árpád, Ferenczi Ferencz, Gothárd János, 
Galló Mártó ÍJ, Golhofler  József  Gergely Ignácz és 
családja, Gyárfás  Géza dr., Gibinger János, Gál 
Márton, Üzv. Gerbert Emiiné, Gallós Aladár, Ifj. 
Geges József  Hozó Ilyés és családja, Horváth 
Mihály, Hermann Antal, Herczeg Ferenoz, Hincs 
Sándor, Heuter Mihály, Haller János gr., Dr. Hankó 
Vilmos, Imecs Ernő, Jenei József,  Jenei Géza, Jó-
zsa Sándor, Jánosi Samn, Jeszenszki Imre, Ist-
vánffi  és neje, Kristó Domokos, Király Lajos, Ko-
rinczki Győző, Kastaly Gynla, Kovács Ignácz és 
családja, Kovács András és Verona, Krizbai Sán-
dor, Dr. Kovács József  és neje, Káliuánczei Dezső, 
Kósa Albert, Kazai Miklós, Kastaly Árpád, Dr. 
Kós Mihály, Kis Sámuel és leánya, Korbuly Lu-
kácsné, Kordi András, Laurenczi Oszkár, Dr. Lud-
vig Alfréd,  Léstyán Aladár, Litner Gyula, Liptai 
József  Dr. Lukács Józset, László Gyula, Lénárt 
Józsel, Lőrinczi Géza, Lörincz Dénes, Lörinczi 
Ákos dr., Lázár György és neje, László Elek, Mol-
nár Albert, Mihálovits Jenő, Dr. Magas György, 
Madaras István, Mászáros Sándor, Mihály Jeuő, 
Meniszek Ágoston, Miklós Ármánd Máthé Józsel 
és Anna, Mocsás András, Nagy Ferencz és 
ládja, Nagy Dezső és neje, Nagy Enlre, Nagy 
Zsigmond, Németh Ignácz, Ural Dezső, Osz Sán-
dor, Oroszlányi Gábor és neje, Puskás Adolf,  Pap 
Péter, Péter Árpád és neje, Pál Albert, Petres Elek, 
Pál Árpád dr., Panajóth Albert, Panajóth Fereucz, 
Péter Antal, György Gergely, Pakucs János, Pé-
terii Tamás, K é d i g e r Ödön, K i k 1 o v i t s 
Antal, Rév/ez Vilmos és neje, Rozsnyai Ist-
ván, Sebessi János dr., Sántha Albert, Sároséi La-
jos és családja, Simon Ádám, Salamon Árpád, Dr. 
Sükösd Zsigmond, Scheibner Gynla, Sipos Károly, 
Sótalvi Sándor, Sztcs Lajoa, Száva Peti és neje, 
Széles Dénes. Szjcg Dániel, Szabó éa caalâfţja, 
Szarvady Pál, Székely Ferencz, Szilágyi Imre, Szil-
váéi Károly és családja, Szabó György, Szekeres 
István, Szabó Endre, Szolga Mihály, Székely György 
éa családja, Szakács Péter és neje, Szabó György, 
Szász Béla és nővére, Szántó Gábor és neje, Szé-
kely Adolf  és neje, Szántó Ákos és családja, Szent-
györgyi Dénes, Dr. Szatmári l^jos, Szentkirályi 
Gábor, Tábori Piroska, Tőkés Ernő, Tamás György 
és osalâiţja, Tóth Jent éa nqje, Tatár Andris és 
neje, Trmal Bezső, Tima József,  Tauszik B. Hugó 
és neje, Tósa László, Vodráska Venczel, Válton 
Róbert, Viaki Sándor és nqje, Veikmann Jakab és 
nqje, Dr. Varga Lajos éa nţje, Vajda Gyula, Dr. 
Vertán Endre, Zakariás János és osaládja, Zágoni 
Gábor, Zilahi Gynla és még rendkívül sokan, kik-
nek neveit nem sikerült följegyeznünk.  Ezenkívül 

vármegye minden részéből több százan jelen-
tek meg. 

Pénzintézeteink és a Székelykérdés. 
Klőadta a Székely Társaságok Szövetségének Csík-
szeredán, 1912. augusztus 26-án tartott nagygyűlésén 

ZAKARIÁS JÁNOS DB. 
Mélyen  tisztelt  Közgyűlés! 

Nem múlik el nap, hogy a sajtóban és 
röpiratokban ne olvasnánk panaszokat arról, 
hogy miként terjeszkednek az erdélyi részek-
ben a nemzetiségi szász és különösen a ro-
mán pénzintézetek. 

Ma itt, holnap olt alakul egy-egy uj román 
pénzintézet, vagy állit 101 egy már létező erő-
sebb román pénzintézet fiúkot. 

Majd arról kapunk hírt, hogy egyik, na-
gyobb romín pénzintézet a tönkrement ma-
gyar birtokos birtokát megvásárolta, parcelláz-
tatta és arra román földmiveseket  telepitelt, 
székely és magyar vidékekre, kitolva ezáltal a 
román nyelvterület határit. 

Egy másik román pénzintézet iparostanonc-
otthont létesít az erdélyi részek egyik na-
gyobb városában, a többiek pedig mindenütt 
az erdélyi városokban nagy pénzáldozatokkal 
segítik az iparosokat, toborozzák a ma még 
nagyrészt földmiveléssel  foglalkozó  románok 
gyermekeit az ipari pályára, hogy iparosokat 
— tehit városi elemet neveljenek belőlik és 
ezzel a városokban független  romín polgír-
ságot fejlesszenek,  hogy azok segélyével a 
vírosok kormányzatát hatalmukba kerítsék. 

Mis romín és szísz pénzintézetek a váro-
sokban levő középiskolák mellett — igy a 
nagyszebeni állami gimnizium mellett is — 
inlernitusokat, diákasztalokat létesítenek, hogy 

szegény román gyerekek is olcsón — csak-
nem ingyen — végezhessék a középiskolákat 
és szaporitsík a mind inkibb fejlődő  román ér-
telmiség szímít. 

Kereskedelmi áruhizakat állitlanak föl,  hol 
a kereskedői pílyira nevelik ifjaikat. 

Földbirtokpolitikájukkal pedig mindent el-
követnek arra, hogy romín középbirtokos osz-
tílyt teremtsenek. 

És e reális tevékenységen kívül meg arról 
sem feledkeznek  meg, hogy a romín faj  zse-
niilitásínak dokumentilásira is íidozzanak, 
amikor a legutóbbi napokban közölt hirek 
szerint pír nap alatt a romín bankok adtík 
össze a pénzt arra, hogy Vlaicu Aurél romín 
pilótának uj repülőgépet adjanak, érezvén, hogy 
az ő sikerei és dicsősége, fajuk  sikere és 
dicsősége is. 

Mozgékonyságukat jellemzi, hogy az •Al-
bina» immír külön romín biztosító intézetet 
is létesített, söt azzal is kísérletezett, hogy 
Amerikíban is pénzintézetet állítson föl. 

Intézeteik szövetségben vannak egymíssal, 
bizonyos kölcsönös ellenőrzést gyakorolnak 
és legújabban a szisz pénzintézetek teljes lüg-
getlenitésük érdekében egy központi hitelin-
tézel létesítését vették tervbe; s meg vagyok 
győződve, hogy azt mielőbb meg is valósítják. 

Habár a sajtónak és a közvéleménynek a 
romín bankok terjeszkedéséről, térhóditisiról 
és iltaliban gazdasági erejéről való fentidézett 
hírei és az ezek alapjin megalkotott vélemé-
nye kissé túlzott: sikereik kétségtelenek. 

Éppen azért azt tettem vizsgílódisom tár-
gyává, hogy mi az ő sikereinek a kulcsa. — 
Annál inkibb kutatom ezt: 

Mert amint az alábbi adatokból ki fog 
tűnni, kétségtelen az, hogy ma még a ma-
gyar pénzintézetek ugy szim, mint gazdasígi 
erő tekintetében felűlmuljik  itt, az erdélyi ré-
szeken is a nemzetiségi pénzintézeteket 

És mégis tevékenységük nem oly sikeres, 
nem oly hatisos. 

Mi ennek az oka? 
Ezt ineg kell állapitanunk és az okot meg-

ismerve, a baji fölismerve,  az orvoslísról gon-
doskodni kell mielőbb, amig még nem késő. 

Éppen kimutatandó gazdasígi fölényünknél 
fogva  ma még a biztos siker reményével ve-
hetjük föl  a versenyt. 

Ez önmagunk, fajunk,  nemzetünk, ezeréves 
illamiságunk, magyarsígunk iránti kötelesség 
is, hogy a versenyt fölvegyük: 

De lissuk az adatokat: 

Országos adatok: 
Hogy milyen óriási tőkeerőt képviselnek, 

mily hatalmas gazgasági tényezők a pénzinté-
zetek, azt igazolja az az egyetlen számadat, 
hogy a magyar birodalomban — Horvátor-
szágot is beleértve — 1831 bank és takarék-
pénztárban és 3685 hitelszövetkezetben, azaz 
együttvéve 5516 pénzintézetben összesen bí-
rom miliírd hatszázhetvennégymillió korona 
betét van elhelyezve, amiből egy lélekre 
Magyarországon 189 korona, Horvátországban 
86 korona esik. 

Erdélyrészl adatok: 
Sajnos ebből az óriási tőkeerőből az er-

délyi részekre kevesebb jut, mint a mennyi a 
lakóság számaránya szerint reá esne, mert a 
statisztikai hivatalnak 1910-re vonatkozó ösz-
szeállitása szerint az erdélyi részek 244 bank-
jában a takarékpénztárában csak 310 millió, 
az 526 szövetkezetben csak 42 millió, az ösz-
szesen 770 pénzintézetben tehát csak 352 
millió betét volt, amiből egy lélekre csak 142 
korona esik. 

Meg szomorúbb arány, hogyha azt a há-
rom vármegyét tekintjük, melynél a lakősság 
85—95 százaléka székely-magyar Csík, Három-
szék és Udvarhely vármegyék, mért e három 
vármegyével az összes pénzintézetek — is-
métlem a statisztikai hivatal kimutatása sze-
rint csak 32 millió betét van, tehit egy lélekre 
csak 82 korona esik, kevesebb, mint Horvit-
orszigban és kevesebb, mint bármelyik mis 
erdélyrészi vármegyében. 

Kedvezőbb azonban a kép, ha az összes 
erdélyrészi magyar pénzintézetek betét állomá-
nyát hasonlítjuk össze az erdélyrészi magyar-
ság szimarínyival, mert akkor a következő 
számadatokat kapjuk. 

Magyarság száma 814.994. «/,-ban 32-9. 
Magyar pénzintézetek betétje 177.101.000. 
°/o-ban 48-79. Esik 1 lélekre 217-30. 

Rominsíg szima 1.397.282. •/•-ban 56*5. 
Romín pénzintézetek betétje 66.242.800. "/o-ban 
18-24. Esik 1 lélekre 47.48. 

Németek szima 233.019. Vo-ban 9.13. Né-
met pénzintézetek betétje 119.641.460. '/,-ban 
32-96. Esik 1 lélekre 536-48. 

Hogy azutin mennyi a magyar pénzinté-
zetekben a romín és szisztőke betét és vi-
szont, azt megillapitani — minthogy a beté-
tek szirmazisa stb. a pénzintézetek legféltet-
tebb titka — lehetetlenség, azonban azonban 
azt hiszem, hogy legalíbb annyi magyar be-
tét van mis jellegű pénzintézetekben, mint a 
mennyi nemzetiségi pénz van magyar bankok-
ban és igy a fenti  adatok legalibb megözeli-
löleg bű képét mutatjík az erdélyrészi ma-
gyaisíg tőkeerejének, sőt talán nem tévedek, 
ha azt illitom, hogy különösen az erős szász 
pénzintézetekben igen sok magyar' üke ia 
van és igy valószínű, hogy a magylHágMke 
ereje még valamivel több, mint a mennyi a 
fen'i  kimutatásból kitűnik. 

Ez pedig eléggé kedvező, mert valamivel 
nagyobb az országos átlagnál. Mig a román 
bankok betétállománya viszonylag a romáa 
lakosság szimarinyihoz oly kis eredméuc| 
ad, mely Iele a legkisebb betétű székely Var-
megyék eredményének. 

De nemcsak a betétek összegének 
sigíval vezetnek a magyar pénzig" 
nem számukkal és saját vagyoni erejfl 
felette  állanak a nemzetiségi pénzintézeti 

Ezt az íltalam később közlendő a ' 
kívül, melyek a legújabb je leaSat t ' 
készültek, tehit némileg eltérők ugJTi 
likai hivatal adataitól, mint egyéb — 
nyira korábbi jelentések alapjin készült ada-
tokból is megerősítik. 

Az erdélyrészi magyar közművelődési egye-
sület 25 éves jubileuma alkalmiból kiadott 
jelenlései adatai is. Ezek szerint: »az erővi-
szonyokat szimbavéve az összes erdélyi pénz-
intézeteknél az orsz. közp. hitelszövetkezet 
kötelékében levő hitelszövetkezeteket is bele-
véve van«: 

Ibgnr tim HODÜÜKI Síin kín 
taT.-tite 31.376306 11750.167 9.720940 

Btlit 160-277.592 58.182.471 91.117 S68 

Motora 161.338703 62^4462 Z3.131.461 

leli-Mlnta 61219.840 25.701.792 103.471.461 

Litjuk, tehit hogy a magyar részvénytőke, 
betét és víltótirca messze felülmúlja  a romá-
nokét, és szászokét együttvéve s a magyar 
jelzilogos kölcsön is kétszer és félszer  na-
gyobb, mint a románoké. Ellenben kisebb a 
szászokénál, kik különösen a városok épüle-
teire nyújtottak nagy kölcsönösszegeket Ámde 
ha figyelembe  vesszük, hogy 11 nagy buda-
pesti intézet 82.350.000 korona jelzáiog köl-
csönt adort erdélyrészi ingatlanokra, akkor 
hogy jelzálogkölcsönek terén is magyar pénz-
intézetek állanak első helyen az erdélyi ré-
szekben. 

Az EMKE fenti  adatait megerősítik az or-
szágos statisztikai hivatal adatai is, mely sze-
rint az etdélyrészi földbirtokokra  és bérhizakra 
bekebelezett je I z i l o g k ö l c s ö n ö k összege 
233.781.000 korona, ami megerősíti azt az ál-
lítását az EMKE jelentésének, bogy az er-
délyrészi szász pénzintézetek által nyújtott — 
csaknem 280 millió jelzálogkölcsön nagyobb 
része nem az erdélyrészi ingatlanokat terheli. 

Számszerint is a magyar pénzintézetek 
vannak túlsúlyban. Az íltalam feldolgozott  271 
pénzintézetek közül nem számítva a fővírosi 
intézetek fiókjait  — magyar 141, romín 97, 
szisz 32. Minden vármegyében van magyar 
pénzintézet, mig ellenben Csík, Udvarhely és 
Háromszékvármegyében se romín, se szisz 
pénzintézet nincs. Alsófehér,  Kolozs, Szolnok-
doboka és Tordaaranyos vármegyékben nincs 
szász. 

Az'sem igaz, hogy a magyar bankok kö-
zül igen sok az úgynevezett törpe bank, mert 
éppen ellenkezőleg a román bankok között 
van 34 olyan bank, melynek részvénytőkéje 
csak 10-10 ezer korona, &nak csak 20-20 ezer 
korona. Ilyen kis tőkéjű magyar bankok nin-
csenek, mert csak egy magyar pénzintézet van, 
melynek részvénytőkéje 20 ezer korona, egy, 
amelynek részvénytőkéje 25 ezer korona, 3, 
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melynek részvénytőkéje 40-40 ezer korona, 12, 
melynek részvénytőkéje 50-60 ezer korona. 

Az egyetlen, igazin erős romín bank az 
Albina, mely most emelte föl  részvénytőkéjét 
6 milió koronára, s melynek betétje 20 miliő 
korona. Utána már az Ardeleana következik 1 
millió részvénytőkével, és fél  millió betéttel, 
azután a Pátria 550 ezer korona részvénytö-
kével és 3 millió betéttel. 

