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Hirdetési dijak a l e g o l c s ó b b a n ssámittatnak 
Kéziratok nem adatnak l i n n . 

Székelyföldi kívánságok. 
K cimen dr. Élthes Gyula árvaszéki eluök 

foglalkozik  azzal, hogy a háromszékiek me-
morandumba foglalták  kiváltságaikat s ugy 
nyújtották át Qál Sándor államtitkárnak éa 
L'gron Gábor királyi biztosnak. Felveti a kér-
dést, miért nem foglalták  Írásba a csikmegyeiek 
is kívánságaikat? A Csíkszereda—székelyud-
varhelyi és a kézdivásárhely — kászonujfalu— 
csikszentsimoni vasutat miért nem követelték 
memorandumban ? 

Dr. Élthes Gyulának igaza van abban, hogy 
kérni szabad, sót kell is s különösen akkor, 
amikor egy törvényben biztosított Ugy teljesí-
téséről van szó. 

KérdéB azonban, hogy a kérések közelebb 
visznek-e a célhoz? Mi éppen a dr. Klthes 
Gyula által elmondottakból állapítjuk meg, 
hogy nemi A Csiki Lapok XXX. évfolyamát 
éli. A vármegye bizonyos jogi kérdéseinek 
tanulmányozása alkalmával a Nemzeti Muzeum-
ban és a kolozsvári Erdélyi Egyetemi Könyv-
tárban végig lapoztam a Cs. L. előző évfolya-
mait s abból, mint talán a vármegyei közélet 
akkori egyetlen krónikásából azt olvastam ki, 
hogy a csikszereda—székelyudvarhelyi vasutért 
már az akkori tiszteletre méltó szerkesztők, 
akik közül már nem egy az édes hazai föld-
ben porladozik, szakadatlan harcot folytatott 
6 elismerem, hogy q harcra a koronát az utolsó 
néhány évben dr. Elthes és hősi halált halt 
értékes sógora Pap Béla mérnök tették reá. 

A Székelyföld  kivánságait több kevesebb 
elhivatásBal feljegyezzük  és hangsúlyozzuk mi, 
akiknek hivatásunk a közvélemény ébren-
tartása. 

De éppen, mert harminc év óta hangzanak 
el a kívánságok B az 1895. évi VII. tc. e ki* 
vánságok jogosságát is elismerte s mert állam-
titkárok és miniszterek, képviselők és házelnö-
kök belefáradtak  és jórészt bele is haltak e 
kívánságok meghallgatásába és jóindulatu ta-
nulmányozásába, azt kell látnunk, hogy a „szé-
kelyföldi  kívánságok" hangoztatásával nem 
fogunk  messze menni a csak egy szépen fé-
nyezett karcsú koporsó fogja  az ujabb kíván-
ságok dübörgő köveit keblére öleiül. 

Méltóztassanak elhinni, hogy ha Ugrón er-
délyi királyi biztos édes apjától örökólt őszin-
teségével vagy Gál Sándor a szülővármegye 
iránt érzett szeretetével nyilatkozhatott volua 
arra az elmaradt írásba foglalt  memorandumra 
vsak azt mondhatta volna, hogy az államnak 
bzámba kell vennie erőképességeit s csak e 
képességek határain belül teljesítheti ma 
állampolgárai ama kívánságait, melyek a mul-
tak mulasztásai miatt nemcsak hangosabbakká 
háltak, de mégis sokasodtak. 

Az Erdélyi Szövetség elaboratuma a kor* mat»y előtt fekszik.  Kétezer kilóméter vasútra 
van kimondva a sürgős szükség s ebből ezer 
kilométer égetően szükséges, köztük a csik-
uereda—székelyudvarhelyi is éB amit a csiki 
rozen mindig elfelejtenek  a gyergyószentmik-
lós parajdi is. Ma egy kilóméter erdélyi vasút 
öt hatszázezer koronába, tehát priuszként 
jelentkező erdélyi vasutaink egy milliárdba 
kerülnének. 

Ez cBak a közlekedésügy. 
Hol vannak közoktatásügyi, közegészség 

«Syi. népjóléti, határvédelmi szükségleteink? 
Mlödenik egy-egy ujabb milliárd I 

Kívánságainkat hangoztatnunk kell, de egyút-
tal számot kell vetuünk az államháztartás ké-
pességeivel s mikor ezt tesszük ugyanakkor 
számot kell vetnünk az előfeltételekkel  s szá-
mot kell vetnünk önmagunkkal is. 

Ma az állam két okból képtelen a rend-
szeres invesztícióra s a körülményekszülte na-
gyobb beruházásokra. Először, mert a fedezet 
mikéntjével számolnia kell B másodszor, mert 
munkaerő felett  sem rendelkezik. (Ennek okai-
ról ma hírlapban nem lehet elmélkedni). 

Az előfeltételek  sem állanak tisztán. A mai 
államvasuti rendszer túlélte önmagát. Sem szer-
vezete, Bem szerkezete nem elégíti ki a jövő 
problémáit, Az elkülönített állami és vicinális 
rendszer helyett egy helyesen kommunizált 
szervezet létesítendő, a terhes és nem gazda-
ságos kőszén üzemről a villamos üzemre kell 
áttérnünk. 

Nos tehát I ? Hu kívánságokat hangoztatnunk 
kell, akkor ezen kívánságokat első sorban ön-
magunkkal szemben hangoztassuk. 

Ha vasutat akarunk építeni: gondoskod-
junk az előfeltételekről! 

Vizeróinket elektrizójjuk mi magunk s ál-
lítsuk be jövő vasutaink rendszerébe s vas-
utaink anyagi előfeltételeit  biztosítsuk mi ma-
gunk. 

Nem jelenti ez azt, hogy állami feladatokra 
vállalkozzunk; sőt államgazdaságunk meg 
erősítését szolgáljuk akkor, amikor mi magunk 
állunk be a leghatékonyabb valuta-javító té-
nyezők közé B megakadályozzuk azt, hogy a 
beruházások által papírpénzünk inflációja  még 
szertelenebb legyen. 

Sajnos, hogy ezekről a kérdésekről Csík-
vármegyében nem lehet tanácskozni anélkül, 
hogy mérgezett nyilak ne röpködjenek a leve-
gőben s hogy azok, akik nem foglalkoznak 
komolyan a nemzet jövendőjével ne terjeszte-
nék káros miazmáikat Sajnos, itt még ott tar-
tunk, hogy a legnagyobb ügy, a személyeske-
dés szilvamagján siklik el. Sajnos, hogy itt 
még ott tartunk, hogy nem merünk szembe-
nézni az okvetetlenkedőkkel. Sajnos, hogy mi 
ott tartunk, hogy nem az ügyet, de az ügyet 
képviselő személyeket nézzük s a személyes-
kedés útvesztőjében eltemetjük a legéletké-
pesebb eszméket. Sajnos, ott tartunk, hogy 
inkább pusztulni engedjük a legvirágzóbb jót, 
csak nehogy a jó, mint valóság valakinek ne-
véhez fűződjék. 

Ne szünjünk meg hangoztatni a székely-
földi  kívánságokat, de csak ezen az uton se 
beink be nem gyógyulnak, intézményeink életre 
nem hivatnak soha. Dr. V. P. A. 

Magyar vagy nyugoti marha. 
A Csiki Lapok hasábjain nem először ve-

tődik fel  az a kérdés, hogy gazdaközönségünk 
a magyar marha tenyésztése mellett marad-
jon-e meg, vagy áttérjen a nyugoti marha te-
nyésztésére. A 80-as évek végén boldogult 
Beán Ede akciója kapcsán vármegyénk gazda-
közönsége már akkor foglalkozott  ezen kér-
désééi Egán már akkor felismerte  havasaink 
nacy jelentőségét, s azoknak kihasználását a 
nyugoti marha bevezetésével vélte elérhető-
nek Tejgazdaságokat létesített, Schweizból 
importált tenyészállatokat s megkezdette a ha-
vasi gazdálkodásunk kérdésének a megoldását. 

Működését azonban máshová volt kénytelen 
áthelyezni s a mit nálunk megkezdett de nem 
fejezhetett  be, azt folytatta  a ruthének között 
olyan eredménnyel, hogy ott ma Magyarország 
legfejlettebb  havasgazdálkodással kapcsolatos 
állattenyésztés és tejgazdasága található meg. 
Az Egán idejében rendezte volt be a csíksze-
redai gazdasági felsőnépiskola  pinzgaui tehe-
nészetét, amely később feloszlott.  Hogy akkor 
a nyugoti marha tért nem foglalhatott  az elBŐ 
sorban arra vezethető vissza, hogy a tejgaz-
dasági termékeket a vasút hiánya íolytán ér-
tékesíteni nem lehetett, havasaink rendezette* 
nek voltak s népünk nem birt azzal a gazda* 
sági érzékkel és tudással, a mely szUkflégea 
az intensiv havaBgazdálkodással kapcsolatos 
állattenyésztéshez. Ezek az okok részben ma 
is fennforognak. 

A nyugoti marha kérdése felvetődött  a 
csíkszeredai földmives-iskola  léteBitése alkal-
mával is a felszínen  van mióta a tagosítás éB 
a legelő elkülönítések befejezést  nyertek s a 
mióta a székely kirendeltBég a legelók felja-
vításával foglalkozik,  s felszínen  marad mind-
addig, a mig a vármegyében lesz egy magyar 
fajta  szarvasmarha. A magyar vagy nyugoti 
marha vitája lejátszódott már az ország leg-
több vármegyéjeben s meg ismétlődik ott a hol 
még a magyar van túlsúlyban, mert annak te-
nyésztését a vármegyei szabályrendeletek álla-
pítják meg, mely nem tud mindig és mindenütt 
a gazdasági élet fejlődéséhez  simulni. 

A magyar és nyugoti marha előnyei éa 
hátrányai feletti  vitatkozás ma már meddő és 
felesleges,  ezen előnyök éB hátrányok ma már 
annyira be vannak bizonyítva, hogy még mathe-
matikailag is fel  lehet állitani a párhuzamot, 
ennélfogva  a helyi viszonyok s a vármegye 
jövö gazdasági fejlődése  lehet döntő tényeső 
ezen kérdésben. Vármegyénk természeti vi-
szonyai, földrajzi  fekvése,  a mivelési ágak 
megoszlásánál fogva  kényszerítve van arra, 
hogy a főtermelési  ágát kizárólag as állatte-
nyésztés képezze, ez kell hogy legyen gazda-
közönségünk legelsőrendü foglalkozása  és jö-
vedelmi forrása,  e mellett minden más gaz-
dálkodási ág csak másodrendű. Havasai, rétjei, 
legelői csak is egy intensiv állattenyésztéssel 
használhatók ki. A természeti viszonyok által 
megszabott körülmények között nem lehet más 
választás a gazdaközönségre nézve mint a 
nyugoti marha általános bevezetése. Egy  olyan 
vármegyében, a hol a lakosság egyoldalú ga-
bonagazdálkodást üz, ott még a magyar marha 
fentartása  megmaradhat, de ott, ahol az egész 
lakosság gazdasági jövője ettől függ,  az ott 
nem indokolt. Ezt rendelkezésekkel meglehet 
akadályozni, de megszüntetni nem, mert az 
általános kulturális haladással együtt jár ez. 
Népünk gazdasági haladása minél inkább fo-
kozódik, annál inkább fog  majd elteijedni a 
nyugoti marha, még akkor is, ha azt szabály-
rendeletek tiltják. A nyugoti marha elteije-
déBe tulajdonképpen kulturális kérdés, rendel-
kezik-e lakósságunk azzal a gazdasági érzék-
kel és tudással, mely szükséges egy intenzív 
állattenyésztéshez, ha nem, ugy rá kell nevelni, 
szabályokkal rákényszeríteni de nem attól el-
tiltani. Mivel nálunk a nagybirtok kevés, mely 
példát nyújthatna, a tanítás, az oktatás, a kor-
szerű szabályrendeletek alkotása által lehet a 
nyugoti marha tenyésztésének előfeltételeit 
megteremteni. Rendezni kell a havasgazdál-
kodás ügyét, gondoskodni a legelők jókarba 
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hozataláról, el kell látni azokat jó csordajáró 
utakkal és itatókkal, fokozni  kell a mestersé-
ges takarmányok termesztését, szövetkezetek 
utján, meg kell vetni a tejgazdálkodás alapjait. 
Szükséges volna továbbá a csíkszeredai föld 
mives-iskolát kisgazdáinknak megtelelő tejgaz 
dasági tanfolyammal  kiegészíteni, hogy ott 
mindenki könnyen elsajátíthassa az állatte 
nyésztés és tejgazdálkodás legfontosabb  tudni-
valóit, ezenkivUl ezen iskola kiegészitendó 
volna egy havasi takarmány termelési állomás 
sal, ahol az u. n. havasgazdák elsajátíthassák 
a rét és legelő összes munkálatait, ezen tanul-
mányokra nemcsak az egyes gazdáknak, ha-
nem legfőképpen  a közbirtokosságok vezető 
embereinek van szükBégük. Legelőink kihasz 
nálásának régi rendszere azok tönkretételét 
eredményezi, a jó hasznosításhoz ma már szak-
ismeretek szükségesek s ezzel oldható meg 
ugy a legelő, mint az állattenyésztésünk kér-
dése. 

Vitatott csak az lehet, hogy melyik nyu-
goti marha réBzesithető előnyben s melyiknek 
a térfoglalása  biztosítandó. A mi viszonyaink 
közé beillő nyugoti marhák közül szóba jöhet 
a pirostarkák közül a pinzgaui, a vörőstarká-
ból a siementhali, a borzderesek közül a mon-
tafoni,  Bvvizi és algaui. Ezek előnyei és hátrá-
nyainak mérlegelése után lehet a legmegfele-
lőbbet kiválasztani. 

A szarvasmarha tenyésztés irányának meg-
állapításával összefüggésben  v»n számtalan 
kérdés, amelyeket figyelmen  kivül hagyni szin-
tén nem lehet. Ilyenek a már említett havasi 
legelő gazdálkodás megoldása, a tejgazdasági 
iskola és a havasi takarmány termesztési állo-
máson kivül, járásonkint legalább egy-egy 
önálló szaktanítóé gazdasági iskola létesítése 
B a gazdasági szakismereteknek az elemi is-
kolában való alapos tanítása. 

A szarvasmarha tenyésztéssel a legszoro-
sabb kapcsolatban áll a ló és sertés tenyész-
tésünk kérdése is. Mig a magyar marhánál a 
fő  szolgáltatási ág az igavonóerő, addig a 
nyugotinál a hua és a tej játsza a főszerepet. 
Ennélfogva  a lóállomány igaerő képessége fo-
kozandó, részint a szaporítás, részint a jobb 
anyag megválasztása által. Erre a célra a leg-
alkalmasabb lett volna, s lenne — ha még 
van belőle az igazi tisztavérü békási tájfajta 
ló, amelyet csak tovább kellett volna tenyész-
teni javítva arabssal, idővel pedig keresztezni 
nehéz félvérrel,  hogy a vármegye speciális 
viszonyainak megfelelő  tájfajta  lovat kapjon, 
mely a céloknak megfelel. 

Vármegyénk területén a nyugoti marhate-
nyésztésével kapcsolatos tejgazdálkodás szabja 
meg a sertés tenyésztésünk irányát is, melyet 
táplálkozási viszonyaink is támogatnak. A tej-
gazdálkodással együtt terjedt és terjed el 
mindenütt a gyorsabb fejlődésü  yorksieri és 
berksieri sertések tenyésztése, mert a tejgaz-
daság melléktermékei ezek utján értékesülnek 
a legjobban. Ezen kivül nem szabad figyelmen 
kivül hagyni azt, bogy lakosságnak, nem 
annyira tulzsiros, mint inkább a húsos sertést 
Bzereti és fogyasztja  s a zsirbiányt tej, turó, 
vaj és stb.-vel pótolja, nem ugy mint az al-
földi  ember, a ki vastag zsiros szalonnát eszik, 
ellenben aránylag sokkal kevesebb túrót és 
tejet. Lakósságunk táplálkozási rendszere is 
szükségessé teszi a gyorsabb fejlődésü  hús-
sertések bevezetését, melynek elterjedését a 
tejgazdálkodás a leghathutósabban fogja  elő-
mozdítani, annál is inkább, mert a zsirsertés^k 
hizlalás! anyagát a tengerit vármegyénk nem 
terheli, az árpa pedig kevés, minélfogva  ugy 
a gazdasági mint a szociális szempontok a 
íussertések nagyobb aráuyu térfoglalása  mel-
ett döntenok. További kérdés volna az, hogy 

melyik hússertés volna a mi viszonyaink kö-
zött a legmegfelelőbb  ? 

A juhtenyésztést a szarvasmarha irányvál 
toztatása már kevesebb mértékben tudja be 
folyásolni,  de annál is fontos  a tejprodukció 
fokozása  és a gyapjú minőségének a megja-
vítása, amelyet az állandó tenyészkiválasztá-
son kivül cigája és fríz  keresztezésekkel le-
het elérni. 

A nyugoti marhának a vármegye területén 
való térfoglalása  azt lehet mondani gazdasági 
kulturkérdés s az eddigi kísérletek is nem a 
szabályrendeletek által megszabott korlátok 
miatt jártak kevés eredménnyel, hanem a miatt, 
hogy népünk nem állott a gazdasági tudás 
megfelelő  magaslatán. Most pedig vármegyénk 
jövője függ  az állattenyésztés alpjainak lera-
kásától, melynek generális megoldása teheti 
csak boldoggá és vagyonossá oly sokat sanyar-
gatott népünket. Kj. 