Ezeken kivOl még csak 11 olyan román 
pénzintézet van. melynek betétállománya sz 
egy millió koronát meghaladja, s igy például 
a .sokat emlegetett Ekonomul kolozsvári ro-
mán pénzintézetnek részvénytőkéje csak 400 
ezer korona, betétállománya pedig még 1910-
ben csak egy millió 900 ezer korona volt. 

Nem akarom lekicsinyelni ezekkel az ada-
tokkal a román pénzintézetek erejét, csak srra 
akarok reá mutatni, hogyha a magyar pénz-
intézetek magukévá tennék szt az irányzatot, 
melyet a nemzetiségi pénzintézetek követnek, 
ha ugyanazon szellem hatná át őket is, ha 
olyan öntudatosan szolgálnák a nemzeti po-
litika Ogyét, mint a milyen öntudatosan a 
nemzetiségi pénzintézetek a faji,  a nemzeti-
ségi politikát szolgálják, akkor könnyűszerrel 
túlszárnyalhatnák a ma még tőkeszegény és 
gyenge román pénzintézeteket. 

A tőke erős és gazdag szász pénzintéze-
tekről ugyanazt nem mondhatom. Ámde ezek 
talán kevésbbé agressivek és kevésbbé veszedel-
mesek is. Hiszen a szászok már csekély szá-
muknál fogva  sem lehetnek döntő tényezők 
abban a gazdasági harcban, mely itt az er-
délyi részekben kDlOnösen a magyarság és a 
román elem között foly  s mert érdekük és 
fajuk  védelme az őket is elnyeléssel fenyegető 
román tengerrel szemben, őket a magyar ál-
lamhoz, a magyar nemzethez való csatlakozásra 
kell hogy szorítsa. 

Ekként ismertetve pénzintézeteink erővi-
szonyait, rátérek most már annak kutatására, 
hogy mi lehet oka annak, bogy dacára a ma-
gyar péuzintézetek szám és erőbeli túlsúlyá-
nak mégis a sajtó és a közvélemény teljes 
joggal jajdul föl  a nemzetiségi pénzintézetek 
folytonos  térfoglalása  ellen. 

Ha végig olvassuk pénzintézeteink évi je-
lentéseit és beletekintünk a tiszta nyereség 
felosztására  vonatkozó javaslatokba, skkor 
megtaláljuk a kérdésre a feleletet. 

Az elmúlt évben a «brassói Székely Tár-
saság* 1" éves fennállásának  jubileuma alkal-
mából kiadoll füzetben  már foglalkoztam  ez-
zel a kérdéssel és ott a pénzügyi kompasz 
számadatai alapján állítottam egymással szem-
ben a magyar, a román és a szász pénzinté-
zeteknek tisztanyereségűk főlos  ztására vonat-
kozó intézkedéseit 

Minthogy azonban a pénzügyi kompasz 
nem minden pénzintézetnél közli le tiszta nye-
reség felosztási  tervét, és a hol le is közli, 
nem részletezi azt kellően és különösen nem 
mutatja ki azt az én szempontomból legfon-
tosabb körülményt, hogy a nyereségből meny-
nyit fordított  az illető pénzintézet közcélokra. 
Ez okból az a kimutatásom nem volt egészen 
pontos, amit akkori cikkemben meg is irtam. 

Hogy mai felolvasásomhoz  teljesen pontos 
és megbízható adatokat szerezzek, körlevélben 
kértem (öl az erdélyrészi magyar pénzintéze-
teket — legutóbbi, az 1911. évről szóló zár-
számadásaiknak évi jelentésűknek megküldé-
sére. 

Köszönettel állapilom meg, hogy a pénz-
intézetek legnagyobb része kérésemnek eleget 
tett Azonban mint egy 40 magyar pénzinté-
zetnél, melyek kétszeri fölkérésem  dacára sem 
küldték be a kívánt adatokat, most is a pénz-
ügyi kompasznak az 1910. évről szóló adatait 
kellett felhasználnom.  De mert a nemzetiségi 
pénzintézetekre vonatkozólag is ezeket az ada 
tokát használom föl,  alábbi kimutatásom ha-
bár nem tökéletes, semmiesetre sem tünteti fel 
a valóságnál kedvezőtlenebb színben a ma-
gyar pénzintézeteket, sőt azt hiszem inkább 
azoknak javára szolgálnak a netán előforduló 
tévedések. 

A nekem megküldött, mintegy 100 darab 
évi jelentés általános része mindenütt sablo-
nos rövidséggel és egyöntetűséggel csak az 
általános pénzügyi helyzettel foglalkozik,  de 
saját vidéke különleges gazdasági helyzetéről, 
viszonyaiiól alig emlékezik meg. 

Egy két jelentésben találok csak utalást 
arra, hogy a kedvező termés, egyik-másik 
iparágnak fellendülése,  élénkebb kereskedelem 
és forgalom  befolyásolta  a pénzintézet műkö-
dési körének hitelviszonyait. Általában azon-
ban megelégszenek a pénzintézetek jelenté-
seikben az egyes számlalételeknek ez előző 
évi eredménnyel vsló összehasonlításával és a 
kűlömbségek feltüntetésével,  illetve sz esetle-
ges kedvezőtlenebb eredmény okainak rövid 
érintésével. 

Mig ezzel szemben több nemzetiségi pénz-
intézet évi jelentésében széles látókörre, ala-
pos szaktudásra éles megfigyeld  képességre 
való közgazdasági fejtegetéseket  találtam me-
lyek során nemcsak a vidék gazdasági viszo-
nyainak alapos ismertetéséről, banem az inté-
zet irányáról, kitűzött céljairól is bőven volt szó. 

E jelenség okát más gazdasági írók abban 
találják, hogy mig a nemzetiségi pénzintéze-
tek lehetőleg szakképzett vezetőket állítanak 
pénzintézeteik élért, addig a vidíki magyar 

pénzintézetek Igen nagy részénél szakképzett 
vezető hiányzik. 

Nekem nem áll módomban ennek az állí-
tásnak igazságát ellenőrizni, sem annak a so-
kak részéről hangoztatott másik vádnak, az 
általánosítását sem tartom helyesnek, hogy a 
magyar pénzintézetekben a felekkel  való bá-
násmód kevésbbé volna előzékeny és udvarias, 
mint a nemzeti pénzintézetekben. 

Azt hiszem, hogy ez a két vád csak egyes 
elszórt jelenségekben találja alapját és nem 
egyedül a magyar pénzintézeteket érheti. 

Ámde ezért nem lehet eléggé hangsúlyozni, 
hogy igenis kívánatos az, hogy valóban szak-
képzett és gyakorlatilag is elsőrendű erők ál-
líttassanak legalább a nagyobb vidéki pénz-
intézetek élére és hogy a pénzintézetek veze-
tői és lisztviselői előzékenységgel járjanak el 
és lehetőleg gyorsan bonyolítsák le a hitelt 
keresők igényeit. 

Különösen a gyorsaság az, ami a hitélet-
ben legfőbb  kellék, mert hisz a hitelt kereső 
rendszerint a végsőkig bslogatja a hitel igénybe 
vételét és csak akkor fordul  a pénzintézethez, 
amikor már nagyon sürgős szüksége van. 

A szakszerű vezetés, a jó bánásmód és a 
gyors elintézés azonban egymagában még 
nem magyarázná meg a nemzetiségi pénzin-
tézetek nagyobb arányú fejlődését;  még akkor 
sem, ha igaz volna az, hogy mindezek a kel-
lékek nagyobb mértékben vannak meg a nem-
zetiségi pénzintézetekben, mint a magyarokban. 

Nagy erejűk és előnyük a nemzetiségi és 
különösen a szász pénzintézeteknek az, hogy 
erős tartalékaik alapján záloglevél kibocsátási 
joggal birnak és így nagy összegű jelzálog 
kölcsönöket folyósíthatnak.  Ilyen a nagyszebeni 
általános takarékpénztár és földhitelintézet,  a 
brassói általános takarékpénztár, az erdélyrészi 
takarékpénztárak záloglevél intézete Medgye-
sen. Ez a négy szász pénzintézet együttvéve 
180 millió korona értékű záloglevelet hozott 
forgalomba,  azokat igen jelentékeny részben 

külföldi,  — németországi, — piacon he-
lyezve el. Az Albina pedig 8 millió korona 
értékű záloglevél kibocsátásával és 7 millió 
korona visszteszámitolással, tehát több mint 
15 millió idegen — részben bizonyára kül-
földi  — pénzzel folytatja  a maga nagyszabású 
akcióját Mig ezekkel szemben a magyar 
pénzintézetek közül egyedül a kolozsvári »er-
délyrészi magyar jelzáloghitelbanknak van 
záloglevél kibocsátási joga, és ez is csak alig 
5 millió korona értékű záloglevelet tudott el-
helyezni és 2 millió átruházott jelzálogkölcsönt 
engedélyezett. A többi magyar pénzintézetek 
pedig tőkéjűk mobizálhatóságának veszélyez-
tetése nélkül csak korlátolt mértékben foglal-
kozhatnak jelzálogkölcsönök folyósításával 
ugy, hogy a ma már csaknem legnagyobb 
magyar pénzintézetünk is az >Agrár takarék-
pénztár* Marosvásárhelyt csupán 4 millió ko-
rona, a budapesti Agrár bankra átruházott, — 
jelzálogkölcsönt folyósíthatott. 

Nyilvánvaló a fentiekből,  hogy arra van a 
legnagyobb szükség hogy az erdélyi részek 
pénzintézetei abban az irányban fejlesztesse-
nek, hogy a jelzálogkölcsönök nyujthatásával 
is felvehessék  a versenyt a nemzetiségi és kü-
lönösen a szász pénzintézetekkel. 

E tekintetben nem elégittik ki a szükség-
letet a fővárosi  nagy intézetek, mert eljárásuk 
nehézkes és lassú és mert a nyújtott kölcsön-
összeg mindig alatta marad a nemzetiségi — 
különösen szász bankok által — folyósított 
összegnél. 

Arra van szükség, hogy több, nagyobh 
erdélyrészi magyar pénzintézet, esetleg állami, 
vagy vármegyei támogatással, vagy valamely 
nagyobb fővárosi  pénzintézet védszárnyai alatt, 
de mindenesetre önálló hatáskörrel és zálog-
levél kibocsátási joggal törlesztéses jelzálog-
kölcsönt nyújtó pénzintézetté alakuljon át. 

Mert kétségtelen, hogy az erdélyi részek-
ben a magyarság fölényét  továbbra is fenn-
tartani sőt erősíteni csak erőteljes magyar 
föidbirtokpolitikival  lehet, ennek pedig nél-
külözhetetlen tényezője a hosszú lejáratú, ol-
csó törlesztéses kölcsönöket nyújtó erős pénz-
intézel, amely a helyi viszonyok alapos isme-
retével gyorsan nyújtja a szükséges segítsé-
get, srait egy, a fővárosból  vezetett bármily 
nemes intencióju pénzintézet sem pótolhst. 
Azért kérnünk kell az összes illetékes ténye-
zőket, hogy ennek a nagy gazdssági szükség-
letnek a kielégítéséről minél nagyobb mérv-
ben és minél sürgősebben gondoskodjansk. 
Ezt célozza indítványom első pontja. 

Magysr pénzintézeteinknek további árny-
oldala az, hogy ami pénzintézeteinkben nincs 
áltruisztikus szellem és csaknem kivétel nélkül 
rideg osztalékpolitikát űznek. 

Láttuk, hogy mennyivel erősebbek min-
den vonatkozásban a magyar pénzintézetek s 
nemzetiségi pénzintézeteknél, és éppen azért 
sajnoson kell megállapítanom, hogy ezt sz 
erejűket nem hssználjuk ugy föl,  mint a hogy 
a nemzetiségi pénzintézetek teszik. 

Az évi jelentéseknek  a tiszta nyereség 
fölosztására  vonatkozó  részéből  sajnálattal 
állapítható  meg, hogy magyar pénzintéze-
teink  szűk  marknak  a kulturális,  humánus 
és közcélok  iránt, bogy náluk  az önzetlen 
ség és az áldozatkészség  megnyilvánnlása 
vajmi fogyatékos. 

líistani  kimutatásomban  közvetlen  az 
áriakalt  pénzintézetek  HM  szolgáltatott 

adatok  elfogadásival,  tehát bizonyos jó 
akarattal  — valamivel  nagyobb összeggel 
szerepelnek  — a magfar  pénzintézetek  is 
a kőzoélokra  való adakozásban,  mint a 
mait évben a hivi. talos pénzügyi kompasz 
adatai  alapján készült  kimutatásomban,  de 
as arány még igy és még mindig  nagyon 

kedvezőtlen  a magyar pénzintézetekre 
nézve,'  jóllehet  a nemzetiségi  pénzintéze-
tekre  vonatkozó  adatokat  a műit  ivi hiva-
talos  adatok  alapján  vettem  osak ágya-
lembe, tahit  az egy ivi fejlődés  ege Fait 
figyelembe  véve  ninot. 

Az eredmény  a következő: 

Magyar  pénzintézetek. 

A pénzintézetek helye 

Albáfehérvármcvye 
Beaz tercenaszódvármegye 
Brassávármcgye 
Csikvármegye 
Fogarasvármegye 
Háromszék vármegye 
Hunyadvánneyye 
KlakQknltjvármegye 
Kolozsvármegye es Kolozsvár város 
Marostordavárinegye és Marosváaárh. város 
NagykQkQUAvármegye 
Bz^beavármegye 
Ssolnokdobokavármqgye 
Tordaaranyos vármegye 
Udvarhelyvármegye 

FA városi pénzintézetek Síkjainál. 
Együtt: 

. összesen . 372872411 

Román pénzintézetek. 

A pénzintézet helye Tartalék- Tlszla 
alap | nyereség 

Közcélra 
adolt 

Betét 
Inté-
zetek 
száma 

AUáfthirránnegye  | 1070000 
8f#ztnre.naHZÓ(h(irinegye  1128500 
tírasaórármeyye  H  263620 
Fogarautcái  megye B 1276250 
HunyadráriHeyye  | 2890300 
Ki*'KakQU6rármegye  II 138400 
Kolozscdrmegye  1011500 
Maro^toitiavditnegye  U  360000 
SogyKakaUőrdrmegye  1 653386 
Ssebeneárutegye  1 636500b 
Szolnobiobokttrdnnegye  1 76000(i 
Tvrdaarunyotstá  nntgyc U 450000 

S$48Ut  230653. 
58203511 1275701 
105$« 1571H 

i7591» 205S3Í 
139665n 379222 

Hü»  23364 
31210S& 155646 
10637& 34905 
7141« 600S6 

132252Ú  677356 
32217M 111739 
19281% 617731 

13036 
5441 
SOS 

3014 
issee 

258 
17737 
139 S 
MM 

402S5 
3094 
5887 

5784842 
3901406 
489792 

5826944 
9475181 

1332311 
44121 IC 
177841(1 
1446239 

28921273 
23447« 
1728631 

7 
9 
2 

16 
17 
2 
5 
8 
5 

21 
6 
4 

Összesen | 16365966 5708927|| 2064429| 10906C| 6624281C 97 

Szász pénzintézetek. 

A pénzintézet helye Tartalék- I Tiszta-
alap R nyereség 

Közcélra 
adott 

Betét 
Inté-
zetek 
száma 

lirtiítriYenaHzoilrtlrmryyr 
B n i * *ú ril nney</r 
Foiju  ftiMriii'mrţiyr 
Ihiutftiiírnruitíjf/f 
h'ix-  Ki!t,il  Húr  lírnn'rftff 
Mnive/onltirlíniiegift 
Nagjf-Kükiillörtirmi'ffffe 
Szebfiteánnegye 

lSCOOal 3764651 100287 
183350ofl  4210561 M3207 
2000001 129S00 88706 
4000001 329023 50103 
7000008 107206 91377 
872796» 265308 1H3556 

57580351] 1995155 533803 
170784|| 10168409 784450 

19775 
7715Í 
5214 

16201 
8185 

—300 
91254 

241457 

11580574 
14815850 
109113S 
212SS4C 
3188379 
7226715 

34113631 
3549833« 

2 
8 
1 
1 
1 
2 

10 
8 

Összt aen . 10115115)] 17lei729j| 2235489) 45654Í 119641460 83 

Tehát az erdélyrészi pénzintézetek közül: 
Tiszta Közcélokra 

jövedelem adott */« 
Magyar pénzintézet 4.937.260. 103.399. 9.09°/o 
Román pénzintézet 2.084.429. 109.060. 5.23°/, 
Szász pénzintézet 2.235.489. 450.548. 20-4°/o 
adlak közcélokra, azaz a szász pénzintézetek, 
habár tisztajövedelmük még felét  sem leszi ki 
a magyar pénzintézetek tiszta jövedelmének, 
mégis 4 és félszer  annyit, tehát viszonylag 
csaknem 10-szer annyit áldoznak közcélokra, 
mint a magyar pénzintézetek és a román pénz-
intézetek is — részletesen kimutatott viszony-
lagos gyengeségök dacára is — mégis csak-
nem háromszor annyit áldoznak közügyeikre, 
mint a magyar pénzintézetek. 

És sajnálattal kell kiemelnem, hogy éppen 
a két legmagyarabb vármegye, Csik- és Há-
romszékvármegye e tekintetben még az er-
délyrészi magyar vármegyék pénzintézeteinél 
is hátrább áll, mert 

Tiszta Közcélokra 
jövedelem adott % 

Csikvárm. pénzint 375.475. 4.448. l-18°/0 
Hároszékm. » 404.411. 6.960. 1-71°/« 

Viszont követendő példakép dicsérettel kell 
megemlékeznem: 

Tiszta Közcélokra 
Jövedelem adott % 

A Brassói Népbank 
Társaságról . 36.649. 4.170. 12.24«/, 

A kolozsvári közh. 
lakpénztár . . 38.275. 4.975. 13 — » 

A marosvásárhelyi 
bank . 14.961. 3.527. 23-57 > 
Ez a három magyar pénzintézet tehát töb-

bet áldoz közcélokra, mintátlsgvéve aromán 
pénzintézetek és a marosvásárhelyi közhasznú 
taksrékpénziár viszonylag még s szász pénz-
intézetek arányszámát is meghaladja. 

Ezek a pénzintézetek mintaképei lehetnek 
a többi magyar pénzintézetnek is, éppen azért 
örömmel kell megemlékeznem arról, hogy az 
év folyamán  Déésen is alakult már ilyen szel-
lemben közhasznú takarékpénztár és hogy a 
kolozsvári közhasznú takarékpénztár a folyó 
évben részvénytőkéjét 300 ezer koronáról 600 
ezer koronára emelte fői. 

Dicsérettel kell kiemelnem azt, hogy ez a 
részvénytőke fölemelés  keresztülment a köz-
gyűlésen és eredménnyel járt dacára annak, 
hogy a közhasznú takarékpénztárak alapszabá-

lyai szerint a részvényesek a részvénytőke 
után 5 százalék kamatnál többet nem kaphat-
nak. Itt is a bank igazgatósága lélve attól, 
hogy az újonnan kibocsátott 300 ezer korona 
részvényt nem tudja elhelyezni, az nem lesz 
piacképes, azzal s javaslattal állott a közgyű-
lés elé, bogy a részvények után esedékes osz-
talék a részvényösszeg 5 százalékánál maga-
sabb összegben Is megállapítható legyen a 
közgyűlés Utal. És dicsérettel kell megemlé-
keznem arról, hogy akadt egy részvényes Lé-
szay Ferencz nagybirtokos személyében, aki 
az igazgatóság javaslatával szemben a régi 
rendelkezés fenntartását  kérte, mert attól fél 
— ugy mond — hogy az a nemes eszme, 
amelynek a közhasznú Tkpt Rts. megalaku-
lása óta szolgálatba állott, és az a nemes cél, 
melyet maga elé kitűzött, nem log megvaló-
sulhatni, hogyhs az eredeti rendelkezéstől el-
tér. És Lészay Ferencz meggyőző szavainak 
hatása alatt ugy az igszgatóság, mint a köz-
gyűlés egyhangúlag hozzájárult az ő indítvá-
nyához és a 300 ezer korona uj részvénytőke 
igy is — csak 5 százalékos kamatozás bizto-
sítása mellett is aláíratott 

Távol áll tőlem pénzintézeteink igazgató-
ságát tenni felelőssé  azért, hogy osztalékpo-
litikát űznek és keveset áldoznak közcélokra. 

A rendszerben van a hiba. 
Abban a rendszerben, mely csak akkor 

tartja jónak valamely pénzintézet részvényét, 
hogyha az minél több osztalékot fizet. 

Abban a szellemben, mely csak azért vá-
sárol részvényeket, hogy pénzét — ha csak 
ideiglenesen is — minél nagyobb százalék 
mellett kamatoztatja s mely osztalék éhségé-
nél fogva  rákényszeríti a pénzintézetek igaz-
gatóságát arra, hogy hogy minél több oszta-
lékot fizessen. 

Tudom, hogy az intézetek igazgatóságá-
ban igen sokszor megvan a jóakarat ana, 
bogy mig egyrészt a tartalékalap minél erő-
teljesebb dotálásával erősítsék az intézetet, 
addig másrészt közcélokra való adakozással, 
nemesebb, emberiesebb, nemzetibb feladatokat 
is szolgáljanak. 

De nem engedik ezt egyes, türelmetlen 
részvényesek. 

Viszont meg vagyok arról is győződve, 
hogy minden részvénytársaságnak vannak — 
helyesebben, mélyebben és nemesebben gon-
dolkozó részvényesei, akik az általam képvi-
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Mit irányzatot helyeslik, de szólani nem 
mernek. 

Pedig a kolozsvári »Koronabank« köz-
gyűlésének példája mutatja, hogy csak égy 
részvényesnek lelkes szava szükséges ahoz, 
hogy az egész közgyűlést a helyesutra ve-
zesse, nemesebb elhatározásra birja. 

Hiszen örömmel látom bogy már egy pár 
ilyen irányú cikk, s a «Brassói Székely Tár-
saságinak legutóbbi jelentésében megjelent 
és a sajtóban ismertetett adatai is már hatás-
sal voltak pénzintézeteinkre, mert az elmúlt 
egy év alatt legalább 20—30 százalékkal emel-
kedett a magyar pénzintézetek által közcélokra 
adományozott összeg. 

Milyen bö, anyagi segilö eszköze lehetne 
a magyar ügynek, a hogy pénzintézeteink leg-
alább annyit fordítanának  tisztajövedelműkből 
jótékony célokra, mint a mennyit a román 
pénzintézetek adnak 5 százalékot. Ez évenként 
legalább ujabb 150 ezer koronát jelentene. 
Akkora fordíthat  negyedszázad óla gyOjtött 
vagyona jövedelméből kutturilis célokra. 

És a részvényesek sem veszítenek vele 
semmit, a pénzintézetek sem, mert hisz az 
összeg legnagyobb részét helyi közcélokra 
fordítanák,  aminek meglenne a maga ered-
ménye, a vidék kulturális fejlődésében  és gaz-
dasági megerősödésében, aminek gyümölcseit 
azután első sorban maguk a pénzintézetek s 
azoknak részvényesei élveznék. Az osztalék 
címén  síét  guruló  koronák  helyett  a közcélokra 
eggösszegben  adott  100 és 1000 koronák  gyako-
rolnák  a maguk  népfejlesztő  és erősítő  hatásukat, 
s mindezt  a székely,  a matfyar  faj  javára. 

Szükséges  volna természetesen,  hogy az igy 
közcélokra  szánt összeg valóban helyes célokra  is 
fordíttassék,  s talán ilyen gyanánt lehetne meg-
jelölni  elsősorban  a nép gazdasági  képzettségét 
fejlesztő  földműves,  gazdasági,  iparos és kereske-
delmi  iskolák  támogatását,  létesítését,  azokkal  kap-
csolatos internátusok  felállítását,  ösztöndíjak  ado-
mányozását. 

Abban a reményben, hogy elhangzott  szavaim-
nak lese némi eredménye,  még csak arra kérem 
tisztelt  hallgatóimat  és azokat  kik  e sorokat  ol-
vasni fogják,  hogy a mikor  nemes elhatározásuk 
gyümölcseként  befolynak  a pénzintézetek  tiszta-
nyereségének  közcélokra  leendő  fordításába,  gon-
doljanak  a „Brassói Székely  Társaság"-ra  is. 

Hogy  pedig  szavaim nyomtalanul el ne han-
gozzanak, s az önök hozzájárulása súlyt  adjon 
az elmoiidottáknak,  kérem  a t. közgyűlést,  fogadja 
el a következő  határozati  javaslatot: 

1. A „Székely  Társaságok  Szövetsége"-nék 
közgyűlése  szükségesnek  tartja,  hogy a kormány 
és a vármegyék  támogatása  mellett,  de  valamely 
biulapesti  nagy pénzintézet  védőszárnyai  alatt 
önálló  hatáskörrel  bíró,  záloglevelek  kibocsátáséra 
is jogosult  törlesztéses  jelzálog  kölcsönöket  nyújtó 
pénzintézetté  fejlesztessék  több erdélyrészi  magyar 
pénzintézet,  és e célból  megkereséssel  fordul  az 
emiitett  tényezőkhöz: 

2. Óhajtandónak  tartja,  hogy a magyar pénz-
intézetek  is az eddiginél  nagyobb mértékben  ál-
dozzanak  magyar kulturális  és ef/géb  közcélokra, 
miért is fölkéri  az összes erdélyrészi  magyar 
pénzintézeteket,  hogy jövőre  tísztanyereséyiiimck 
legalább  6 százalékát  fordítsák  magyar kulturális 
és egyS>  közcélokra  és lehetőleg  ilyen értelemben 
módosítsák  alapszabályaikat  is; 

3. Elismeresét  és köszönetét  fejezi  ki  a köz-
gyűlés  a kolozsvári  és marosvásárhelyi  közhaszna 
takarékpénztárnak,  valamint a Brassói Népbank 
Részvénytársaságnak  azért,  hogy oly nemes áldo-
zatkészséggel  tisztajövedelmüknek  ÍJ—2^1  '1,-át 
magyar kulturális  és közhasznú célokra  fordították. 

A pénzügyigazgatóság építése. 
T. Nagy Imre és társai törvényható-

sági bizottsági tagok a folyó  hó 31-én 
tartandó törvényhatósági közgyűlés elé az 
alább közölt inditványt nyújtották be. 
Bár az indítvány céljával teljesen egyet-
értőnk mindazonáltal ki kell jelentenünk, 
hogy az építkezések mai stádiumában el-
késettnek tartjuk azt, mert az építkezések 
esetleges felfüggesztése  vagy beszüntetése 
esetén a vármegye veszedelmes kártérítési 
pereknek tenné ki magát és a kérdés is jó 
időre elodáztatnék. 

Az indítvány, melyet közérdekű voltá-
ért azóazerint közlünk, a kővetkező: 
Tekintetes  törvényhatósági  bizottság! 

A pénzügyi közigazgatás szervezetének 
változtatásáról alkotott 1889. évi XXVIII, t-.c. 
3. §-ának első poaţja szerint „lehetőleg min-
den vármegyei törvényhatóság részére külön 
pénzügyi Igazgatóiig állíttatik fel". 

A törvény szövegébe költségkímélés szem-
pontjából beiktatott „lehetőleg* szócskának 
köszönheti vármegyénk közönsége, hogy a 
törvény kihirdetésétől, 1889. junius bó 30-tól 
kezdve többszöri sürgetéseink és deputációink 
dacára az 1906. év derekáig, tehát 17 kerek 
esztendőn át, egyetlen lépéB sem tétetett a 
kOtynböző kormányok részéről a csiki pénz-
ügyi igazgatóság felálljfása  Iránt, holott az a 
„lehetősség a most irt év bekövetkeztéig — 

C S I K I t 
telin két vármegye kivételével — az ország 
összes vármegyéiben felismertetett,  aőt a 
szükségesség ia a vármegyénkénél kevésbbé 
létező indokokból beláttatván, ma már alig 
van vármegyei törvényhatóság, melynek .kü-
lön pénzügyi Igazgatósága* nem lenne. 

Az 1906-ik év folyamán,  de akkor sem a 
saját iniclátlvájábél, hanem ismét csak a ml 
sürgetéseink következtében végre-valahára az 
első komoly lépést megtette az akkori We-
kerle kormány azáltal, bogy dr. Margitay osz-
tálytanácsost helyszíni tanulmányozásra le-
küldötte. 

Dr. Margitay helyszíni tanulmányról az it-
teni vezető egyénekkel megejtett tárgyalásá-
ról éB általában észleletelról tett jelentésnek 
alapján a pénzügyminiszter ur 1907. évi julius 
22-én 62689—907. szám alatt kelt leirataiban 
ugy az alispán mint a főispán  utján értesí-
tette vármegyénk közönségét, hogy a pénz-
ügyi Igazgatóságot azzal a feltétellel  kész 
felállítani,  ba a vármegye közönsége akár a 
vármegye Bzékbázára építendő egy második 
emelet épitébe, akár a vármegyeháza telkén 
egy uj épület emelése utján méltányos lak-
bérért megfelelő  helyiségeket ad az állam 
rendelkezésére. 

Ezeket a feltételeket  a vármegye közgyű-
lése tárgyalás alá vévén, nemcsak nem zár-
kozott el attól, bogy méltányos lakbérért 
megfelelő  helyiségeket ad rendelkezésre, de 
Bőt fel  is ajánlotta a .Vigadó' éa régi tör-
vényszéki épület akármelyikét az előbbinek 
célszerű átalakításával, az utóbbinak helyére 
pedig teljesen uj épület emelésével, azonban 
a pénzügyminiszter 94895 - 907. Bzáin alatt 
1907. évi december hó 5-én kelt leiratában 
kijelentette, hogy „miután a közszolgálati ér-
dekek megkívánják, bogy a felállítandó  pénz-
ügyigazgatóság lehetőleg a vármegye hatósá-
gával együttesen nyerjen elhelyezést, ezen 
érdekek érvényesülését nem mellőzhetem', 
más szóval nem volt hajlandó eltekinteni a 
62689—907. Bzám alatt előző leiratában el-
foglalt  azon álláspontjától, hogy n pénzügy-
igazgatóság a vármegye székházával közvetle-
nül összeépítve legyen. 

E merev állásponttal szemben még egyszer 
felvette  a küzdelmet vármegyénk törvényható-
sága az 1908- évi február  hó 18-án tartott 
közgyűlésében hozott, talán kissé keserű ban-
gón tartott, de mindenesetre kellően megin-
dokol határozatával, mely szerint a pénzügy-
igazgatóságnak a vármegye székházában akár 
egy második emelet létesítése, akár az épület 
kibővítése utján helyet adni célszerűnek éa 
megengedhetőnek nem találja éa igy ilyen épü-
letet felépíteni  nem hajlandó, hanem kéri, hogy 
a Csikszereda város által időközben szintén 
felajánlott  helyen akár a város, nkár az ál-
lamkincstár által épitendő épületben, vagy pe-
dig az örök áron ezennel felajánlott  „Vigadó* 
épületben a pénzügyigazgotóságot minél előbb 
felállítani  maga a pénzügyi kormány Bzivea-
kedjék. 

Törvényhatéságunk részéről proponált ezen 
alternatívák közül a pénzügyminiszter ur nem-
csak bogy egyiket is elfogadni  kész lett volna, 
banem az akkori főispán,  Kallay Ubul címére 
1908 évi október hó 8-áról keltezetlen, 54243-
908 sz. a. küldőit leiratában tudatja, miszerint 
ragaszkodik az előző 94895—907 sz. a. kelt 
leiratában kifejezett  feltételekhez,  a kijelent-
vén, bogy a vármegye közöoBégének az 1908. 
évi február  hó 18-án tartott közgyűlésében 
bozolt határozatban használt hang miatt az 
elhelyezéa mikéutjének kérdésében a várme-
megyével további tárgyalásokba bocsátkozni 
Bem hajlandó, hanem a pénzügyigazgatóság 
felállítását  a kívánt 'feltételeknek  teljesitéBé-
től teszi függővé:  egyenesen a vármegyén-
ket  állította  az akkori  pénzügyminiszter 
ur azonnal ternativa elé, hogy vagy össze-
építjük  a pénzügyigazgatóság  részére szük-
séges épületeket  a vármegye székházával 
vagy pedig  nem lesz pénzügy igazgató-
ságunk. 