Törvényhatósági közgyűlés. 
Csíkszereda, szept. 5. 

Tavaszi rendes közgyűlésre gyűlt össze 
Csikvármegye törvényhatósági bizottsága, hogy 
a szenzáció mentes tárgysorozatot csekély ér-
deklődés és kevés lelkiizgalom között letár-
gyalja. 

Fejér Sándor alispán megnyitva a köz. 
gyűlést Barta Ferenc, dr. Vákár P. Arthiü 
és Orbán János bizottsági tagokat kérte fe| 
bogy a főispánt  a közgyűlésre meghívják. Dr' 
Tolnay Lajos főispán  csakhamar megjelent a 
közgyűlés előtt és bejelentései során tudatta 
a közgyűléssel, bogy a királyi családhoz ÍQ. 
tézett hódoló feliratra  a király és a királyné 
meleg hangú távirattal válaszoltak. 

A tárgysorozat 24 első pontja minden 
hozzá szólás után emelkedett határozati erőre. 
A vármegyei magánjavak ügyeinél dr. pj| 
Gábor emelkedett elsőnek szólásra. Sajnál-
kozását fejezve  ki a felett,  hogy a magánja-
vak vagyonkezelésének reorganizálása céljá-
ból beindított helyes mozgalom elaludt. A se-
gélyezés ügyét kielégítőnek nem tartja s in-
dítványozza, hogy az ügy szabályrendelet 
ezeknek figyelembe  vételével módosittassék. 
Dr. Gál Endre a szabályrendelet ideiglenes 
elfogadtatását  tartja célravezetőnek mindaddig, 
amíg a gyökeres megoldás lehetősége elér-
kezik. Dr. Szántó Samu a vagyonkezelés éd 
a segélyezés visszásságára vonatkozólag hozott 
fel  figyelemre  méltó érveket. Dr. Vakár I'. 
Arthur a tölgyesi járás s legfőként  a bekasi 
magyarság siralmas helyzetét ismerteti leve-
leket olvas fel,  amelyben békási magyarok 
arról panaszkodnak, hogy bárom olah pap 
Oláhországba szökött s a magyar pap katonai 
szolgálatot teljesít, a bekási hívek lelkipásztor 
nélkül vannak. Az iskolaügy hasonló szomorú 
sorsban van. Javasolja, hogy a magyarság 
ügyét a vármegye hatékonyabban karolja fel. 
Magyar telepet létesítsen s a magánjavak te-
rületeiből engedjen át építkezés céljára az 
ottani magyarságnak. 

A törvényhatóság helyeslően vette tudo-
másul dr. Vákár előterjesztéseit. 

Fiíjér Sándor alispán a megtett intézkedé-
sekről referált,  ígérve hogy ugy az iskolák, 
mint az egyház ügye hatékony támogatásra 
talál s a magyar kolonia eszméjét anyagi erű-
vel is támogatja. A magánjavak reorganiza 
lását szükségesnek tartja. 

Nagyobb vita indult meg a gróf  Somsích 
féle  birtok átadási ügyben. 

A póttárgysorozatban Gyergyószentmiklón 
város több ügye került váratlanul tárgyalás 
alá. Dr. Todor Béla városi t. főügyész  több 
szabálytalan határozatot felebbezett  meg, 
amelynek egy nagy részét dr. Todor felebbu-
zésének indokai alapján a törvényhatóság 
meg is változtatta. 

A „CSÍKI lapok" tárcája. 
Ii&aikft. 
— E l b e s z é l é s . — 

Bukovina, 1918. február  hó. 
A radautzi kis cukrászbolt tömve. Három 

vendégszobácskája csupa csillogó szem, öröm-
mosoly, hangos nevetgélés. Ellenséglátta asz-
talkák mellett most magyar tisztek kávéznak, 
teáznak, tésztáznak. Cigarettáznak és beszél-
getnek. Itt adomáznak, ott a legfrissebb  katona-
viccek, amott házipletyka, emitt a legújabb 
szakácBhirekről esik szó. Vidám itt mindenki 
és minden. Összekerülnek az ismerősök, régi, 
de a háború elszakította barátok, élénk kér-
dezősködés, gyors felelgetés,  hogy minél tíüi. 
bet megtudjanak egyik a mástól és azd^l 
is, akik nincsenek jelen. 

Örömkháosz a kis cukrászbolt. Miként köd-
ben a tovasietők, ugy tűnnek ide-oda folyton 
izgő-mozgó fejek  a felhő  cigaretta füstben. 

Mindig nyílik az ajtó, folyton  zörög a ki-
lincs : jönnek-mennek az életet kereső fiatalok 
egyre. Rakott kályhában pattogva ropog a téli 
tűz, kinn CBikorgó hidegben illan odébb egy-
egy-egy katona. Katonák. Szekerek cellengve 
nyikorognak, nehéz autók dübörögnek szün-
telen. Kinn a nehéz, a hideg, a robot élet, 
belül a könnyű, a forró,  a sikamlós órák röp-
pennek tova. 

A „cukiban" három a kÍBlány. Jóked-
vűek ók is. Kedvesen sürögnek-forognak  a 
tisztek között, egy-kettő: kiszolgálnak min-
denkit. Ha nyilik az ajtó: ók néznek legelő-
ször oda, mindig várnak, mindenkit várnak. 
Majd minden környékbeli tisztet ismernek. És 
nises tiszt, aki ne ismerné őket. Nehéz volna 

eldönteni: vájjon tényleg a tészták vonzzák-e 
jobban az ifjú  katonákat, vagy a lányok V Mert 
mindenki a süteményekre hivatkoznék, pedig 
vajmi kevesen jönnek csupán azért-

Amint széttárni az ajtó: szürkepára tódul 
be rajt' <s Hanuika, három a kislány kö-
zépső Bzépe iuohón„EZivja magába a frissesé-
get, a tel illatat. Ő néz arra legelőször, aki 
jön és őt köszönti mindenki előbb. Hogy a kis 
cukrászbolt mindig vidáman hangos, abban a 
három kislány közül is Hannikáé a legnagyobb 
érdem. 

És ő csak örülhet annak, hogy ifjú  lány-
sága oly vonzó, hogy ő mindenkinek kedveB. 

Hamískás ajka noha mosolyog egyre, pi-
cike szemeben mégis valami szomorúság ül, 
a csillogó, lükriicskek bánatos várakozást árul-
nak el. Ám ezt nem mindenki látja meg. Az 
ennivalóan bájos arcocska csókraszomjas ra-
jongói, játszi ltbbeuesének titkos bámulói nem 
néznek szemébe mélyebben. Nekik az örök 
vig a kis Hannika, a mindig kacérkodó démon, 
aki játszik, egyre csak játszik a könnyen he-
vülő fiatal  fiukkal.  Es Ó tudja ezt s ez tet-
Bzik Neki. 

A pult mögött hanyagul ha támaszkodik, 
egy-egy asztalka mellett hogyba meg-meg áll, 
avagy valamelyik vendégszobában feledi  ma-
gát : rögvest kis csoport alakul körülötte, min-
denki szól Hozzá, mindenkivel kedvesen csa-
csog, ha valaki a kesét megfogja,  hogyha kö-
zelebb feléje  hajol: Hannika megengedi ezt, 
Hannika tudja, hogy véncsatában már-már ki-
fáradt  ifjak  megérdemelnek annyit. Mintha 
mindenkit kedvelne, a fiatal  forró  fiukat  kelle-
mesen érzi maga mellett. Dehogy bántaná 
meg egyiket is. Ostobán affektálni  nem tudna Ő. 

Este 10 óra. Ujabb vendégek már neiu 
jönnek. Ám azért folyton  nyilik az ajtó: a 
tisztek igyekeznek kifelé,  tán hazafelé,  de in-
kább nem. Van még Radautzban egy nehany 
hely, ahol ellehet tölteni az éjszakát, avagy 
pár órácskát az éjszakából. Hanoikától min-
denki búcsúzik, ö is mindenkit köszönt. Az 
utcai Bzobából egyre tódul ki a vastag ciga-
rettübfelkó,  a jó hideg sietve tolja befelé  ma-
gát. Lélegzik a cukrászterem. 

Az utolsó vendég is fizetett  már. Sarkantyú 
pendül. Rövid tisztelgés. Auf  Wiedersebn... A 
lányok mosolyogva bólintanak. Pillanatig csend, 
majd szétugrik a három kÍBlány. Legkisebbik 
a lányszobába szalad: könyveket kap eló, fü-
zeteket nyitogat fel,  ugy tesz, mint aki szor-
galmasan készül a holnapi leckére. 

A nagyobbik a baloldali vendégszobába 
megy: vastag fűzött  könyvet vesz elő s mi-
közben a magával hozott tésztákat majszolja: 
kedves regényét olvassa tovább. 

Hannika rám néz. Mint rendesen, miként 
annyiszor már: a jobboldali vendégszobába 
megyünk, a sarok asztal divánjára vetjük ma-
gunkat. Jön a cseléd: pohár tejet hoz li iuui 
kának, míg nekem teát szolgál fel.  Mint teg-
nap is, miként máskor is. 