Cabk természetes dolog, hogy — tekintettel 
arra, miszerint a legeiül idézett „lehetőleg* 
szócBka a mindenkori kormány önkényének 
szolgáltatja kl a pénzügylgazgatóaággal még 
nem biró vármegyei törvényhatóságokat — vár-
megyénk a pénzügyigazgatóság felállításának 
Bine qua non-jául elébehelyezett feltételekot 
az 1908. évi december hó 29-én tartott köz-
gyűlésében elfogadta  éa — tekintettel arra, 
hagy a m. kir. államépltészeti hivatal a vár-
megye házára egy másik emelet épitésétném 
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javasolhatta - a kérdés megoldását a vár-
megyeház mindkét oldalán emelendő szárny-
épületek létesítésével biztosítani határozta. 

Hosszas volna e helyen ismertetni minden 
egyes fázisát  ama tárgyalásoknak, melyet a 
most irt közgyűlési határozat keletkezése után 
a vármegyénkre oktrojált építkezés kivitelének, 
a ezzel egyidejűleg a vármegyeház szükséges-
nek látszó kisebb mérvű restaulásával kap-
csolatos főispáni  lakás léteaitéaének és szol-
gabírói hivatal helyiségének felépitéaének  el-
intézésével szoros kapcsolatban állottak, a 
melyeket az épitkezéare szükséges pénzössze-
get kölcsön adó vármegyei .magánjavak* fe-
lettes hatóságát alkotó vallás- éa közoktatás-
ügyi éB a kölcsönvevő vármegye felettes  ha-
tóságát képező belügyi miniszterekkel ia le 
kellett folytatni  a célból, hogy a pénzügymi-
niszternek fentebb  íamertetett feltételei  telje-
ailhetók, s egyben az ezen feltételek  azerint 
megépítendő helyiségek közül a pénzügyigaz-
gatóság céljaira szolgálni hivatott épületrészek 
használatáért járó .méltányos lakbér" fizeté-
sének végső batárideje és összege ia megál-
lapíthatók legyenek, ugyazintén a belügymi-
niszterrel is végleges alku jöjjön létre a főis-
páni lakásért, valamint a tárcája körébe tartozó 
egyéb helyiaégekért fizetendő  bérösszegekre, 
a illetve remunéráclóka nézve. 

Ez okból a szükségnek megfelelóleg  a kér-
dés biaztorikumát ott kell folytatnunk,  hogy 
az 1906. év derekán megindult tárgyalások az 
1912. év következtéig, tehát majdnem 6 teljes 
év alatt azon eredményre vezettek, hogy a vár-
megyeház kibővitéBi mukálatainak biztosítására 
megtartott árlejtésen Steiner József  és Antal 
Vidor építés vállalkozók, a vízvezetéki mun-
kálatokra nézve pedig Lengyel Jenő és Szlé-
nyi Marcell a legolcsóbb ajánlatot tették, mi 
nek folytán  a vármegye közönsége az 1912. 
évi májua hó 31-én tartolt.közgyülésében .ha-
bár rendelkezésére álló épitési tőke a tényle-
ges építkezési költségen több, mint 57000 ko-
ronával alul marad, az építkezést mégis foga-
natosítani* határozta, a az alispánt nevezett 
legolcsóbb ajánlattevőkkel! szerződés megkö-
tésére utasította. 

Itt megjegyezzük, hogy a belügyminiszter 
ur a hozzá felterjesztett  ezen törvényhatósági 
elhatározást 97468—912. az. a. folyó  évi julius 
13-án kelt leiratával érdemileg jóváhagyó tu-
domásul vette, — azonban .ami a véghatáro-
zatban előterjesztett azt a kérelmet illeti, hogy 
az 5700 koronát meghaladó többköltség fe-
dezésére szükséges kölcsön évi anuuitási réaz-
etei cimén a háztartási alap költségvetésébe 
évenkint 2500 koronának az állami javadal-
mazás terhére való felvételét  engedélyezem, 
érteaitem, hogy ezt a kérelmet elvi okokból 
teljesíthetőnek nem találtam ; módot kivánván 
azonban nyújtani ahhoz, hogy az építkezés le-
hetőleg további nehézség nélkül megkezdhető 
éa keresztülvihető legyen, a vármegye közön-
sége részére 80000 korona Bzóval harmincezer 
korona államsegélyt engedélyezek, amely 
összeget az 1913. évtől kezdődőlag három évi 
egyenlő részletben fogom  a vármegye közön-
sége részére kiutalványozni" szavaiban, — 
továbbá .megjegyzem, hogy a háztartási alap 
1911. évi azámadásai eredmény szerint mutat-
kozó megtakarításoknak felhasználása  ellen 
nincs észrevételem' azavaiban módját ejti az 
S7000 korona épitési többköltség fedezéséről 
való gondoskodásnak, B eltekintve attól, hogy 
n 3000 korona államsegélyen felüli  27000 ko-
rona többköltség fedezésére  nézve .ajövőben' 
elérendő megtakarítások biztos fedezeti  alap-
nak nem tekinthetők' szavakkal aggályát fe-
jezi ki a hiányzó 27000 K. épitési többköllaég 
fedezhetésére  vonatkozó eszközök megterem-
tése tekintetében: mégis csak a jelenlegi kor-
mányt kell olyannak tekintenünk, mely nem-
csak a legjobb akarattal, de az irt államse-
gély adományozásával Is az 1889. évi XXVIII. 
L-cz. 3. §-ában irt „lehetóleg'-nek beállását 
felismerte  s egyben előmozdítani törekszik az 
idézett törvény megalkotásától Bzámitott 23 
évi várakozás után a pénzügyigazgatóság fel-
állításához szükséges építkezést lehetővé tenni. 

Azt is meg kell itt jegyeznünk, hogy a 
most legnagyobb részében szészerint idézett, 
kiváló jóakaratról tanúságot tevő belügymi-
niszteri lelntot megelőzőleg néhány nappal 
Steiner és társa vállalkozók arra való hivat-
kozással, hogy az építési szabályiatok értel-
mében 6 héten tol ajánlatukra nyilatkozat 
nem tétetvén, ez az ajánlat őket már nem 
köteleal, s az időkölben fokozódott  anyag-és 
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munkadrágolás miatt ajánlatukat fentartani 
most már nem la hajlandók, a vállalattól való 
elállásukat jelentették be as alispánnak. Az 
alispán ezt a bejelentést tudomásul nem vette 
B vállalkozókat bánatpénzüknek IriataJisa Iránti 
kérelmükkel kereken elutasította ugyan, de 
— a hírlapi híresztelések szerint — mégis 
csak hosszas rábeszélés segélyével voltak vál-
lalkozók arra bírhatók, hogy az elutasító al-
ispáni véghatározat ellen jogorvoslattal ne 
éljenek, azt jogerőre emelkedni engedjék éB 
a végleges szerződést — miután a bánatpénzt 
óvadékká kiegészítették — aláírni hajlandók-
nak nyilatkozzanak. 

Ennyiben tebát a pénzügyigazgatásáénak, 
— a szolgabírói hivatalnak és a főispáni  la-
kásnak elhelyezésére hivatott .vármegyeház 
kibővítése* már kezdetét vette I (?) A még 
aláiratian szerződés szerint a 20000 koronát 
megközelítő vizvezetéki költségeken felül 
415673 korona 95 fillér  vállalati árban épi-
tendő ÖBBzea munkálatoknak 1913. évi decem-
ber hó 31-re elkészítve kell lenniők éa ezen 
napon vállalkozók kötelesek az épületeket 
számbaadni. 

Szóval moat már a pénzügy Igazgatóságnak 
1914. év folyamáni  felállítása  biztosítva van 
oly módon, hogy az elhelyezésre szükséges 
helyiségek a vármegye Bzékhizához hozzá-
épitessenek, s illetve a székház .kibővItteSBék." 

Tejiiotetes törvényhatósági bizottság I Nem 
mi, tisztelettel alulírottak vagyunk az egye-
düliek és nem ia ml. vagyunk az elsők, kik a 
pénzügyigazgatóság felállításának  ezt a mód-
ját megnyugvással fogadul  nem tudjak. A fent 
felsorolt  tények bizonyítják, hogy a t. tör-
vényhatósági bizottság maga volt a legelaő, 
ki egyhangúlag hozott közgyüléBÍ határozatai-
ban egyenesen tiltakozott a pénzügyi Igazga-
tóság felállításának  ilyen feltételhez.  Ilyen 
módozathoz való hozzákötése ellen. Tiltako-
zott mindaddig, mig a fent  ismertetett azon 
alternativa elé állíttatott, hogy vagy az én 
kivánBigom szerint épitesz, vagy nem lesz 
pénzügyigazgatóságod, B ha az alternatívának 
elviselhetőbb részét választotta, ez a választás 
nem volt u szabad elhatározás következmenye. 

Innen nyeri magyarázatát az, hogy mi 
ezúttal, ugyszólva a 12-ik órának 60-ik per-
cében módot óhajtunk nyújtani a t törvény-
hatósági bizottságnak arra, miszerint még egy 
utolaó kísérletet tegyen a jónak, a hasznos-
nak, a célszerűnek és a művészi Unom érzék-
nek — Ízlésnek megmentéseért, — mert hiszen 
a kontemptált építkezés nem egy futólagos 
létesítmény, melyet ha moat elhibáztunk — 
holnap egyszerUen kicserélhetünk, hanem az 
utókorra, nemzedékről nemzedékre átszállani 
hivatott alkotás — a mert kezdettől fogva 
mind máig osztatlanul van kialakulva várme-
gyénk aprajának-nagyjáaak meggyőződése, 
bogy akkor, amidőn a kérdés sokkal helye-
sebben, szebben éa célszerűbben leendő meg-
oldására az összes eszközök rendelkezésre ál-
lanak : nem szabad vármegyénk székházát 
egy célszerűtlen, deformls  és Ízléstelen épít-
kezéssel örökre és helyrehozhatlanul tönkre 
tenni és eltemetni. 

Ugyanis a vármegye székháza mai alakjá-
ban bizonyos stllszerűséggel blr; kisebb ki-
adásban a szolnoki megyeházát lâţjuk ez épü-
letben, hol — különösen, ha onnan a szám-
vevőség és az adóhivatal részére elfoglalt 
földszinti  egyik szárnyból ezek a hivatalok 
egy újonnan építendő pénzügyi palotába át-
vitetnek — a központi közigazgatás és a fel-
csikl szolgabírói hivatal minden Időben ké-
nyelmes elhelyezésre talál. 

Valóságos bűnt követünk el tehát és az 
utókornak méltó megbélyegzésére szolgálta-
tunk okot, ha ezt a stílszerű, a célnak még 
évszádok múlva Is megtelelő, a csekély költ-
séggel restaurálva valósággal díszessé tehető, 
B még jelenleg — valljuk be, ez időszerűit 
nem elég jó karban és tisztán tartott állapo-
tában szépnek elismert, egy kis parkkal is 
körülvett székházat agyonnyomjuk a tervbe-
vett „klbővltés'-sel B építünk hozzá két szárny-
épületet, miáltal egy tompaszög alakú tékát 
tört irányú homlokzattal biró, teljeSóa stíl-
szerűség hiányában szenvedő, kaszárnyaszerű, 
s igy as izlés éa szépség követelményeit ls 
teljesen nélkülöző nagy épülettömböt létesítünk. 

Az ilyen építkezés talán Indokolt lehet ott, 
hol a telekhiány szükségessé teszi a tér ki-
használását, de nálunk, hol a vármegye kö-
zönségének 8—4 olyan telke van, melyek 
mindenike ugy fekvésénél,  valamint térmérőé-
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kénél fogra  egy monumentális, a város fej-
lesztését is elómoiditanl, hivatott pénzügyi pa 
lotának, mint teljespn külön áUó dlazes épü-
letnek létesítése céljából rendelkezésére áll. 

megmagyarázhatatlan álláspont az úgy-
nevezett „közszolgálati érdekekéhez való ra-
gaszkodás elmén követelni a pénzügy igazgató-
ságnak a vármegyei székházzal egy födél  alá 
leendő építését követelni. 

Illusztrálja ezt legjobban az a körülmény, 
hocy a „régi törvényszék* egyenes talajú, 
50--60 méter fronttal  biré szép telke szem-
közi fekszik  a díszes és monumentális „Tör-
venyház-'zal, valamint 30—40 méternyi cse-
kély távolságban, de aszfaltjárdával  ellátott 
egy vonalban a jelenlegi vármegyei székház 
zal, — B minthogy ebben a két épületben 
vannak elhelyezve mindazon hatóságok, u. m. 
telekkönyvi hivatal, központi közigazgatás stb. 
melyekkel „közszolgálati érdekek"-ból jófor-
mán kizárólag kell a pénzügyigazgatóságoak 
érintkeznie: joggal kérdezzük, hogy vájjon a 
.közszolgálati érdekek'-nek minő hátrányára 
szolgálhat az, ha a pénzügyigazgatósági tiszt-
viselőnek nem egy födél  alatt ugyan, de 
semmivel sem több lépést kell sétáluia abból 
a célból, hogy érintkezzék eme hatóságokkal?! 

Száz és száz, a kérdés tárgyalásakor szó-
belileg előadandó kisebb-nagyobb jelentőségű 
indok szol még t törvh. bizottság a mellett, 
bogy az utolsó pillanatban bár, de mégegy 
szer meggondolás tárgyává tegyük ezt az 
óriási fontosságú,  örök időkre kihatással biró 
építkezést, mert ha a még két évet alig betöl 
tött hivataloskodásnak ideje alatt a közérdekek 
önzetlen és hazafias  szolgálatában már is nagy 
eredményeket és érdemeket szerzett főispá-
nunk fáradhatatlan  támogatásának segélyével 
sikerült a jelenlegi magas kormánynak oly 
nagy fokú  jóakaratát megnyernünk, hogy az 
évtizedeken át várva várt pénzügyigazgatóság 
létesítéséhez Bzükséges anyagi eszközök még 
egy nagyon is Bzámottevő államsegély ado-
mányozásával is ma már biztosítva vannak, 
teltétlen garanciáját kell látnunk mindezekben 
annak, hogy a jelenlegi kormány felismeri  az 
előadottakból, miszerint ezen mostani lépé-
sünkkel egyedül és kizárólag a szépnek, ne-
mesnek és jónak létesítésére törekszünk, egy 
pillanatra sem tévesztvén szem elől emellett 
a cé'szerUségnek, sőt a sürgősségnek köve-
telményeit sem. 

Hiszen, ha évtizedek kellettek ahoz, hogy 
a pénzügyigazgatóság felállitásünak  kérdése 
annyira megérleltessék, miszerint ma már az 
építkezés megkezdésének stádiumáig jutot-
tunk, most még hat hónapnak, vagy maximá-
lis számítás szerint is egy esztendőnek nem 
szabad számításba jönnie egyedül annak ked-
véért, bogy ezen a köznek szempontjából lé-
tezőnek el sem fo;adható  időbeli külömbség 
egy örök időkre szóló létesítménynél be ne álljon. 

Pedig ma még kizárólag csakis erről le-
hetne szó, merthiszen ha az építkezés fináu-
szirozását képező törvényhatósági összes ha-
tározatok és ezeket jóváhagyó miniszteri dönt-
vények hatályukban fentartatnak  de ezek 
mellett jogerősen elhatároztatik, hogy 
amúgy is indokolatlanul ránk oktrojált az a 
terve a volt pénzügyminiszternek, mely Bze-
Bzerint a pénzügyigazgatóság a vármegyehá-
zával egy Tódéi alá hozassék, a vármegyei 
törvényhatóságnak és a magas kormánynak 
egyetértésével elejtetvén, a sokszor irt igaz 
gatóság a már rendelkezésre álló anya 1 esz-
közök felhasználása  mellett az egyedül cél-
Bzerü módon és megfelelő  helyre t i. külön-
álló épületként a „régi törvényszék" telkére 
építendő a pénzügyminiszter ur által sürgő-
sen, de saját közegei által neki legmegfele-
lőbben és legtetszóbben készített tervrajz éa 
költségvetés szerint, ez esetben canpán csak 
annyi időveiztés következne be, amely ezek-
nek a tervrajzoknak és költségvetésnek elké-
szítéséhez s az ezek alapján! árlejtés megtar-
tásához szükségeltetik. Ez bat hónapnál több 
egy kis jóakarat mellett nem leend, de ez 
Bem idővesztés, mert hiúén ami éghajlati vi 
szonyaink mellett es idén még az alapozási 
munkálatok sem végezhetők el, s jövő májusig 
az építkezésnek amúgy Is stagnálnia kell. 

Ami pedig azt az esetleges ellenvetést il-
liti, hogy a vállalkozókkal a szerződés szó 
belileg már megköttetett, s ennek alapján 
i zek az „őrnagyi lakás" lebontásával a mun-
kálatokat már meg is kezdték, hát ez sem 
képezhet komoly ellenvetést, mert ez a le-
bontás már régen beállott szükségletet képe-
zett és Így az arra fordított  munka ellenér-

téke a vármegye magánjavainak költségve-
tési teher rovatába amúgy is ma-holnap beál-
lítandó lett volna. 

Hogy pedig a vállalkozók örömmel fogad 
nák el bármelyik percben az építés teljesítése 
aluli felmentésüket,  ezt legeklalánsabban a 
fentebb  ismertetett ama kísérletezésük bizo-
nyítja, hogy egyszer a vállalatot már felmon-
dották ÉB bánatpénzüket viaszaadni kérték, B 
hogy e kérelmüket elutasító alispáni határo-
zat ellen jogorvoslattal csak hosszas rábeszé-
lés következtében nem éltek. 

A történelmi hüaég megtartásának indoká-
ból kissé hosszasnak mutatkozó fennti  tényál-
lás alapján tisztelettel Indítványozzuk; mondja 
ki a törvényhatósági bizottaág, bogy az 1912. 
évi május hó 31-én megtartott közgyűlésében 
4916—912. sz. a. hozott folyó  évi julius 13-án 
97468—912. II. b. ezám alatt kelt leirattal 
belügyminiszter ur által jóváhagyólag tudo-
másul vett végbatározatának megváltoztatásá-
val a vármegyeház kibővítési munkálatainak 
foganatosítását  felfüggeszti  és leiiratban fel-
kéri a m. kir. pénzügyminiszter urat, bogy 
hivatali elődjének a pénzügyigazgatóság fel-
állítására vonatkozó azon kívánalmától, hogy 
ez a hivatal a vármegye azékházával egy 
telken helyeztessék el, elállani szíveskedjék, 
minek teljesítésével szemben a vármegye kö 
zönsége a pénzügyigazgatóság elhelyezésére 
ezennel a „régi törvényszék" telkét felajánlva 
és kötelezi magát az igazgatóság céljainak 
teljesen megfelelő,  — a e célnak biztoattása 
szempontjából a pénzügyminiszter ur által ké-
szítendő tervrajzoknak éa költségvetésnek be-
tartásával a az eddigi tárgyalások rendjén 
megáilapitott bérfizetésért  teljeaen uj épületet 
létesíteni óa rendelkezésre bocsátani, egyben 
feliratilag  felkéri  a vallás- és közoktatásügyi, 
valamint a belügyminiszter urakat, hogy a 
vármegyeház kibővitéai munkálatainak bizto 
aitására éa illetve az építkezési költségekre 
vonatkozó összes határozatokat az uj épület 
létesitéaéuek céljaira hatályukban fenntartani 
méltóztassanak. 

Az erdélyi szászok és a székelyek. 
Mika Ottokár ily cim és »kulturképek« al 

cim alatt a Köztelek ezévi 52., 54. és 56. 
számába cikksorozatot irt, amelyben párhuza-
mot von az erdélyi szászok és székelyek kö' 
zött. Valóban megérdemelt elismerésben ré-
szesíti a szászokat, de annál kegyetlenebbül 
ostorozza a székelyeket, rájuk olvasván az 
összes bűnöket, ami egyáltalán csak elképzel-
hetők. 

A Köztelek, melynek hasábjain e cikkek 
megjelentek, a magyar gazdasági élet erőtel-
jes kifejlesztéséért  dolgozik. De ha a gazda-
sági élet kifejlődésnek  a nép ereje, testi, szel-
lemi és erkölcsi ereje épp oly vagy talán fon-
tosabb feltétele,  mint a természet, az éghajlat, 
az a föld,  ahol gazdálkodik, a »Köztelek« ál-
tal képviselt érdekek szempontjából nem le 
het közönyös, vájjon az erdélyi részek 5—6 
vármegyéjének magyar lakossága, magyar 
földmivesnépe,  az erdélyi székelyek olyan hit-
ványak-e valóban, ezer bűneiknél, testi és lelki 
romlottságuknál fogva  olyan képtelen elemei-e 
a gazdasági fejlődésnek,  mint ahogy az Mika 
Ottokár leírása után képzelhető. Ezt tudni nem 
lehet közönyös, mert hiszen azt szoktuk mon-
dani, hogy Erdély vész el, ha a székelység 
elveszett; és csakugyan a székelység Erdély-
ben a legkompaktabb, legellennilóbb magyar 
elem, amelynek erejéhez és fejlődéséhe7  nagy 
nemzeti érdek csatolódik. 

Ezért sajnálom, hogy csak most olvashat-
tam Mika Ottokár cikkeit. Sajnálom, hogy 
csak most mondhatom meg, hogy a széke-
lyekre, azok jellemére ott elmondottak híjával 
vannak a tájékozottságnak, a tárgyilagosság-
nak és híjával vannak az igazságnak. 

A kultura és szegénység bizonyos fokán 
minden népnek, minden társadalmi rétegnek 
vannak eme helyzettel járó, talán ebből fa-
kadó testi és lelki gyengeségei, vagy ha ezek-
kel szemben nagyon szigorúak vagyunk, mond-
hatjuk azt is, bogy romlottságai. Nem mon-
dom, hogy a székelyek ebben kivételek, de 
ba nem kivételek jó irányban semmi esetre 
sem kivételek ama tekintetben, mintha foko-
zott mérvben volnának meg a székely nép 
jellemében a bizonyos fokú  szegénységgel és 
bizonyos fokú  kulturális elmaradottsággal küz-
ködő népek vagy népfajok  gyengeségei. Sőt 
ha nem is nagy jó akarattal, de legalább a 
nép lelkének megismeréséhez szükséges oda-
adó lelkismeratességgel nézzük a székely né-
pet, múltját, jelenét és összes életkörülmé-
nyeit, bizonyára találunk ezekben igazolást 
ahhoz, miért őrizhette meg ez a nép magyar-
ságát és vele a magyarság pozícióját ezer 
éven át érintetlenül, mert csak éppen a szé-
kelyekről nem mondható sehol eloláhosodás 
és mért van jogunk bizton remélni, hogy ép-
pen a voltaképpeni székelység lesz jövőben » 

Erdélyben a legellenállóbb, a legerősebb, a 
legfejlődésképesebb  magyar elem. 

De nem messzemenő magyarázatokat, nem 
is dicsérő kifejezéseket  keresek, hanem pél-
dákban, lényekkel akarom a székely nép jel-
lemét, és falusi  életét, legalább amaz oldalról 
megvilágítani, ahonnan Mika Ottokár olyan 
sötét s reménytelen megítélést adott Onnan 
veszem a példát, ahonnan a támadás eredt. 

Azzal szokás dicsérni az erdélyi szászokat, 
hogy erős bennük a közösségi szellem, társa-
dalmi fegyelmezettség,  tanulékonyság, józan 
élet, szorgalom és takarékos hajlam, vezetőik-
ben pedig rendkívül erős a szinte apostoli 
kötelesséf^udás.  Ezt mutatják a szász közsé-
gek virágzó közösségi intizményei és ezt iga-
zolja az egyesek okosan vitt erős gazdasága. 
De ha ebből a szemponlból nézzük a szászo-
kat, ha ezen az alapon indul ki az összeha-
sonlítás, kérdem : lehet-e az a nép züllött, a 
romlottságig önző, emelyik úgyszólván az első 
komoly szóra megérti, lelkébe fogadja  és te-
vékeny valósággá teszi azt a szellemet, ami 
csak évszázadon át fejlődhetett  ki ama mind-
nyájunk állal egyforma  tisztelettel nézett er-
délyi szász lakosság között? Lehet-e a szi-
szokkal való szembeállításban elitélni azt a 
székelységet, amelyik olyan könnyen megér-
tette és megvalósította a Magyar Gazdaszö-
vetségnek a szászok falusi  éleiéhez sokban 
hasonlót teremteni célzó törekvéseit ? Mert ma 
a Magyar Gazdaszövetség szelleme éppen az 
eidélyi székelység közt éri a legszebb hódí-
tást és ott teremtette meg a legtermékenyebb 
falusi  életet. Ma a székelyek közt van ariny-
lagosan a legtöbb közös érdekű falusi  tirsa-
dalmi intézmény. Ott van a legtöbb falusi 
gazdakör és ott van a legtöbb falusi  gazda-
kör és ott van a legtöbb és legkülönbözőbb 
szövetkezet, amelyek megalapítására ezrekké 
gyűjtötték filléreiket  az önzőnek, szűkkeblüek-
nek mondott székelyek. Nézzünk egy pár ide-
vonatkozó adatot. 

Az elmúlt évben 551 falusi  gazdakör volt 
és tevékeny kulturilis munkát végzett a szé 
kely nép között. E gazdakörök tagjai közül 
36,302 vett részt gazdasigi előadisokon és 372 
tanulmányutakon. A gazdaköröknek legszebb 
közösségi szellemet mutató gyakorlati mun< 
kássigiból csak egyet emlitek: 105 gazdakör 
beszerezte és közös tulajdonként raktiron 
tartja a faluban  szükséges mindama gazdasigi 
gépeket, amiket egy-egy gazda nem szerezhet 
meg a maga erejével, a közösség alapjin 
azonban hozzájuthat azokhoz mindenik. Ugyan-
csak az elmúlt év végén 287 hitelszövetkezet 
volt az erdélyi részeken, majdnem kizárólag 
magyar, tehit székely falvakon,  986 községet 
felölelően  70,867 taggal, 5.382,695 korona ér-
tékű űzletrészszel, amit egyáltalán nem állami 
segélyből, hanem sajit filléreikbői  hoztak ösz-
sze a tagok. E hitelszövetkezetekben 8.294,200 
korona volt a takarékbetét. Ugyancsak az 
elmúlt év 162 fogyasztisi  szövetkezetről ad 
beszámolót, amit 45.033 székely közel •/» mii 
lió korona értékű űzletrészszel szintén csak a 
saját fillérein  maga állapított Állatbiztosító 
szövetkezetek révén kölcsönösségi alapon ez 
elmúlt év végén 5 millió korona értékű illat 
volt a székelység között biztosltvn és szövet-
kezeti életünknek e legifjabb  hajtása éppen a 
Székelyföldön  vert legelőször gyökereket A 
székelyek tejszövetkezeteit is meg kall emli 
tenem, amely intézménynek nem a felölelt 
tér terjedelme, hanem éppen az ad jelentősé-
get, hogy a szegény és gazdag közös érdekű 
társulása előnyeit mindenkire egyformán  érvé-
nyesíti. 

És kik vezetik e meglehetősen nagyszimu 
intézményeiket? Ki mis, mint a székely falu 
papja, tanítója. Az alakulishoz ők biztatják, 
gyűjtik a tagokat és ő rijuk hirul a munka 
tovibbi része. 

Hány ilyen lelkes szövetkezeti ember irá-
nyítja lelkiismeretes odaadissal a szövetkeze-
tek dolgait, vezeti sokszor éjjel a szövetkezet 
szimadisait I Hinynak van része igazin apos-
toli lelket követelő súlyos küzdelemben, mig 
erőssé fejleszti  községe szövetkezeti életét s 
hinynak osztilyrésze ezért valami jutalom I 

Lehet-e romlott az a nép, amelyikben a 
közösségi szellem ilyen erős és szabad-e meg-
vidolni sajit vére iránti nemtörődéssel, buta 
tespedéssel az ilyen vezetőket? 

Nemcsak a sziszokkal való Csszehasonli-
tisért, de különben is szándékosan hoztam fel 
példának eppen a falusi  tirsadalmi, a szövet-
kezeti életet, mert ez jellemzi legkifejezőbben 
a nép jellemét és erkölcsi erejét Kétségtelen, 
hogy a falusi  társadalom szervezettségének, az 
egyesek közös érdekeit felölelő  intézmények-
nek a nép erkölcsi és anyagi erősödésére nagy 
hatása van, ezt igazolja a jelen s még inkábc 
fogja  igazolni a jövő. De éppen ez a tirsa-
dalmi szervezettség, éppen az ebből fakadó 
sok közösségi intézmény mások érdekeihez 
való kölcsönös önzetlen alkalmazkodist, meg-
értést és fegyelmet  követel a tagoktól, tiszta 
lelkesedést, fáradhatatlan  munkisságvt a veze-
tőktől. Ha tehit éppen ezeket termi a székely 
nép jelleme, szabad-e áltól megtagadnunk a 
megbecsülést, vezetőiktől szabad-e megtagad 
nunk az elismerést és jövőjében, a jövőjéhez 
fűződő  nagy nemzeti érdekekben szabad-e fel-
adnunk a bizalmat és reményt ? 

Kőit  Mihály. 

Az uj Snkéntosj vizsga 
Az uj véderötörvény szerint nemcsak azok 

lehetnek egyévi önkéntesek, akik érettségit 
tettek, hanem azok is, akik valamely állami 
vagy nyilvinossági joggal felruházott  nem ál-
lami középiskolának — gimnázium, reáliskola, 
polgári iskola — hat osztályát végezték. Az 
önkéntességi jog elnyerése a tanulóknál vizs-
gálathoz van kötve. Ezt a vizsgálatot a véd-
erőről szóló tőrvény végrehajtására vonatkozó 
utasítás szabályozza, amely a napokban lesz 
készen. 