ímmel-ámmal illogatja Hannika a tejet. 
Egymásra nézünk. Kérdezünk egymástól a sze-
münkkel, felelünk  egyik a másnak tekintettel. 
Hannika nagyon melegen tud nézni. Sokáig 
szememben a tekintete. Mintha arról meseloe, 
bogy kedves neki mindenki, hogy tetszik neki, 
ha el-elbeszélgetnek vele, ha a kezét keresik 
néha, hogyha sóv£r pillantással követik, b» 
ide-oda lebben. Es kedvel ő engem is, aki a 
muszkák ItiÜzÓBe óta legtöbbet foglalkozom 
vele; kinek talán legtisztábban tetszik miodai, 



36. Bá C S I K I L A P O K -ik old 

Az indítványok során dr. Kováts Albert 
azon indítványát, bogy a hadikárok ügyében 
« törvényhatóság a királyhoz menjen Gál E. 
javaslatára azon módositással fogadta  el, bogy 
e tárgyban az őszi közgyűlésen határoz. 

Ur Vákár P. Arthur azon indítványa, hogy 
<iz Oláhországból átcsatolt területek tulajdon-
jogi viszonyának megállapítására a magánja-
vak és vármegye ügyésze, nemkülönben az 
igazgatótanács utasitassék, az őszi közgyűlésre 
tűzték ki. 

Dr. Vákár P. Arthurnak a méhcsaládok 
kénezésscl való pusztítása ellen kiadatni kért 
rendeletre vonatkozólag alispán azon kijelen-
tést tette, hogy a tilalmi rendeletet saját ha-
táskörében is kiadja. 

A közgyűlés több járási Ugy letárgyalása 
utáü dr. Tolnay Lajos főispán  éltetése mellett 
berekesztetett. 

Ugrón Gábor királyi biztos 
lemondása. 

dal  Sándor  belügyi  államtitkár  és  Ug-
rón Gábor királyi  biztos  erdélyi  körútjá-
val kapcsolatosan  különböző  kombinációk 
jelentek  meg egyes lapokban.  Ezekkel 
szemben a Magyar  Tudósítót  illetékes  hely-
ről  felhatalmazták  a következő  tényállás 
megállapítására: 

L'gron  Gábor ez év  május havában ak-
kor, amidőn  a 48-as alkotmánypártból  ki-
lépett  és  ellenzékbe  ment, politikai  okokból 
lemondott  királyi  biztosi  állásáról  és  le-
mondását  még  akkor Írásban  is benyújtotta. 
W'ekerle  Sándor  miniszterelnök  határozott 
felkérésére  azonban vállalta  az ügyek 
ideiglenes  továbbvitelét  mindaddig,  amíg 
ügykörének,  különösen  a feldúlt  tűzhelyek 
újjáépítésére  vonatkozó  részét  tőle  vala-
mely kormánypárti  faktor  át nem veszi. 
A miniszterelnököt  elhatározásában  az a 
törekvés  vezette,  hogy az Ugrón  Gáborra 
bizott  fontos  feladatok  legalább  ez oly 
sürgős  természetű  részének  elintézésében 
az ügy ártalmára  szolgáló  megszakítás  ne 
álljon  be. 

Gál  Sándor  államtitkár  kinevezése  után 
L'gron  Gábor, hivatkozással  arra, hogy 
most már lehetővé  válik  a rekonstrukcius 
ügyek átadása,  újból  kérte  lemondási 
ügyének  elintézését.  A miniszter  most már 
hajlandó  volt  kérésének  eleget  tenni,  csak 

szükségesnek  tartotta,  bogy előzőleg  Gál 
Sándor  államtitkár  Ugrón  Gábor kísére-
tében  tekintse  meg a holyszinón  a feldúlt 
tűzhelyeket,  és  tanulmányozza  személyesen 
az épitési  anyagok valamint  a munkaerő 
hiánya miatt  ellenére  is vezetett  munkálato-
kat,  hogy nemcsak az ügyek átadása  vál-
jék  lehetővé,  hanem hogy a sürgős  ter-
mészetű  épitési  akció már ezen ut tapasz-
talataiból  kifolyólag  is minél  gyorsabb 
ütemben legyen  folytatható. 

Most  legutóbb  Ugrón  Gábor királyi  biz-
tos hivatalából  való távozása alkalmával 
részletesen  nyilatkozott  a „Déli  Hírlapu 

munkatársa  előtt  eddigi  tevékenysége  fe-
lől  ós kifejtette,  mi mindent  tett  ő  a ro-
mán betörés által okozott károk megtérí-
tése  és  Erdély  gazdasági  rekonstrukciója 
érdekében.  Nyilatkozatából  a kővetkező-
ket emeljük  ki: 

— Elsősorban  az ellenséges  betörés 
által  okozott  romokat  kellett  eltávolítani 
és  eltakarítani.  Ez legnagyobb  részben 
meg is történt. 

A közlekedési  zavarok és  a munkás-
hiány ós a nehéz  viszonyok dacára  a 
lakosságot  sikerült  vetőmeggal  ellátni  ós 
bok fáradság  árán sikerült  elérni,  azt 
hogy Erdély  megművelhető  részein  be-
vetetlen  terület  alig  maradt. 

Lebonyolítottuk  továbbá  a kisiparo-
sok szersznmsegélyezési  akcióját  és  in-
tézkedést  tett  királyi  biztossága  ideje 
alatt  aziránt,  hogy a katonai  rekvirálá-
sokat a háború által  amúgy is szerfelett 
sokat szenvedett  területen  szüntessék  be 
és  a fölösleges  csapatokat  a károsult  te-
rületről  szállítsák  el. 

Ugrón  Gábor további  lépéseket  tett  a 
menekülés  alkalmával  a katonaság  által 
összeharácsolt  javak visszaszerzése,  vagy 
pedig,  minthogy  ez a legnagyobb  rész-
ben már nem volt  lehetséges,  azok ér-
tékének  megtérítése  iránt. 

ilásik  irányban  a királyi  biztos  tevé-
kenysége  az erdélyi  gazdasági  állapo-
tok fejlesztésére  irányult.  Ennél  a mun-
kásságánál  az a szempont vezette,  hogy 
Erdélyt  gazdaságilag  megerősíteni  csak 
akkor lehet,  ha Erdély  rettenetesen  el-
avult  gazdasági  rendszerét  gyökeresen 
reformálni. 

Sikerült  továbbá földgázvezetékekhez 
szükséges  csővek  behozatalát  lehetővé 

tenni  és  ezáltal  a vezetékek  gyors meg-
építését  és  a földgázerők  további  hasz-
nosítását  biztosítani. 

Erdélyt  a puhafafeldolgozás  és  szö-
vőipar  hatalmas  centrumává kell  tenni, 
úgyszintén  meg kell  szervezni  az erdélyi 
fürdők  és  ásványvízforrások  tökéletes 
kihasználását. 

Bodor Gyula. 
Debrcczen város kérésére a főldmivelésügyi 

minisztérium Bodor Gyula főerdőtanácsost  a 
debreczeni állami erdőhivatal vezetésével bízta 
meg. Eltávozik tehát városunkból, hol az erdő-
hivatal élén évek hosszú során át hozzáférhe-
tetlen tisztasággal, a közérdeknek legnemesebb 
értelemben vett védelmezésével, óriási munka-
bírással végezte a minisztérium és a vármegye 
legteljesebb megelégedésére a reája bízott 
nagyfontosságú  teendőket. 

Mikor a csíkszeredai állami erdőhivatal ve-
zetését átvette, rendkívüli sokoldalú és kényes 
feladat  megoldását kellett keresztül vinnie. Az 
állami erdökezelés ellen az erdőtulajdonos tes-
tületek tagjai és vezetői részéről nagyfokú 
ellenszenv nyilvánult meg, mely az állami be-
avatkozást károsnak tartotta s az erdészeti ha-
tóságoknak ama intézkedéseit, melyek a köz-
vagyon rendszeres felhasználását  biztosítani 
akarták, megbénítani igyekezett. Ezt az ellen-
szenvet legyőzni és megértetni azt, hogy az 
erdő nem egy nemzedék számára elhaszná-
landó, hanem örök időkre szóló vagyon, oly 
megbecsülhetetlen szolgálatot jelent Csikme-
gyéra nézve, melyet eléggé méltányolni soha 
sem lehet, Bodor Gyula föerdőtanácsos  leg-
tisztább szándékú munkássága és e mellett 
koncilliáns magatartása tette lehetővé, hogy a 
közbirtokosságok az állami erdőkezeléssel 
szemben előbb megnyitvánult ellenszenvvel 
felhagytak  és belátták, hogy százszorosan ter-
jedtek volna el a visszaélések és vesztegeté-
sek, ha az erdők éitékesitésénél és a jövedel-
mek felhasználásánál  csupán az autonom szer-
vek intézkedtek volna az állami erdőhivatal 
ellenőrző támogatása nélkül. Hosszú időkre 
terjedő fáradhatatlan  munkásságot, el nem 
csüggedő kitartást s legfőképpen  a közügyért 
rajongó idealizmust igényelt az elért eredmény, 
melynek jutalmát csupán abban a tudatban 
kereste, hogy munkáját jól és nemes szándék-
kal végezte. 