A vizsgálatért folyamodni  kell. A kérvény-
ben meg kell említeni, hogy a folyamodé  me-
lyik gyalogsági — honvéd — hadapródisko-
lában és milyen nyelven óhajtja a vizsgálatot 
letenni. Mindenkinek a főnyelv  mellé egy má-
sodik nyelvet is kell vilasztanl A vizsgálatot 
legkésőbb ez év október l-ig kell letenni, 
amelyre a besorozis történt A vizsgáló-bizott-
ságot az iskola parancsnokságinak javaslata 
alapjin a katonai kerületi parancsnokság ál-
lítja össze, a honvédhadapród-iskoláknál a 
hovédelmi miniszter. A vizsgálatok minden év 
mircius, mijus és december hónapok máso-
dik hétfőjén,  valamint szeptember 21-én kez-
dődnek. A vizsgilat írásbeli és szóbeli. Az 
írásbeli vizsgálat a nyelvekre és a mennyi-
ségtanra terjed. A fonyelvből  adott feladat 
kidolgozásira négy, a második nyelvből az 
írásbeli dolgozatokra és a mennyiségtanra 
három-három órát kell adni. A vizsgálat ered-
ményét képesített vagy nem képesített bírálat-
tal fejezik  ki. Akik egy tárgyból nyertek elég-
telen osztályzatot, csak egy év múlva. Azok a 
vizsgázók, akik minden tárgyból elégtelen osz-
tályzatot kaptak, a vizsgalatot nem ismételhe-
tik meg. A vizsgilat tárgyai: nyelvek, földrajz, 
törtéuelem, természetrajz, természettan, vegy-
tan, mennyiségtan. A nyelvekből való vizsgi-
lat két nyelvre terjed. A főnyelvre  és egy 
második nyelvre. Mindenik nyelvből Írásbeli 
és szóbeli vizsgát kell tenni. A főnyelv  anya-
ga : nyelvtani és statisztikai szabatosság, biz-
tosság és ügyesség a nyelvnek szóbeli hasz-
nálatiban. A második nyelvből nyelvtani és 
stilisztikai szabatosság stb. A földrajzból:  a 
mennyiségtani földrajz  elemeinek ismere. Eu-
rópa helyi és politikai földrajzának  ismerete, 
az osztrák és magyar monarchia földrajzi  viszo-
nyainak pontosabb ismerete^ történelemből: 
a világtörténet főbb  eseményeinek ismerete 
kivilt az ujabb és legújabb korbél. A műve-
lődéstörténeneknek áttekintő ismerete. Magyar-
ország és Ausztria történetének részletesebb 
ismerete. A természetrajzból: az állat és nö-
vényfajok  áttekintő — rendszeres — isme-
rete. A természettanból: a legnevezetesebb 
természeti tünemények megértése, kűlOnOsen 
a tapasztalati résznek viligos fölfogása.  A 
vegytanből: a vegytani törvények ismerete. A 
mennyiségtanból szimtan és betűszámtan, be-
záróan az egy ismeretlennel való másodfokú 
egyenletekig. Mértan: sikmértan, térmértan, 
sikhiromszögtan, a kúpszeletek főtulajdonsá-
gai. A mennyiségtani vizsgilat iiásbeli és szó-
beli. Az írásbeli csak a gyakorlati dolgokra 
terjed ki. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Áthelyezés. Wéger Ligoa segédlelkész 

Gyergyéremetértl Gyulafehérvárra  helyeztetett át. 
— Alapítványok helyek betöltése. Az 

erdélyi rém. kath. statua igazgatótanácsa augusz-
tus havi gyűlésének határozata értelmében a ko-
lozsvári Szent Jézaef  finevelSbe  Csiazér Bélit, 
Karda Istvánt, Lakatos Imrét, a csíkszeredai fine-
velSbe Kovács Károlyt, Kádár Bezaöt, Simon Jó-
zsefet,  Fazekas Balázst, Kovács Antalt, Porumba 
Jenőt, Ferenczy Pált, Karda Mihályt, Beke Ben-
jámint, Madarai JánoBt és Péli Bélát vatta bL 

— Klneveaéz. Oyalékay Sándor főispán 
a gylmeafelsóloki  állmi elemi Iskola gondnok-
sága elnökévé Antal József  plébánost kinevelte. 

— As állandó válaaitmány Olóse. A 
folyó  hó 31-én tartandó törvényhatésági köz-
gyűlést előkészítő megyei állandó válaaitmány 
29-én délelőtt 9 érakor tartja ülóeét Oyalékay 
Sándor főispán  elnöklete mellett 

— Halálosán. öiv. Qross Vilmosáé szül. 
Kőnig Janka volt megyei főjegyiő  éa kir. adó-
tárnok özvegye, folyoóvi  augusztus hó 28-án 
Oyergyóssentmlklóson elhunyt — Halálát dr. 
Groas Tivadar gyergyóezentmlklósi Ur. Icöz-
jegyzü és kiteijedt család gyászolja. Teme-
tése Kolozsváron folyó  bó 25-én ment végbe. 

— V}  tanítói  állások.  A vallás-  ás 
közoktatásügyi  miaisster  a gyergyóesoma-
falvi  községi  elemi  népiskolánál  az I—IIl. 
taní tói állás  szervezésire  kért  előzetes  be-
leegyezést  folyó  évi  szeptember  U  1-tól 
kezdődő  batáiylyal  megadta  s ezen tanítói 
(tanítónői)  állas  űzetóséoek  1000-1000 ko-
ronáig  váló  kiegészítésére  egyenként  .900 
korona évi  államsegélyt  engedélyezett,  — 
A megszüntetendő  V.  taaltói  áíláa  állam-
segélyét  a VI.  tanítói  állás  fogja  ilroşpL 

— Drágul a péna. Itthon éa akUOWŞa 
egyaránt kedvezőtlenül alélnak a jelentések a 
pénzplae helyzetéről. Berlinben olyan hírek 
teijedtek el, hogy az Angol Bank legközelebb 
felemeli  a kamatlábat Ez ugyan most nem 
fog  megtörténni, de a londom m agánkamatlib 
most olyan magas, hogyha a helyzeţbea lé-
nyeges javulás nem tfrtéeik,  ju inffA  ^ k 



6. oldaL C S Í K I L A P O K 
mégia kénytelep len felemelni  a rátát Ai 
Osztrák-Magyar Bank helyzete szintén nem 
kedvexő. Adóköteles bankjegyek vannak Ismét 
forgalomban  éa a legkOselebbi kimutatástól 
nem sok jót várnak. A magánkamatláb Bécs-
ben ma ismét emelkedett 

K Ö Z G A Z D A S Á G . 
Caikvármogye Gazdasági Egyesülete 

a m. kir. földmlvelésOgyi  miniszter ur által 
engedélyese* dU«H*> 1913. évi november hó 
3-án Kászonaltizen, 4-én Csiktusnádón, 5-én 
Csikmindszenten, 6-án CsikBzentmiklóson és 
7-én Csikdánfalván  állatdijazást tart a követ-
kező dijakkal ós feltételekkel: 

Dtjak: I. Egy éves Úszók, melyek 1911-ben 
pzülettek: 1. dij 30 kor. II. dij 20 kor. III. 
dij 10 kor., 1 dij 30 kor., 1 dij 20 kor., 4 
dij 40 kor. Ö s s z e s e u 6 drb üszőnek 90 
korona. II. Két éves űszók, melyek 1910-
ben születtek: L dij 50 kor. II. dij 30 kor. 
III. dij 20 kor., 1 d|j 50 kor., 1 dij 30 kor., 
3 dij 60 kor. összesen 5 drb üszőnek 140 
korona. III. Boijas tehenek 1912-beli borjuk-
kal. I. dij 50 kor. 11. dij 30 kor. Összesen 80 
korona. IV. Sertések. Első sorban malacos 
kocák dijaztatnak. Ezek hiányában nevelt 
sUldő kanok és süldő kocák. I dij 28 kor. 
II. dij 10 kor. III. dij 6 kor., 1 dij 20 kor. 
2 dţj 20 kor., 2 dij 10 kor. összesen 5 drb 
sertésnek 50 korona. V. Kosok. I. dij 20 kor. 
n. dij 10 kor. III. dij 5 kor., 1 dij 20 kor., 
1 dij 10 kor., 2 dij 10 korona. Összesen 4 
drb kosnak 40 korona. 

Díjazás feltételei:  Díjazásra csak csikvár-
megyei gazdák jelentkezhetnek magyar-erdé-
lyi fajtához  tartozó teheneikkel, üszőikkel és 
sertéseikkel. Sertéseknél ugyanazon minőség 
mellett azon fajta  részesül előnyben, amely a 
község köztenyésztési irányának, illetőleg a 
községbe kiosztott tenyészkanok fajtájával 
egyezik. 'Pénzdijakat csak kis gazdák (50 hol-
don alul), továbbá papok és tanitók nyerhet-
nek. Nagyobb gazdák, valamint azok, kik 
gazdaságuk, iparuk, kereskedésük vagy más 
jövedelmük után legalább 80 korona összes 
évi adóvsl vannak megróva, oklevéllel tüntet-
tetnek ki. A kiállító bélyegmentes községi bi-
zonyitványnyal köteles igazolni, bogy a kiál-
lított állat saját nevelése vagy legalább egy 
év óta birtokában van. 

A ktállitás és bírálat a megjelölt helyeken 
és napokon reggel 0 órakor kezdődik, mikor 
az állatoknak fél  órával előbb a községi elöl-
járóság által kijelölt helyen kell legyenek. 

Egy kiállitó csak egy dijat nyerhet 
A bírálat nyilvánosan történik s a bírálat 

alá vett állatok előnyei, avagy hátrányai a 
gazdaközönség okulása végett nyilvánosan Bo-
roltatnak fel.  A dijak a birálatok elvégzése 
után nyomban bélyegtelen nyugta ellenében 
kl osztatnak. 

Azon dijat nyertektől, kik a Gazdasáp 
Egyesülebiek nem tagjai, a díjazások költse 
geioek fedezésére  a nyert dij 10 százaléka 
levonatik. 

Felkérjük gazdáinkat hogy a díjazásokon 
állataikkal minél számosabban jelenjenek meg, 
hogy ez által az minél érdekesebb és tanul-
ságosabb legyen. 

A díjazások Ügyeit a gazdasági egyesület 
állattenyésztési szakosztálya és a kir. gazda-
sági felügyelő  ur a járási mezőgazdasági bi-
zottság közreműködésével intézi. Ide vonat-
kozó minden felvilágosítást  az egyesület tit-
kári hivatala és a járási főszolgabiróság  ad. 

Bérkocsi mizériák. 
Nyilatkozik a rendőrkapitány. 

Csíkszereda állandó bérkocsi mizériáiról sokat 
lehetne beszélni. Haitimszámra érkeznek a pana-
szok, de az állapotok nem javulnak. Host a rendőr-
kapitány a bajok okait megszüntetendő, az alábbi 
sorok közlésére kért fel  bennünket: 

Több oldalról vett panaszok arra Indítanak, hogy 
a bérkocsi szabályrendeletnek azon Intézkedéseit, 
melyek a nagyközönséget különösebben la érdeklik 
becses lapja utján közöljem. A panaszokból azon 
meggyőződést merítettem, hogy azok caak kis részét 
teszik az elhallgatott sérelmeknek, — miből köret-
kaik az, hogy épen a sérelmet szenvedő közönség 
negllgenciája jáiul nagyban hozzá, hogy a bérkocsi-
sok egy része, 8 éppen nagy része, ezen türelmet a 
maga részére jogtalan vagyonszerzésre alaposan ki-
használja. Ezért, midón a tarifa  tételeit la közlöm, 
kérem a közönséget, hogy addig la, mig a már Ide-
jét multa szabályrendelet módosítást nyer, a netánl 
jogtalanságokat már a közérdek szempontjából ia, 
hozzák a hatóság tudomására. 

Kivon* • mbálynndalet tnláakedáneibál 
2.». 

.Minden Mrkocai a rendőrkapitánytól nyert 
mai könnyen olvashatólag feltflnő  helyen elUti 

a g. 
.Köteles a Mrkocai tulajdonos az Így megjelölt 

állomáson aa utaz megrendelését ellenvetés nélkül 

elfogadni  éa a megrendeléa helyére éa Idejére kocsi-
ját pontosan előállítani; a megrendelés ei nem loga-
dáaának csakis valamely előzőleg történt megren-
delés belgasoláaa esetére lehet helye". 

* §• 
Általános dijak. 

.a) kétfogatú  bérkocsi után e«éM napra (reggeli 
6 órától estéli 10 óráig), mnly Időből a déli órákban 
két egymás után következő óra esetére szabadon ha-
gyandó 12 korona, félnapra  7 korona, félórára,  vagy 
ason aluli ldóra 80 fillér,  azon tul minden további 

legkezdett félórára  60 fillér. 
b) Egyfogatú  bérkocal után: 
Egész napra (lásd a) (pontot) 8 korona, félnapra 

9 korona, félórára,  vagy ezen aluli Idóre 60 fillér, 
félórán  tul minden megkezdett félórára  40 fillér. 

Az óraszerinti viteldíjak u éjjelig (estéli 10 órá-
tól reggeli 6  óráig) terjedd Időben másfélszeresen 
fizetendők.  Az időszámítás a bérkocsinak az utas ál-
tal kijelölt helyre törtónt előállításától kezdődőiig 
számítandó. 

5. g. 
IL Maghatározott dijak. 

A) kétfogatú  bérkocsik viteldíjai: 
A vasúti állomáshoz, vagy vissza; 
„a) A vonatok érkezésekor a vasúttól bcazálll-
nál a város bármely részébe I korona, b) a vo-

natok Indulásakor vasúthoz kiszállításnál a város 
bármely részéből I korona, személyen kint 90 fillér. 

A csíkszeredai iOrdóhöz vagy vissza. 
a) A fürdőhöz  éa viasza •/• o " 1 várakozással 1 K. 

4 0 b) az ezen felüli  várakozási Idő utáni dij az L 
a) pont szabványai szerint számítandó. 

c) Calkzsögöd és Taploca és Csiksomlyó közsé-
;ekbe és vissza, oda és vissza félórai  várakozással 

korona. 
d) az ezen felüli  várakozási Idő utáni dij az I. a) 

pont szabványai szerint számítandó. 
Az óra szerinti várakozási dijak és vltcldij az éj-

jeli (esto 10 órától reggel 6 óráig) máslélszeresen 
ilzetendők. 

B) Egyfogatú  bérkocsi viteldíjai: 
a) a vasúti állomáshoz, vagy vlaaza; 
aa) a vonatok érkeztekor a vasutLól beszállítás-

nál város bármely részébe 29 fillér. 
bb) A vonatok Indulásakor a vasúthoz kiszáll!-

tásuál a yáros bármely részéből 29 fillér. 
b) A oslkszoredal fSrdóhős,  vagy viasza 

aa) A fürdőhöz  és vissza '/a órai várakozással 
80 fillér. 

bb) az ezen felüli  várakozási Idő utáni dij az I. 
h) pont szabványai szerint számítandó. 

o A osiksaSftdl  fflrdöhös  éa viasza, 
i) a fürdőhöz  és vissza '/a órai várakozással 

80 fillér. 
bb) az ezen felüli  Idő ntánl várakozási dij az I. 

b) pont szabványai szerint számítandó. 
D) Oslkasögöd, Csiktaploon, éa Csiksomlyó köz-

ségekbe éa viaaoa. 
aa) Oda és vlsaza félórai  várakozással 80 fillér, 
bb) az ezen felüli  idő utáni várakozási dij az I. 

b) pont szabványai szerint számítandó. 
Az óraszerinti várakozási dijak és viteldíj az éj-

jeli (esti 10 órától reggerl 6 óráig) időben másfél-
szeresen fizetendők. 

A 4 és 9 §-ban megjelölt városi és a fürdők  és 
községek területén kivül eső helyekre utazásnál a vi-
teldíjak megállapítása az utas és bérkocsltulajdonos 
szabad egyezkedése tárgyát képezi. 

6. g. 
„Minden kocsis köteles a fenntiekben  megállapított 

árszabást elegendő számú nyomatott példányban ma-
Sá v a l h o r d a n i é s a l > b ó l e g y p é l d á n y t a b e a z á l l ó v e n -

é g n e k k í v á n a t r a á t a d n i . 
7- 8-

„A bérkocsisok kötelesek: 
a) állomáshelyüket mindig tisztán tartani, s azo-

kat Bzükség esetén a rondőrkapitányl hivatal ren-
deletére fertőtleníteni: 

b) bérkocsit éa azemámokat tlaatán tartani. 
c) a bérkocsit a tulajdonos vagy megbízottja min-

őén egyes fuvarozás  utáu köteles megvizsgáltatni s 
az esetleg talált hiányokat kijavíttatni; 

-a) megvlzsváltatnl azt Is, hogy kocsijában idegen 
tájgy nem maradt-e, sba Igen, azt vagy a jogos tu-
lajdonosának, vagy a reudórségnek aaounai átszol-
gáltatnl. 

a) a kooait asabályaaerá díjért bármikor éa 
bárkinek személyválogatás nélkül rendelkezé-
sére bocsátani 

f)  megrendelőiket az Indulás kezdetére Illedel-
mesen figyelmeztetni,  őket díjszabállyal megkínálni, 
s azt klvanatukra nekik díjtalanul átadni; 

g) a hajtást kellő elővigyázattal teljesíteni s a kö-
zönséget a kitérésre fennhangon  figyelmeztetni  ; 

li) kocsijukat lámpával ellátni, s azt a nap sötét 
drálbau kivilágítani. 

1) a zárt kocsit belül alkalmazott és mindig jó kar-
ban tartandó jelző készülékkel (kaucsuk) slnpal 
ellátni. 