Bodor Gyula föerdőtanácsos  a főldmivelés-
ügyi minisztérium különös bizalmát birta. Ja-

ami annyi másnak felhajtja  a vérét, ki még a 
lelkéből is ismerek egy csipetnyit. A Hannika 
lelke finom. 

— Nos, Hannika, hogy' telt a nap ? — kér-
dezem, mint rendesen, németül. 

— Köszönöm kedves, jól. Délelőtt befejez-
tem a regényt, amit maga hozott. Délután még 
tanulgattam is. Aztán... 

— Látogatója nem volt? 
— Hiszen tudja: délelőttönként nem szo-

kott vendégünk lenni, néha egy-egy civil. Dél-
előtt csendes a kis bolt... De ma mégis volt 
valaki. 

— A kis tüzérhadnagy, nemde? 
— Honnan tudja? Magától el sem tudnék 

titkolni semmit. De nincs is titkom. 
— Találkoztam vele a reggel, mondotta, 

hogy a ma délelőttje szabad. Akkor Hannikát 
nem kerülheti el. 

— Nem tagadom, kissé elbizakodottá teBZ 
eme jelenség. Majd' minden tiszttársa, aki meg-
fordul  nálunk: kitüntet kedvességével. Urimód 
bánnak velem. Kedvelnek is. Érzem, tudom. 

— Mi tagadás: igen. És Hannika viszo-
nozza is e kedvességet. Néha nagyon és ez 
fáj  is nekem. De nem Bzólok, nem szólhatok, 
ehez nincsen jogom. Legföljebb  csodálkozom. 

— Ne csodálkozzék. Tudom: amit teszek. 
Boldogítani akarom, ha pillanatokig is e hoz-
zánk szakadt fiatal  fiukat,  akik megfosztattak 
az otthoni meleg keblektől, remegő ke-
zektől, forró  csókoktól... Ha tehetek szegény 
fiukért  valamit: sziveeen teszem. 

— Nagyon kedves ez Hannikától. Bajtár-
saim igazán hálásak lehetnek magácBkának. 

De a többiek mellett nem vagyok-e magam 
fölösleges? 
„ — Nem. Maga más nekem, mint a többiek. 
Őket többnyire futólag  ismerem, velük csak 
flörtölök,  csak kacérkodom, sőt megengedek 
nekik egyetmást. Amit szabad és ami nem árt 
meg. De magát talán ismerem. Ugy gondo-
lom, hogy a többiek csak a leányt, a fiatalt, 
a forrót  kedvelik és óhajtják bennem és sze-
retnék, ha az övék lennék . . . egy pár pilla-
natra . . . és, vége. Maga, ugy érzem, nem kí-
vánja ezt. EH, ha óhajt is engem, de nemcsak 
a lányságomat, a testemet kedveli: valami 
mást is. 

— Kicsi Hannikám, igaza van. 
— Éppen ezért magát a többi fölé  emel-

tem. Maga az első a többiek között. Bátran 
odaadtam magamat vágyának és csak remegő 
ajkam igazi csókját kívánta tőlem. Ezt köszö-
nöm magának. Még volt egy valaki, aki csak 
ennyit kivánt tőlem, aki szintén szeretett, bo-
londosán és még most ÍB szeret. Magam is 
szerettem. Szeretem. Tán még jobban, mint 
magát. Vagy csak annyira. De ő elment. .. 
De ittvan maga. Ma még itt van . . . Holnap 
talán maga is elmegy. De ma még boldog vagyok. 

Keblemre hajolt, álmodozó szeme az enyé-
•taet kereste. Megtalálták egymást. Néztem 
hosszan, dus baját simogattam, lassan-lassar. 
hanyatlott a fejem,  egymásra tapadt az aj-
kunk éa szívtuk egymás fiatalságát,  üdeségét, 
életét. Testünkön át a lelkünket. 

Pónzzörgés riasztott fel  kissé. Szétváltak 
ajkaink és újra néztük egymás szemét; érde-
kes szeme van Hannikának s talán az enyém 
is. Betoppant a mama. Öröm arccal újságolta, 
hogy nagyon szép a napi bevétel. Mig mi 

beszélgetünk és egymásban keressük a szépet, 
addig ö a pénzben gyönyörködik. Akad össze-
számláld valója mindig. 

— Soh se ment ennyire jól kis üzletünk, 
mint amióta maguk a vendégeink! 

— Hja, a magyar tisztek — gondoltam. 
Búcsúzkodtam. Kiszaladtak mind a lányok. 

Odahagytam magam is a cukrászboltot, jólle-
het nagyon marasztalt Hannika. 

— Ma éjjel, ugy érzem, nem tudok aludni. 
Valami különös álmatlanság, élénkség jár át. 
Valamit mintha várnék. Pedig nem várok sen-
kit. Vagy mindig várok ? I . . . 

— Jó éjszakát Hannika, jó éjszakát. Kilép-
tom a gyalogjáróra, a Bristol felé  tartottam. 
Ugy éreztem, hogy ma éjjel mulatnom kell. 
Eszembe jutott a nóta: megverek ma valakit, 
vagy engem valaki. Gondolkoztam. Latolgattam 
kis életem eseményeit. Mi is ez a Hannika éB 
köztem levő viBzony? Csinos, tiszta, bájos és 
intelligens kislány ő. A zsánerem. Kedvelem 
őt. Tán Bzereimes ÍB vagyok. Am nem bolon-
dosán. Semmi komolyra nem gondoltam még. 
Nem ÍB gondolhatok. Nekem még sokáig kell 
tanulnom. Aztán ha elmegyek innen: elfeledne 
ugy is. 

Az utcasarkon vagyok. A Bristolból cigány-
zene hallszik. S valami meghitt, meleg moraj. 
Amerről jöttem autó-lámpás világítja be az 
utcát. Hannikáék előtt állott meg egy autó. 
Sőt: kettő. Fényességet szóró szeműk mintha 
hívnának oda. Minek menjek? Repülő tisztek 
bizonyára. Mielőtt hazarepülnek: melegítőül 
bekapnak pár kupica konyakot. 

Beszálltam a Bristolba. 
(Folyt, köv.j 
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vaslataít, előterjesztéseit a legnagyobb mél-
tánylással fogadta.  De nemcsak a minisztérium, 
hanem a vármegye is különös megbecsüléssel 
volt iránta, éveken át tapasztalva önzetlen mun-
káját. A közigazgatási erdészeti bizottságban 
előterjesztéseivel példát mutatott arra, hogy a 
mutatkozó visszaéléseket miként kell csirájá-
ban elfojtani  és azokat a jövőre is lehetetlenné 
tenni. Féltő gonddal őrködött a felett,  hogy 
az erdőeladásoknál a szerződések hiányossága 
folytán  vesztegetésekre alkalom ne keletkezzék. 
Kérlelhetetlenül állott útjába minden jogosu-
latlan éréek érvényesülésének. Közérdekű ügy-
ben mindenki a feltétlen  tisztelet hangján be-
szélt vele, mert látta, tudta, érezte, hogy nála 
csak egy kötelesség van: a reája bizott fel-
adatok pontos és lelkiismeretes megoldása. 

Kitartó munkával és a jövőt is szem előtt 
tartó körültekintéssel dolgozott a rendszeres 
erdőgazdasági üzemtervek elkészítésén, melyek 
közül a vármegyei magánjavakra vonatkozó 
munkája minden időkre kiváló alkotást jelent 
és évtizedekre programmját adja a vagyon ke-
zelési rendszerének. 

A háború óriási károkat idézett elő a vár-
megyei magánjavak erdejében, melyekről tudta, 
hogy az állam azért készpénzbeli kártalanítást 
nem fog  adni, de felvetette  azt az eszmét, 
hogy a Romániából átszakadt kincstári erdők-
ből kárpótoltassék a megyei magánjavak több 
milliót kitevő elvesztett vagyona s erre vonat-
kozólag nagyszerű koncepciójú memorandu-
mot terjesztett elő felettes  hatóságához. Úgy-
szintén a közvagyonnal nem biró Csikszereda 
város jövő fejlődésének  lehetővé tétele végett 
ugyanazon memorandumban javaslatot dolgo-
zott ki hogy az elhanyagolt város részére az 
átszakadt erdőterületekből örökidőre szóló köz-
vagyon hasittassék ki. Ez a memorandum a 
maga teljes szövegével a legnagyszerűbb in-
dokolást adja a háborútól sújtott megye és 
város mellőzhetetlen kártalanításának. 

A vármegye gazdasági bizottsága a minisz-
tériumhoz intézett feliratában  pótolhatatlan 
veszteségnek jelentette ki Bodor Gyula főerdő-
tanácsos távozását. Ez a megállapítás valóban 
találó. Ilyen emberre szüksége lett volna Csík-
megyének a jövőben is. —1 — r. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— A főispán  Gyergyóban. Dr. Tolnay 

Lajos főispán  vasárnap Gyergyószentmiklósra 
utazott. A főispán  Tamás Lénárdné 12 gyer-
mekes anyának ezen alkalommal adja át a 
király ajándékát. 

— Hadigondozó értekezlet Brassó-
ban. Gróf  Teleki Pál az Országos hadigon-
dozó hivatal elnöke f.  évi augusztus 28-án 
Brassóba érkezett s a kelet-erdélyi hadigon-
dozó kormánybiztosok bevonásával a hadigon-
dozás irányelveiről és nagy feladatairól  meg-
győző érvekkel támogatott előadáBt tartott. 
Ezzel egybekapcsolva tartotta ülését a brassó 
vármegyei törvényhatósági hadigondozó bi-
zottság is, a melynek keretében Gróf  Teleki 
a hadigondozás fejlődésének  főbb  mozzanatát 
adta elő, s a keleterdélyrészi hadigondozó 
népirodák igazgatói a hadigondozás terén ed-
dig észlelt tapasztalataikat közölték az érte 
kezlettel s a hadigondozás intenzivitásának 
biztosítása érdekében a jövőbeli egyöntetű 
eredményes működés irányeszméit vitatták 
meg. Az értekezleten a mely a vármegyeház 
kisebb tanácskozási termében zajlott le, kép-
viseltették magukat a brassói szociális célok 
szolgálatában álló egyesületek. Gróf  Teleki 
Pál elnökön kivül ott voltak: Dr. Gróf  Teleki 
DomokoB és Gyárfás  Elemér hadigondozó 
kormánybiztosok, Dr. Tolnay Lajos főispánunk, 
Gróf  Mikes Zsigmond brassói főispán  és neje, 
s a brassómegyei kishivatalok vezető emberei. 
Csikvármegye részéről főispánunk  vezetésével 
részt vettek Botár Béla árvszki ülnök, a tör-
vényhatósági hadigondozó bizottság előadója, 
Hajnód Ignác és Todor Antal népirodai igaz-
gatók. Az értekezleten a csikmegyei hadi-
gondozás terén észlelt tapasztalatait Hajnód 
Ignác terjesztette elő. Az értekezleten elő-
adottakból örömmel állapíthattuk meg, hogy 
a csikvármegyei hadigondozás intézményeiben 
fejlődésében  ós működésének hatályossága 
tekintetében a szomszéd vármegyéket meg-
előzte, a mi első sorban dr. Tolnay Lajos 

főispán  agilitásának tudható be. Főispánunk 
az értekezlet végén Gróf  Teleki Pállal foly-
tatott megbeszélést a Csikmegyében felállí-
tandó hadigondozó intézmények sürgős léte-
sítése iránt. 

— Kitüntetés. A király a háborúban 
teljesített kitttnő szolgálatai eliBmeréseUl dr. 
Ujfalusi  Jenő városunk polgármesterének a 
Ferencz József-rend  hadidiszitményes lovag-
keresztjét adományozta. 

— Kinevezés. Dr. Dóczy Kálmán csík-
szeredai ügyvédet, közjegyzőhelyetteBt, mint 
R hivatalos lap közli, a pénzügyminiszter 
Élesdre közjegyzővé nevezte ki. 

— Házasság. Harallyi dr. Fejér Sándor 
pénzügyigazgatósági titkár és Apponyi Anna 
augusztuB 31-én házaBságot kötöttek. (Minden 
külön értesítés helyett). 

— Államsegély. A vármegye főispánjá-
nak felterjesztésére  belügyminiszter ur az 
1917. évi fedezetlen  közigazgatási szükségle-
tek pótlására Gyergyóholló község részére 
31722 korona, Gyergyóbékás község részére 
50533 korona, Gyergyótölgyes község részére 
48212 korona, Borszék község részére 19217 
korona, Tekerőpatak község részére 7000 kor., 
Csikdelne község részére 1797 kor. Csikpál-
falva  község részére 3555 korona államsegélyt 
engedélyezett. 

— Áthelyezés. A vallás- és közoktatás-
ügyi miniszter özv. Baróthy Sándorné Mártonffy 
Klárikát a beregszászi áll. polgári leányisko-
lától a gyulafehérvári  állami polg. fiúiskolá-
hoz helyezte át. 

— Kinevezések. TamáB Ignác a csik-
szentgyörgyi plébánia gondozásával megbíza-
tott. Bochkor László kudzsiri ideiglenes he-
lyettes lelkésznek neveztetett ki: Karda Fe-
renc Lónyaitelepre, adminisztrátornak. 

— Zsir és só. Tekintetes szerkesztőségi 
A zsir és só két elemi életszükséglet cikk. 
Egyik nélkül sem élhetüuk. S hogy mégis 
élünk, erre élő példa Csikszereda városa. 
Csíkszeredán só napok óta nincs, s ha van 
is, akkor is titkos utakon kell megközelíteni 
ezt a drágaságot. Só gazdag ország vagyunk. 
Sóbányák környékeznek s Erdély külön is 
Európát élelmezhetné sóval. Hogy egy rende-
zett tanácsú városban ne lehessen sóhoz jutni, 
ez szomorú fényt  vetne a város intézőségére. 

A zsir már nehezebb problema, de nem 
tartozik a megoldhatatlanok közé. Tessék 
csak figyelemmel  kisérni más, jól adminiszt-
rált városok háztartását. Kolozsvár a napok-
ban kapott 2988 drb. sertésre hizlalási enge-
délyt B hozzá szemest. Az élelmet a közélel-
mezési miniszter nyomban kiutalja, hiszen 
ezzel az ellátatlanok számát apasztja s saját 
maga vállairól emeli le a terhet. Tisztelet a 
beszerzési csoport életrevalóságának. Tiszte-
let, ha a beszerzési csoport tagjai el vannak 
látva zsírral (legyenek is I), de az már szo-
morú volna, hogy a város polgárságáról ne 
történjék gondoskodás. Jó időben figyelmez-
tetjük városunk életre való polgármesterét, 
a kettős hiányból származható veszedelmekre. 
Vegyék kezükbe az ügyet s járjanak el 
eréllyel és kellő gyorsasággal. Kérve soraim 
közzétételét, vagyok a Szerkesztő urnák kész 
hive. Egy családfő. 

— Árdrágításért megbüntetett keres-
kereskedők. A város rendőrkapitánysága a 
következő helybeli és környékbeli kereskedő-
ket büntette meg árdrágítás miatt: Frank 
Barabás Sztgyörgy 150 kor. pénzbüntetéssel 
és 5 napi elzárással, Német Róza Csíksze-
reda 20 kor., Jancsó Györgyné és Orbán Gás-
párné Csikszereda 50—50 kor., Pál Ferencné 
Kadicefalva  150 kor. és 3 napi elzárás, Sán-
tus Elek és neje Csikszépviz 200—200 kor. 
és 5—5 napi elzárás, Szotyori Dániel Csik-
szereda 140 kor., Turtelbaura Abrahamné 
Csíkszereda 35 kor., Bartis Sándorné Csik-
szereda 25 kor., Kukuj Józsefné  Csikszereda 
30 kor., Hajdú Andrásné Csíkszereda 75 kor., 
Erdélyi Ignácné Csikmindszent 75 kor., Kuna 
Péterné Csikszépviz 55 kor. és Deáki Péterné 
Csíkszeredai lakost 150 korona pénzbüntetés-
sel Bujtotta. 

— Megindult a postaforgalom  Ro-
mániával. Románia meg nem szállott terü-
leteivel újra helyreállt a postaforgalom.  Küld-
hetők ajánlott és közönséges levelek, levelező 

lapok, nyomtatványok és áruminták a háború 
előtt fennállott  díjszabás szerint. Könyveket 
szállítani nem lehet, csak tisztán tudományos 
természetüket A postai küldemények cenzura 
alá esnek. 

— Házasság. Szakáts Bözsi és dr. Puskás 
Levente ügyvéd, tart. főhadnagy  Bzept. 9-ikén 
tartják esküvőjüket Székelyudvarhelyt. 

— A tanév kezdete a csiksomlyói 
tanítóképzőben. Az érdekelt szülőkkel és 
növendékekkel közli az intézet igazgatósága, 
bogy a fentnevezett  intézetben a beiratások 
folyó  évi szeptember hó 16. és 17-én lesznek 
és 19-én az előadások megkezdődnek. Az in-
ternátus is megnyílik. Az első hetekben a nö-
vendékek gondoskodnak a maguk ellátásáról. 