Tilos a bérkooslaoknak: 
io. 8-

a) a dljszabá&bau megállapított díjon felül  fizc-
téat követelni. 

b) a közönséget más bérkocsisok jogos igényel-
nek megsértésével hívni fel  kocsijának Igénybe vé-
telére; 

c) magukat lelnnl, hajtás közben pipázni, vagy 
vendégeikkel szemben bármiként is illetlenül vi-
selkedni. 

d) a megálló, vagy máa várakozási helyen loval-
kat felügyelet  nélkül hagyni. 

e) városban sebesen hajtani. 
0 lovalkat kínozni vagy durván bántalmazni: ^ 

E) u t c á k o n e t e t n i , v a g y k o c s i j u k a t m o s n i . 
) a v á r a k o z á s i h é l y e n k í v ü l a z u t c á k o n v a g y o l y 

h e l y e n , h o l a k ö z l e k e d é s a k a d á l y o z v a l e t t m e g -
á l l a n i . 

1) a városban ostorral csattogtatni, 
j) kocaljában engedély nélkül hullát, vagy ragá-

lyos betegségben szenvedő egyént szálíltanl. 
k) elcsigázott, vagy feltűnően  sovány lovakat 

kocsi elé lognl; 
1) előre megrendelt kocsiban a vendég beloefrve-

sése nélkül vJakit felvenni; 
m) a bérkocsi után kézi kocsit, vagy más Jármü-

vet akasztani; 
n) a várakozási helyről a vendég leszállása előtt 

eltávozni; 
12. g. 

„Jelen aaabályrendeletnek Intézkedései a hajtó 
kocsist és a kocsi tulajdonost egyformán  kötelezik." 

14 8-
„Az ezen szabályrendelet értelmében büntetett 

kocsis vlaazaesás esetében, vagy ha a kocsis a kö-
zönség Irányában dnrva, vagy Illetlen, vagy szolgá-
lata közben Ittas volt, a hajtástól a rendőrség által 
9 évre eltiltható. 

Csíkszereda, 1912. évi' augusztus hó 5-én. 
Kovaos János, 

rendőrkapitány. 

Tehetséges kereskedő segéd 
a divatáru szakmából, állandó 
alkalmazásra felvétetik.  Áru-
ház, Brassó, Búzasör O. 2—3 

E l a d ó . Egy hálószoba és konyha be-
rendezés, ebédlő és heverődlvány. 
Hol? — Megmondja a kiadóhivatal. 

Szám 787—1912. 
Árverési hirdetmény. 

Alulirt kiküldött bir. végrehajtó ezennel köz-
hírré teszi, hogy a csíkszeredai kir. Járásbíróság-
nak 1912. évi V. 778/1. számú végzése folytán 
dr. K a o f m i n  Gyula ügyvéd által kép-
viselt ifj.  Ulman Izidor és fla  végrehajtató 
részére 42 korona 62 fillér  hátralék s jár. 
erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás folytán 
alperestől lefoglalt  ÓB 1528 koronára becsült 
ingóságokra a csíkszeredai kir. járásbíróság 
1912. évi V. 778/1. BZ. végzésével a további 
eljárás elrendeltetvén, annak az alap- és felül-
foglaltatók  követelése erejéig is, amenynyiben 
azok kielégítési jogot nyertek volna, végre-
hajtást szenvedett lakásán Csíkszeredában 
leendő megtartása határidőül 1012. évi ssept. 
hó 10. napján délután 4 órája kitűzetik, a 
mikor a bíróilag letoglalt ingók és pedig 
bútorok a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés 
mellett BzükBég esetén becsáron alul is el 
fognak  adatni. 

Felhivatnak mindazok, kik az elárverezendő 
ingóságok vételárából a végrehajtató követe-
lését megelőző kielégitéBhez jogot tartanuk, a 
mennyiben részükre a foglalás  korában eszkö-
zöltetett volna és ez a végrehajtási Jegyző-
könyvből ki nem tűnik, hogy elpőbbségi j«-
lentéseiket az árverés megkezdéseit alulirt 
kiküldöttnél írásban beadni, vagy pedig szóval 
bejelenteni el ne mulasszák, mert különben 
csak B vételár feleslegére  fognak  utaltatni. 

Kelt Csíkszeredában, 1912. évi aug. hó 23. 
napján. 

Molnár Sándor. 
kir. bir. végrehajtó. 

Jó házból való Izraelita tanulók teljes 
ellátásra felvétetnek.  Ozv. Deutsch 
Móniénál, Brassó, Fekete-utca 10. 

1—3 

Eladó . Csíkszeredában a Pap Domo-
kos kertje mellett egy puszta bel 
sőség és a Szentlélek-utca 16. szám 
alatti ház, a hol értekezni lehet. 

Sz. 3750/1912. 3 - 3 
ki. 
Pályázáti hirdetméy. 

Az eltávozás folytán  megüresedett tus-
nádi segédjegyzői állásra pályázatot hir-
detek s (elhívom mindazokat, kik ezen 
1000 korona évi fizetéssel  díjazott állást 
elnyerni óhajtják, hogy az 1883. évi I. 
tc. 3. §. és az 1900. évi XX. tc. 3. §-ban 
körülírt minősítésüket s eddigi alkalmaz-
tatásukat igazoló okmányokkal felszerelt 
kérvényüket hozzám folyó  évi szeptem 
ber hó 10-lg adják be. 

A választást folyó  évi szeptember hó 
11-én fogom  a tusnádi körjegyzői irodán 
megtartani. 

Csikszentmárton, 1912. évi augusztus 
hó 9-én. 

BartaUs Ágost, 
főszolgabíró. 

Modern kutépités. 
Uj kutak épitését cementgyürúk 
kel, sülyesztő rendszerrel s kiszá-
radt régi kutak lennebb sülyesz-
tését Jutányos áron elvállalom. 

Nagymihály Sándor, 26— 
cementárugyár és építési anyagkereskedö 
Csíkszeredában, Kossuth Lajos-u. 48. sz. 

Vegytisztítás. 
Nói és férfi  legkényesebb ruhák 
olaj, degenyeg, szurok, tenta, zsir, 
rozsda, kávé stb. foltok  vegytiaz-
titását, továbbá minden e szak-
mába vágó munkát gyorsan és 
pontosan teljesítek. Áldozatot éa 
fáradságot  nem kímélve e szak-
mába teljesen kiképeztem maga-
mat. Szives pártfogásukat  kéri 

O i U » Y l i m , 
férfi  ssabó és vegy tiszti tó, Csíkszereda, 

Rákóczi-utca 16. szám. 15—26 

Árverési hirdetmény. 
Csíkszereda város közbirtokossága ré-

széről közhírré tesszük, hogy nevezett 
birtokosságnak tulajdonát képező és a 
csiktaploczai és zsögödi határban levő erdő-
területén a folyó  év tavaszán a szél által 
ledöntött fák  még pedig: Kurtafeje  nevű 
erdőrészben 1784 darab átlag 20 cm. kö-
zép átmérőjű és 41 drb átlag 45 cm. 
melmagasságu átmérőjű Iában álló száraz, 
meggyürüzött és körülbelül 1077 m* fenyő 
haszonfára  becsült fakészlet,  melynek ki-
kiáltási ára 6280 korona. 

A .Lapos" nevü erdörészben 523 drb 
átlag 20 cm. közép átmérőjű széldöntött 
és 36 darab átlag 34 cm. mellmagasságu 
átmérőjű lábon álló száraz megggyürüzött 
és körülbelül 350 m* fenyő  haszonfára 
becsült fakészlet  2112 (kettőezerszáztizen-
kettő) korona kikiáltási ár mellett Csík-
szereda város tanácsházánál 1912. évi 
augusztus hó 31-én d. e. 9 órakor tar-
tandó zárt írásbeli ajánlattal egybekötött 
nyílt szóbeli érverésen eladatnak. 

Az 1 koronás bélyeggel ellátott zárt 
ajánlatok szintén 10 százalék bánatpénz-
zel látandók el. Az ajánlatban kijelentendő, 
hogy ajánlattevő az árverési feltételeket 
ismeri és magát azoknak aláveti. 

Utóajánlatok nem fogadtatnak  el. Az 
árverési feltételek  és a becslésre vonat-
kozó közelebbi adatok a közbirtokosság 
elnökénél megtekinthetők. 

Csíkszereda, 1912. évi augusztus 
hó 11-én. 3—3 

Csibi ţ i r o l y , Ifi- Hajaód József, 
bírt. jegyző. birt elnök. 

Szám 8261—1912. tkvi. 2-3 

Hirdetmény. 
Csíkszereda r. t város telekkönyve birtok-

szabályozása következtében az 1869. évi 2579. 
sz. szabályrendelethez képest} átalakittatik i s 
ezzel egyidejűleg mindazon ingatlanokra nézve, 
melyekie as 1886: XXIX., az 1889. XXXVIII, 
és az 1891: XVI. t-cikkek a tényleges birto-
kos tulajdonjogának bejegyzését rendelik, az 
1892: XXIX. t-cikkben szabályozott eljárás, 
a telekjegyzőnyvi bejegyzések helyesbítésével 
kapcsolatosan foganatoslttatik. 

E célból az átalakítási előmunkálat hitelesí-
tése ÓB a helyszíni eljárás a nevezett községben 
1912. évi október 3-án fog  kezdődni. 

Ennélfogva  felhivatnak: 
1. az összes érdekeltek, hogy a hitelesí-

tési tárgyaláson személyesen vagy meghatal-
mazott által jelenjenek meg és az iţj telek-
könyvi tervezet ellen netaláni észrevételeiket 
annál bizonyosabban adják elő, mert a régi 
telekkönyv végleges átalakítása után a téves 
átvezetésből eredhető kifogásokat  jóhiszemű 
harmadik személyek irányában többé nem ér-
vényesíthetik ; 

2. mindazok, akik a telekjegyzókönyvben 
előforduló  bejegyzésekre nézve okadaiolt elő-
terjesztést kívánnak tenni, hogy a telekkönyvi 
hatóság kiküldöttje előtt a kitűzött határaa-
pou kezdődő eljárás folyama  alatt jelenjenek 
meg és az előterjesztéseiket igazoló okirato-
kat mutassák fel; 

3. mindazok a kik valamely ingatlanhoz 
tulajdonjogot tartanak, de telekkönyvi beke-
belezésre alkalmas okirataik nincsenek, hogy 
az átírásra az 1886: XXIX. t-cikk 15—18. 
és az 1889: XXXVIII, t-c. 5., 6. 7. és 9. §-ai 
értelmében szükséges adatokat megszerezni 
iparkodjanak és azokkal igényeiket a kikül-
dött előtt igazolják, avagy oda hassanak, hogy 
az átruházó telekkönyvi tulajdonos az átruhá-
zás létrejöttét a kiküldött előtt Bzóval ismerje 
el és a tulajdonjog kebelezésére engedélyét 
nyilvánítsa, mert különben jogaikat ezen az 
uton nem érvényesíthetik és a bélyeg és ille-
ték elengedési kedvezménytől is elesnek; és 

4. azok, kiknek javára tényleg már meg-
szűnt követelésre vonatkozó zálogjog vagy 
megszűnt egyéb jog van nyilvánkönyvileg be-
jegyezve, úgyszintén az Ily bejegyzőkkel ter-
helt ingatlanok tulajdonosai, bogy a bejegy-
zett jognak törlését kérelmezzék, illetve, hegy 
törlési engedély nyilvánítása végett a kikül-
dött előtt jelenjenek meg, mert ellenesetben 
a bélyegmeatessög kedvezményétől elesnek. 

Csíkszereda, 1912. évi augusztus hó 16-án. 
A csíkszeredai kir. törvényszék, mint telek-

könyvi hatóság. 
Oeoaö Béla, 

kir. trvszki biró, 
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7635/1912. 3 - 3 

Hirdetmény. 
<sikt;iplocza község telekkönyve tagosítás 

következtében átalakíttatott és ezzel egyide-
jűleg azokra az ingatlanokra nézve, amelyekre 
az 1886. XXIX.. az 1889. XXXVIII, éa az 
1891. XVI. tc. a tényleges birtokos tulajdon-
jogának bejegyzését rendelik, az 1892. évi 
XXIX. tc.-ben szabályozott eljárás a telek-
jegyzőkönyvi bejegyzések helyesbítésével kap-
caolatosan foganatosíttatott. 

Ez azzal a felhívással  tétetik közzé: 
1. hogy miudazok, kik az 1886. XXIX. tc. 

15. éa 17. §§-ai alapján ideértve e § oknak az 
1889. XXXVIII, tc. 5. éa 6. §-aiban éa  az 
1891. XVI. ti'. 15. §-a a) pontjában foglalt 
kiegészítéseit is, valamint az 1889. XXXVIII, 
tc. 7. §-a és az 1891. XVI. tc 15. §. b) pontja 
alapján eszközölt bejegyzések, vagy az 1886. 
XXIX. tc 22. § a alapján történt törlések ér-
vénytelenségét kimutatják, e végből törlési ke-
resetüket bat hónap alatt, vagyis 1013. évi 
február  ho 28-ik napjáig bezárólag e te-
lekkönyvi batóaághoz nyújtsák be, mert az 
ezen meg nem hosszabbítható zároa határidő 
eltelte után iuditott törlési kérését annak a 
Imnnadik személynek, aki időközben nyilván-
könyvi jogot szerzett, hátrányára nem szol-
gálhat ; 

->. hogy mindazok, akik az 1886. XXIX. 
tc. 10. és 18. §-a;nak eseteiben ideértve az 
utóbbi § nak az 1889. XXXVIII, tc. 5. és 6. 

aiban foglalt  kiegészítéseit is — a tényleges 
birtokos tulajdonjogának bejegyzése ellenében 
ellentmondással élni kívánnak, Írásbeli ellent-
mondásaikat hat hónap alatt, vagyis 1913. évi 
február  hó 28-ik napjáig bezárólag a telek-
könyvi hatósághoz nyújtsák, mert ezen meg 
m m hosszabbítható záros határidő eltelte után 
ellentmondásuk többé figyelembe  vétetni nem 
fog: 

3. hogy mindazok, akik a telekkönyv átala-
kítási táiityában tett intézkedések által, nem 
kiilóuben azok, akik az 1. és 2. pontban kö-
riilíit eseteken kívül 1892. XXIX. tc. szerinti 
eljsinis és ai ennek folyamán  töltént bejegy-
zések alul előbb nyert nyilváDknnyvi jogaikat 
lianni l.v irányban Bértve vélik, ideértve azokat 
I-. akik a tulajdonjog arányának az 1889. 
XXXVIII. tc. 16. § a alapján történt bejegy-
zését sérelmesnek találják — e tekintetben 
felszólalásukat  tartalmazó kérvényüket a telek-
könyvi hatósághoz hat hónap alatt, vagyis 
l'U:;. évi február  hó 28-ik napjáig bezárólag 
nyújtsák be, mert ezen meg nem hosszabbít-
ható záros határidő elmulta után az átalakí-
táskor közbejött téves bevezetésből származó 
bárminemű igényeket jóhiszemű harmadik sze-
mélyek irányában többé nem érvényesíthetik, 
:u említett bejegyzéseket pedig csak a tör-
vény rendes utján és csak az időközben nyil-
vúnkönyvi jogokat Bzerzett harmadik szemé-
lyek jogainak sérelme nélkül támadhatják meg. 

Egyúttal figyelmeztetnek  azok a felek,  akik 
a hitelesítő bizottságnak eredeti okiratokat 
adtak át, hogy amennyiben azokhoz egyszei-
smind egyszerű másolatokat is csatoltak, vagy 
ilyeneket pótlólag benyújtanak, az eredetieket 
a tlkvi hatóságnál átvehetik. 

A kir. törvényszék, mint tlkvi hatÓBág. 
Csikszereda, 1912. évi augusztus hó 1-én. 

Dr. Muzsnay s. k , 
kir. trvszki elbíró. 

Kiadmány biteléül: 
Kozma, 

kir. tlkvvezető. 