Az igazgatóság. 
— Augusztus hó 28-án elveszett egy 

10 hónapos szépen fejlett  vadász kopóm. 
Szine fekete,  feje  sárgás, mindkét első lába 
egészen valamint hátsó lábai kb. térdmagas-
ságban fehérek,  melle is fehér.  A kutya 
bakk. Aki az elveszett kutya nyomára vezet 
jutalomba részesül. Bartha János kórházi 
ellenőr, Csikszereda. 
— A magyaróvári gazdasági akadé-

mia fejlesztése.  Ghillány és Jankovich terve 
volt, hogy a magyaróvári gazdasági akadé-
miát és a pozsonyi jogi fakultást  kapcsolatba 
hozzák egymással, hogy az innen kikerülő 
ifjak  öt és félév  alatt gazdasági diplomát és 
államtudományi doktorátust nyerhessenek, a 
mely nemcsak a közigazgatási állások betöl-
tésére képesít, de bizonyos téren, mint a me-
gyénél és a földmivelési  minisztériumban, ked-
vezést biztosit. Magyaróvárott a jogi előadá-
sokat meg is kezdték, de a háború a további 
kiépitést megakasztotta, Zichy János gróf 
magáévá tette az Apponyi féle  tervezetet ós 
az ez évi egyetemi tanévre életbe is léptette, 
ugy, hogy mindazok a magyaróvári volt hal-
gatók, a kik jogi tárgyakból vizsgáztak, bár-
mely jogi fakultáson  beiratkozhatnak és az 
előirt jogi targyak hallgatása után két és 
félév  múlva az államtudományi doktorátust 
megszerezhetik. 

— Megdrágult a só. Szeptember elejé-
vel megdrágult egyik nélkülözhetetlenebb táp-
szerünk : a só. A kincstár, a mely eddig nem 
emelte a békeidők színvonalán álló sóárat, 
immár kénytelen volt, amint az más államok-
ban is történt, egyrészt a rohamosan emel-
kedő termelési költségek fedezésére,  másrészt 
az állami bevételek növelésének céljaira a só 
árat mérsékelten felemelni,  mely intézkedés 
— mint ismeretes — a törvényhozási uton 
történt és a törvény f.  hó 1-én lépett életbe. 
Másodsorban a vasúti fuvardijak  is emelked-
tek, ami a só árában ugyancsak kifejezésre 
fog  jutni. A konyhasó jövedéki ára kilogram 
monként 10 fillérrel  emelkedik. 

— Buosu-estély. Dr. Fejér Sándor csík-
szeredai m. kir. pü. titkár, saját kérésére a 
miskolczi kir. pénzügyigazgatósághoz helyez-
tetvén át, városunkból történt eltávozása al-
kalmával folyó  évi augusztus hó 30-án barátai 
tőle a Kossuth-féle  kerthelyiségben tartott 
összejövetel alkalmával vettek bucsut. 

— Határrendőrségi szolgálatra alkal-
mas katonai egyének felmentése.  A had-
vezetőség kilátásba helyezte a határrendórségi 
szolgálatra alkalmas katonai egyéneknek a 
katonai szolgálat alóli felmentését.  A pályázni 
szándékozó egyének vagy azok hozzátartozói 
kérelmeiket pontos személyi és katonai ada-
taiknak közlése mellett nyújtsák be a brassói 
m. kir. határszéli rendőrkapitányság vezető-
jénél. 

— Ninos szappan. Egy idő óta a városi 
lakósság nélkülözi a mosószappant. Ezért fel-
kéljük a városi tanácsot, sürgesse újra a zsira-
dékközpontot B ha nem ad Bzappant, tegyen 
újra panaszt a közélelmezési hivatalnál, hogy 
a szappanhiány miatt a közegészségügy ve-
szélyben van. — Talán ezen az uton ismét 
hozzájut a közönség ebhez a nélkülözhetetlen 
háztartási cikhez. 

— Hősi halál. Császár Gyárfás  csikrákosi 
illetőségű, m. kir. 24. gy. e. honvéd, az olasz 
harctéren szerzett betegsége következtében, 
folyó  évi szeptember hó 3-án a kolozsvári 
klinikán elhunyt. Földi részeit hazaszállittatták 
és folyó  hó 7-én temették el a csikrákosi köz-
temetőbe, a közönség nagy részvéte mellett 
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— Megérkezett hadlkírsegélyek. A bel-

ügyminiszter Csiksztkirály, Csikcsekefalva  és 
Kászonjakabfalva  község lakosainak engedé-
lyezett kársegélyeket megkiildötte. A többi 
még hátralevő községek részére szintén a leg-
rövidebb időn belül megtörténik a kársegélyek 
folyósítása.  A segélyek gyorsabb kifizetése 
technikailag lehetetlen, mert az adóhivatal 
a kifizetésekkel  úgyis tul van terhelve. A mi-
nisztériumban már az összes községek elő 
vannak készitve, de a folyósítás  az adóhiva-
tal tulterheltetése miatt hetenkint csak 3—4 
község részére történhetik. Hisszük, hogy már 
a jövő hónap elején az összes még hátralevő 
községek kifizettetnek. 

— Ambrus Ferenc tanító halála. Kedves 
Kartársak! Testületünk tagjainak létszáma 
cgygyel újra megfogyott.  Ambrus Ferenc 
csobotfalvi  kartársunk f.  hó 7-én hosszas szen-
vedés után elhunyt. Temetése 9-én, hétfőn 
dclelött 10 órakor lesz. Jöjjetek el minél szá-
mosabban leróni a kegyelet adóját és igy is 
demonstrálni az egytnás iránti őszinte ragasz-
kodást és szeretetet. A család és kartársai ne-
vében: Péter Sándor. 

Halálozás. Bors Béniámné szül. Szánthó 
Róza 61 éves korában f.  hó 7-én Csikszent-
imrén elhunyt. 

— Táncmulatság. A m. kir. államvasutak 
Csíkszereda állomásán beosztott alkalmazottai 
i. hó 14-én (szombaton) a Hutter-szálló ter-
meiben, a város felépítésének  segélyezésére jó-
tékonycélu zártkörű táncmulatságot rendeznek. 

— A jegyzők Is kapnak beszerzési elő-
leget. A Belügyi Közlöny legközelebbi száma 
közölni fogja  a kormány rendeletét a községi 
jegyzőknek kiutalható beszerzési előlegekről. 
A rendelet szerint a jegyzők ugyanannyi be-
szerzési előleget fognak  kapni, mint az állami 
tisztviselők. 

— A Csíkszeredai Vadásztársaság a vadászati 
idény megnyitása alkalmából 1918. évi szeptember 
hó 15-éu este a Kossutli-étteremben társas vacsorát 
rendez. Felkérem a vadásztársaság tagjait, hogy azon 
minél számosabban megjelenni szíveskedjenek, étke-
zés étlap szerint és árban. Lányi Nándor a vadász-
társaság intézője. 

— Leánymagán tanul ók a kath. fő-
gimnáziumban. A leánymagántanulók óra-
látogatásairól az erdélyi r. kath. státus igaz-
gatótanácsa rendeletet bocsátott ki, mely sze-
rint oly helyeken, ahol nyilvános jellegű pol-
gári leányiskola van, mint Csíkszeredában is, 
leánymagántanulók a gimnázium négy alsó 
osztályába magántanulókul felvehetők,  de órá-
kat nem látogathatnak, A polgári iskola IV. 
osztályát általános jó eredménnyel végzett 
leánytanulók, sikeres felvételi  vizsgálat után 
mint magántanulók az V—VIII. osztály taní-
tási óráira is bejárhatnak. Ezen kedvezményre 
csakis a gimnázium székhelyén éllandóan lakó 
leányok tarthatnak igényt. 

— Pénzügyőrség kutatja fel  az elrej-
tett gabonát. Popovics Sándor pénzügymi-
niszter a pénzügyőrség részére a termény-
készletek ellenőrzése körüli eljárásra utasítást 
adott ki. Az utasítás szerint a pénzügyörség-
nek ezúttal nemcsak az elrejtett terménykész-
letek felkutatása  lesz feladata,  hanem a ga-
bonanemüek learatásának, behordásának, csép-
lésének, forgalmának  és felhasználásának  meg-
felelő  ellenőrzése is. A pénzügyigazgatÓBágok 
a házkutatások foganatosítása  céljából általá-
nos kutatási engedélyeket adhatnak. 

— A marosvásárhelyi kereskedelmi ós ipar-
kamara költeményei. A magyar Vas Bizottság a 
kisipar legsürgősebb vasanyagszükségletének kielé-
gítéséről olykeppen kivánt gondoskodni, hogy a vas-
kereskedőknek kiutalja azoknak a mennyisegeknek 
30 százalékát, amelyet az 1913. évben forgalmaztak 
fen  kötelezte őket arra, hogy azokat a vevőiket, akik 
náluk 1913-ban vásároltak, ugyanabban az arányban 
szolgálják ki. A vaskereskedők a számukra kiutalt 
vasanyagot az év folyamán  folytatólagosan  fogják 
megkapni és abbaii az arányban, amint maguk vas-
anyagot kapnak, kötelesek vevőiknek is kiadni. 