Fűszer, vas, porcellán, Üveg és festék 
áru üzletembe egy fiatul,  jó megjelenésű 

segédet 
keresek, ki az üvegezést és képkerete 
zést is teljesen értené. Ajánlatok a fize-
tési igények megjelölésével és az eddigi 
alkalmaztatásokról szóló bizonyítványok-
kal, esetleg fényképpel  is, Keresztes 
István kereskedőhöz intézendök, Ditró. 
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§ 
3 M A N D E L 
I Cslksiereda, Kossuth 

Van nerenoiém a n. é. köaSnaég beoses 
tudomására homi, hogy r a k t á r o n tartok 

FÍBFI-, NŰI- ÉS GYERSKCIPŰT 
alegegysaerfibbtöl,  alegjobb kivitelig. Gyer-
mek olpök minden satnben, nagy választék. 
Mértékutáni rendelést gyorsan és pontosan 
easköalök. Kívánatra háshos Is elmegyek. 
Kérem a nagyérdemű vevő- ás rendelő kö-
sdnség szíves pártfogását,  k é n aaolgál^ttal ógasat, aesz aaoigamtai L 

IZIDOR 1 9 
>tb Lajos-ntoa 83. ss. a. P H 
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Szám 8386—1912. mbp. 2-2 

Pályázati hirdetmény. 
A csíkszeredai kerületi munkásbiz-

tos.tó pénztár igazgatósága a lemondás 
folytán  megüresedett Borzsék község 
(és fürdő)  székhelyre rendszeresített 
kezelő pénztári orvosi állásra pályáza-
tot hirdet. 

Ezen kezelő pénztári orvosi állás a 
pénztár részéről 2600 korona kezdő fize-
téssel és 500 korona fuvar  átalánnyal 
van javadalmazva. 

A pénztári orvos a kerületi mun-
kásbiztositó pénztár igazgatósága és az 
Országos Orvosszövetség csikmegyei 
fiókját  alkotó pénztári orvosok kikül-
dött bizottsága által megállapított és 
most felsőbb  jóváhagyás alatt álló sza-
bályzatok alapján szerződik a pénztárral 
és azoknak határozmányait magára nézve 
kőtelezőnek isineri el. 

A borszéki pénztári orvosnak a fürdő 
idény alatt Borszéken fürdő  orvosi 
gyakorlatra, esetleg a fürdő  vállalat ré-
széről (Budapest, Szabadság tér 10 sz.) 
díjtalan lakásra lehet kilátása. 

A pályázatok folyó  évi  szeptember 
hó 20-án déli  12 óráig  küldendők be 
a pénztár igazgatóságához. 

Az állás folyó  évi október hó 1-én 
elfoglalandó. 

Kelt Csíkszeredában, a kerületi muo-
kásbiztosiió pénztár igazgatóságának 
1912 évi julius hó 29 én tartott hatá-
rozatképes üléséből. 

Józsa Géza s. k., (Herza fyezsö s. k., 
igazgató. eluttk. 

Eladó két belsőnek való telek, 
a vasút mellett, a Hargita-

utcában, D a r v a s Sándorral 
szemben. — Értekezni lehet: 

Ozv. D á v i d I s t v á n n é n á l , 
Csíkszeredában, Rákóczi utoa. 
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Jegyzőgyakornok E S E S S 
nyer — Hol? Megmondja e 
lap kiadóhivatala. 2 - 3 

Mfflfiftffftftft  fHhtilftftttttfttt1 

Szalámi és hentesáruk 
ll magyar szalámi május havi ára 
3 korona 90 fillér,  minden további 
•• hóban 10 fillér  áremeléssel. — 
Vuslag fehér  LÁblAs szalouua ára 1 K 00 I. 
Vastag fasL  és paprikás szalooaa 1 „ 80 „ 
Kolozavári húsos szalonon 2 „ — „ 
Füstöli és papr. szelet szalonna 1 w 70 „ 
Vadász kolbász sonka húsból 2 „ 20 P 
Nyári szalámi 2 „ — „ 
Száraz kolbász . 2 K — f. 
mindennap frissen készítve kapható 

Theil József S í r f f 
Medgyes. (Erdélyben) 

r t n f l A  Várdotfalva  (Csiksomlyó) alsó 
E l u U U , részén a „Székuihoz" nagyon 

közel, emelkedett pormentes helyen 
egy egészen uj 3 szoba, konyha, 
kamra és pincével ellátott lakóház. 
Csinos udvar, csűr, istálló és pom-
pás veteményes kert is van hozzá. 

A feltételek  m e g t u d h a t ó k helyben 
B á l i n t Imre t u l a j d o n o s n á l . 

2—3 

Üzlet megnyitási jelentés. 
Van szerencsénk a n. é. közönséget ez uton is értesíteni, hogy 

Csíkszeredán, Apaffy Mihály-u. 4 sz. a. fióküzletet nyitottunk 
és kérjük t. vevőinket, hogy eredeti Singer varrógépekben, varró-
gépalkatrészekben, tűkben és varrógépolajban beálló szükségletüket 
fenti  üzletünkben fedezni  szíveskedjenek. — Cégünket a n. é. 
közönség szives jóindulatába ajánlva, maradtunk teljes tisztelettel: 

SINCER CO. VARRÓGÉP RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 
Ezen cégről ismerhetők 
fel  azon üzletek, — 
amelyekben „SINGER" 
varrógépek árusittatnak 
Qépeink nem szorulnak 
ajánlatra, csak arra kell 
ügyelni, hogy megfelelő 
helyen vásároltassanak. 

1-52 

F i g y e l n i e i t e t é a : Az Összes 
más üzletek által „SINGER" 
név alatt forgalomba  hozott 
varrógépek egyik régebbi szer-
kezetűek ntán készültek, ame-
lyek ujabb családi gépeink mö-
gött szerkezetben, szolgáltatási 
képességben és tartósságban Is 
meszse elmaradnak. 

1 VIPOR ÉS TÁRSA CŐZFÜRÉSZE CSIKSZENTSItyON 
g j állaudó raktárt tart mindenféle  faanyagokban,  u. m.: 

1 DESZKA, LÉC, PALLÓ és ÉPÜLETFÁBAN 
Ja mindenféle  méretben és mennyiségben. 
1 Hulladék léc (cándra) és más maradékok valamint fűrészpor 
gn á l l a n d ó a n . i s a p b a t ó . 44—52 
H M i n d e n s z o m b a t o n b é r v á g á s o k a t e l fogadnak . 

HALLÓI ÉRTESÍTÉS. HALLÓI 
Épitési anyagraktár, vasbeton, míikö- és cementárugyár. 

Tudomására adom a nagyérdemű közönségnek, hogy Csíkszeredában, a Kossuth-
LajoB-atca 48. szám alatt nagy épitési anyagraktárt rendeztem be s azon 
kellemeB helyzetben vagyok, hogy a nagyérdemű fogyasztó  közönség részére min-
dennemű épitési anyagot jó és pontos kiszolgálás, olcsó árak mellett eszközlök. 

Állandó nagy raktárom van : 
Mész darabos és oltott. Portland-csment friss  és legkitűnőbb minőségű. Gipaz staka* 
tur és szobrász. Nád fűzve  stakaturokra és egyéb fák  eltakarására. Valódi aszhlt 
fedéllemez  többféle  minőségben. Kollarit bftrlemsz,  mázolást nem igényel, kizárólagos 
eladása. Aszfalt  elszigetelő lemez és kaucsuk-aszfalt  nedves falak  és lakások szá-
razzá tételéhez, kátrány és carbolineum fák  telítésére, gomba és rothadás ellen. 
Azbeszt pala igen könnyű és tartós. Teljes lödéseket elvállalok. Vasgerendák bár-
milyen méret szerint. Horayolt cserép agyagból. Vakolat kftpor,  Schamotte tűzálló 

tégla és föld  Btb., mindennemű épitési és műszaki anyag. 

C E M E N T Á R U - G Y Á R . 
Kutkarikák  betonból -80—1 00, 1'ÜU, 150—2"00—3 00 és 4 00 méter átmérőjű kutak-
hoz, ezek készítését is elvállalom sülyesztó rendszerrel, nagyobb kutak építését, 
gőzüzemű berendezéssel készítek magas vízállások megadásával. Cement-cserép több-
féle  sziuben, betoncsövek, hidak és átereszek készítése. Beton- és mákólépcsAk, szí-
nes járda és burkolati cementlapok gyártása és elhelyezése. Itaté- és etettválok min-
den nagyságban. — Blok üres tégla, különösen alkalmas istállók és gabonásoknak. 
Virágvázak és talpazatok csinos kivitelben. Kályha alátét lemezek. Kéméay- éa fal-
fedk&vek.  Uiodenueinü beton- és cementipar-vállalat, granit-terasso beton stb. bur-
kolatok készítése Btb. stb. Nagybani eladásoknál megfelelő  engedmény. A nagyérdemű 
fogyasztó  közönség nagybecsű bizalmával és rendeléseivel felkeresni  szíveskedjék. 

Gyárak és raktárak: Csikszereda, Ujtusnád is Kézdhrísáriwly. 
Szives támogatást kér kiváló tisztelettel: 

Nagymihály Sándor épitész, Csikszereda. 
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MÉRNÖKI IRODA Bálás Jenő oki. bányamérnök 
— j n ^ FÖLDGÁZVEZETÉS stb. ^Wm K o l o z s v á r , Deák Ferencz-utca 15. szám, L emelet. 
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8. oldal. C S Í K I L A P O K 35. szám. 

GÉPÜZEMŰ ASZTALOS VÁLLALAT CSIKSZEREPA, VÖRÖSMARTI-UTCA 21. SZÂM. 
l •_•«._ I 171 •> .t 11.11 Irnl^nAdAII Anhlnt mnnlf  AI r* + nnnl> nx/v «AnnS ^ltal l/M<tl/»nSní 07 Elvállal ugy épület- mint butor-nsztalos munkákat bármily kívánt kivitel-

ben. — Saját rendszerű ablakok alkalmazásával bármely ház ablakait 
• 10 nap alatt elkészíti. 111 

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

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

Cim a k i a d ó h i v a t a l b a n . 

Brassó, Búzasör 9. 
Egyedüli különlegességi vállalat: 

Divatos szőnyegek, 
Függönyök, garnitúrák, 

Pamlagtakarókban. 
Bútorszövetek, matracgradli. 

Legnagyobb raktár linóleumok-
ban és viaszkos vásznakban. 

Szolid kiszolgálás! Legolcsóbb árak 1 
IN—50 

A MESTERDALNOK. 
Cipőm szép éa tökéletes, 
Menne járni élvezetes. 
Murt ha cipőt szegzek, vnrrntc, 
Kujt van 

V \ Sy-^yţş, 

t vs. -••• — V» 
V,1 

mc- m 

KAUCSUK SAROK. 

T Ţ f \  f  l f l  Ha Ön súlyt helyez egészségére, 
I I n A IVI I H a a z t a k a r j a ' hogy jó kinézése legyen, 
y I V i l l f l  1 Ha azt akarja, hogy nyugodt álma, jóétvágya legyen 

Ha erejében gyarapodni akar 

C S A K P R É N E R - S Ö R T I 6 Y É K ! 
Kapható Csíkszeredában üvegekben: a jobb kávéházakban, vendég-
lőkben és az összes jobb fűszer-  és csemegekereskedésekben. 

F á r a l c t á x C e l l r v á x n a . e e y e r é s z é r e : 

Niszel Fivéreknél, Csíkszeredában. 
Dréher-léte poharas sör — n a p o n k é n t fr iss  c s a p o l á s — 

csakis özv. Nagy Istvánné „Zöldfa1 4  vendéglőjében, 
az Európa-szállodában és a vasúti étterembe kapható. 
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Ha olcsón és jót akar vásárolni, tegyen próbát! 

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

EBÉDLŐ-, HÁLÓ-, SZALON- ÉS IROPAI BERENDEZÉ-
SEK, BŐRGARNITÚRÁK, DÍVÁNYOK  ÉS MADRÁCOK 
mintlen kivitelben és rendkívüli nagy választékban, valamint a legjobb gyárt-
mányú varrógépek,  kerékpárok,  yrttmtif  onok  rá lemezek,  melyek 
igen jutányos árban és kedvező fizetési  feltételek  mellett lesznek elárusítva. 
Minden tólem vásárolt varrógépért 6 és 10 évi jótállást vállalok. Varrógépeket 
54K-tól, gramafonokat40  K-tól ós kerékpárokat 1IU K-tól feunebb  árusítom. 

VARRÓGÉPEK-, KERÉKPÁROK- ÉS ŐRAtyAFONOK-
hoz mindenféle  alkatrészek  kaphatók. — Javításokat  a let/jutá-
nyosabb árért  eszköxlök,  jótállás  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. 

, Ul- <H> <11- ̂ vll/Mloll. <ll>i>ll> !>ii,': ,11/,11, <11, ,11, ,11, >11, ,U,\ll,,|[,y|[. 
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Van szerencsém a nagyérdemű közöuség becses figyelmét  felhívni, 
miszerint a Rákóczi-utca 23. szám alatti saját házamban levS 

NYKROKS ÉS KÁRPITOS Ü Z L E T E M B E N 
miudrn e szakmába vágó munkák elkészítését a legnagyobb készség-
gel vállalom és ezt csinos kivitelben, olcsó árak mellett pontosan elké-
szítem. Raktáruu tartok a mai kornak megfelelő,  mindenféle  nagyságú 

RUGANYOS DIVÁNOKAT ÉS MATRACOKAT 
nzért, hogy itt mindenki beszerezhesse szükségletét ép oly olcsó 
H I II ii N, mint bármely nagyobb városban. — Továbbá tudatom még 
a mélyen tisztelt közönséggel azt is, liogy állandóan raktáron tartok 

KÉSZ URI KOCSIKAT ÉS URI SZÁNKÓKAT. 
Végül a n. é. közönség szives figyelmét  felhí-
vom azon körülményre, bogy a kocsik, valamint 
minden e szakba vágó munkák javítását el-
vállalom. Magamot a mélyen tisztelt közön-
ség jóindululatu pártfogásába  ajánlva, marad-

tam kiváló tisztelettel : 

Bájer Ferencz, nyerges és kárpitos Csíkszeredában. 

» 
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Kézimunka szövetmintákkal készségesen szolgál! 

Kftlncnh Pniífvúo kézimunka üzlete, rövid-, szövött és 
DUlCotü nigJPo kötöttáruk, Brassó, Kolostor-ntca 29. 
Az újévi idényre megérkezett gyünyürii szép válnszlékban. milieu, lutó, (livánpánia 

és gobelin képek. 
Nagy raktár mindennemű kezdett, kész kézimunkák és kézimunka szövetek, sely-

mek, gyapjú és gyapott fonalakban. 
Dus vnlits/.ték lérfi,  női és gyerek harisnyákban, trikókban úgyszintén férfi  ingek, 

nadrágok, gallérok, kézelők, nyakkendők és zsebkendőkben. 
Kézimunka szövet mintákkal készségesen szolgál. 41—52 

Vidéki megrendelések gyorsan és pontosan eszközöltetnek. 
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1 kilogramm prima struc-pamut 9 korona. 

Értesítés! 
Van szerencsém a t. hölgyközönség szives tudomására 

ltozni, hogy személyzetem 3 elsőrendű bécsi diszitinó és 
kézilánnyal szaporítottam. 

Abba a szerencsés helyzetbe vagyok, hogy a legkényesebb 
igényeket is kielégíthetem. 

Állandó raktár egyszerű-, disz- és gyászkala-
pokból. 

Kézimunka anyagból nagy választék. 
Alakitást és javítást elvállalok. 
Divat lap utáni megrendelések a legizlésesebben 

készülnek. 
A t. hölgyközönség szives pártfogását  kérve, maradok 

kiváló tisztelettel 

MÁTHÉ JÓZSEF nöi divatkalap- és rövidáru-üzlete, 
Csíkszereda, Kossuth Lajos-utca (Grilnwald Albert-féle ház). 

Jó családból tanuló leányok felvétetnek. 
4 - 7 

Vidéki megrendelések gyorsan és pontosan eszközöltetnek. 
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Kitűnő minőségű és legmagasabb szilárdságú Portland-Cementet ajánl olcsó áron a 

Portlaod-csnNOtgyár Kúgl*r és Társai, BraSSó. 
Csíkszeredában kapható: ALBERT BALÁZS ÉS FIA VASKERESKEDÉSÉBEN és NAGYMIHÁLY SÁNDOR CEMENTÁRU-RAKTÁRÁBAN. 

Nyomatott Vákár L. könyvnyomdájában, Csíkszeredában. 