— A kormány a nyersvas, vaslélgyártuiányok és 
hengerelt vas tájékoztató árairól szóló 3142 -1918. 
±7.. alatti rendeletét újból közzé teszi. A helyesbített 
árak jegyzékét a „Magyar Kereskedők Lapja" 1918. 
augusztus 31-lki száma közli s megtekinthető kamara 
helyiségében. 

— A 3018—1918. számú kormány rendelet a gu-
bacsért követelhető legmagasabb ár megállapításáról 
a Budapesti Közlöny folyó  évi augusztus hó 2-iki 
számában megjelent. Az érdekeltek a nevezett ren-
deletet a kamarától is megszerezhetik. 

— A kereskedelemQgyi miniszter bécsi kirendelt-
sége a es és kir. hadügyminisztériumban uj helyi-
ségbe költözött. Az uj hetylság címe: Wien, 1, Ko-
lowrstrinn 14. I. 

— A Maros szabályozása ós hajózhatóvá tó-
tele. A Főldmivelésügyi Miniszter néhány héttel 
ezelőtt értesítette a különböző közgazdasági érdek-
képviseleteket, közöttük a kereskedelmi és iparkama-
rákat, hogy az ősszel az uj viziut-épitési programm 
megállapítása tárgyában értekezletet kíván tartani. 
Minthogy ennek az értekezletnek határozatai vaió-
szinüleg döntő jelentőségűek lesznek, az egyes folya-
mok szabályozási sorrendjének megállapítására, a 
Maros szabályozásánál és hajózhatóvá tetelénél ér-
dekelt kereskedelmi és iparkamarák szerdán Bürger 
Albert kamarai elnök elnöklésével ülést tartott Ma-
rosvásárhelyen, amelyen egységes megállapodást 
létesítettek az ülésen leendő állásfoglalásuk  tekin-
tetében. Kimondották az érdekelt kereskedelmi és 
iparkamarák, hogy az újonnan készítendő viziberu-
házási programmban szükségesnek látják, hogy a 
Maros szabályozása jobban dotáltassék, mint az az 
1908. évi 49. tc.-ben történt. Szükségesnek látják kü 
lönösen a Maros-menti kamarák, hogy a szabályozás-
hoz szükséges előmunkulatok minél előbb megindit-
tassanak és hogy a tényleges szabályozási munká-
latok a háború befejezése  után nyomban megkezdes-
senek. Megfelelően  megindokolt határozatukat a ka-
marák egy deklarációban foglalták,  amelyet az ősz-
szel rendezendő ülésen fognak  a főldmivelésügyi  mi-
niszternek átnyújtani. Elhatározták egyúttal az érte-
kezleteu résztvett kamarák, hogy határozatuknak tá-
mogatására felfogják  kérni a Maros-menti megyék 
főispánjait  és a Maros-menti városok országgyűlési 
képviselőit. 

A kertészkedő csoport folyó  hó 14-én (szombat) 
délután 5 órakor a városház tanácskozó termében 
fontos  tárgyú értekezletet tart, amelyre a tagokat és 
az ujabb jelentkezőket tisztelettel íneghivjs a ve-
zetőség. 

— Halálozás. Osdolai Zsögöu Józsefné  született 
Zsögön Rozália, 72 éves korában, folyó  évi augusz-
tus hó 29-én tísdolán elhunyt, Az elhunytban Zsö-
gön Zoltán csiksomlyói képezdei tarái- édes anyját 
gyászolja. Temetése Osdolán inult hó 31-én nagy 
részvét mellett ment végbe. 

— Kiadó bútorozott szoba. Csíkszeredában, 
Mikó-utca 38. szám alatt egy csinosan bútorozott 
szoba takuritással s esetleg reggelivel kiadó. Felvi-
lágosítást nyújt Bartha János, kórházi ellenőr. 

— Felhívás a méhészekhez. Ezúton értesitjük 
a vármegyei ínéhészegyesület tagjait, hogy a Szé-
kelyföldi  Kirendeltség mindazoknak a méhészeknek, 
akik a folyó  évben méhcsaládokat vásároltak s ezt 
hatóságilag (községi elöljáróság v. városi tanács által) 
az alulírott elnökségnél igazolják, személyenkint egy-
egy méhcsaládra 40-40 korona segélyt kilátásba he-
lyezett, Az igazolásokat az elnökség csak a folyó  hó 
5-ig fogadja  el. Csiksomlyón, 1918. szeptember 5-én. 
Csikvármegyei Méhészet Egyesülete: Szabó István, 
elnök. 

— Külföldi  magyar érdekeket védő szerveset. 
A magyar kereskedelmi és iparkamarák és a in. kir. 
kereskedelmi Muzeum együttesen megalakítják, a 
kereskedelemügyi Miniszter hozzájárulásával a kül-
íoldi magyar erdekeket védő országos szervezetet, 
beolvadnak ebbe a már fennállott  Romániában Er-
dekeltek Központja és a Délkeleti üitclvédelini Köz-
pont. Csatlakoznak az Országos Közgazdasági Tes-
tületek. Az intézményben az államot Kereskedelem-
ügyi, Igazságügyi, Pénzügyi Miniszterek és a horvát-
szlavon bán megbizottai képviselik. A közintézményül 
létesülő alakulat célja, a külföldön  levő minden ma-
gyar vagyoni érdeknek ugy a háborúval kapcsolatos 
körülmények, mint az ellenséges külföld  háborús 
gazdasági rendszabályai következtében szükséges vé-
delme. 

NY1LTTER.*) 
Nyilt válasz 

tekintetes  Dájbukát  Jakab  ny. vm. szám' 
vevő urnák 

Helyben. 
A Csiki Lapok legutóbbi számában nyilt kérdést 

intéz, hogy a közélelmezési számadások felülvizsgá-
latára kiküldött bizottság jelentésében miért hall-
gatta el a 400 vagon romániai tengerit illetőleg 
jegyzőkönyvre adott vallomását. 

Ismerve Ont, feltételezve  jóhiszeműségét, a nyil-
vánosan elhangzott vádért nem rekriminálok. Mond-
hatom, bizottságunk működése mindenben pártatlan 
és korrekt volt. Nein volt okunk se az Ön nyilatko-
zatát, se más kevésbbé fontos  jelenséget elhallgatni. 
Mindazt leplezetlenül és őszintén tártuk fel,  ami a 
vizsgálat során pozitiv tényként megállapítható volt. 

Kívánságához képest ezért nyilvánosan közlöm: 
a 400 vagon tengerit illetőleg jegyzőkönyvre 
adot t vallomását jelentésűnk teljes egészében, 
szószerint közölte. Meggyőződést szerezhet erről, 
alispán úrhoz benyújtott eredeti jelentésünk bete-
kintése utján. 

Csíkszereda, 1918. szeptember hó 3-án. 
Teljes tisztelettel 

Balogh Oéza. 

Elemi, polgári leányiskolái és főgimnáziumi 
TANKÖNYVEK 

már nagyobb részben megérkeztek. To-
vábbá iró-, rajzszer, kőnyvhordószijak, 
t i n t á k , palatáblák stb. beszerezhetők 
Vákár L. üzletében, Csíkszeredában. 

*) E rovat alatt közlöttekért nem vállal fele-
lősséget a Szerk. 

Frissen érkezett tejoltó (sajtoltó) 
kivonatok folyadék  és porainkban 
kaphatók Sámson Lajos-cégnél, 
Székelyudvarhely. 3-6 

Ertesités! 
Qyplfplu  PQ Rp+j erflélyrésii  bútorgyár r. t 
OlCKCiytftntHI  Marosvásárhelyt, 
előnyösen ismert cég, intézetünknél 

m i n t a s z o b á k a t 
helyezett el, melyek minőség és ár 
tekintetében a legmesszebbmenő igé-
nyeket is kielégitik. — A mintaBzobák 
intézetünk külön helyiségében 
megtekinthetők és megrendelések 

ugyanitt felvétetnek.  5— 
Agrár takarékpénztár r. t. fiókja 

Csikszereda. 

Fisz. 534-1918. 
Hirdetmény. 

A csikszeredai kir. tszék hazaárulás 
büntette miatt gyanúsított Vrencsán Ger-
gely, Vaszi Demeter, Vaszi György, 
Vrancsán Demeter, Timár Györgyné, 
Vrencsán Péter, Berszán György és Be-
reczki György Demeteré szépvizi lakósok 
elleni bűnügyben a hazaáruló vagyoni 
állapotának megállapítása céljából azo-
kat, akik a hazaáruló ellen a bűncselek-
mény elkövetése előtt követelést vagy 
egyéb jogot szereztek, arra kötelezi, hogy 
ezen hirdetésnek a Budapesti Közlöny-
ben történt megjelenéstől számított 3 
hónap alatt követelését bejelentse. 

Bejelentési kötelezettség alá esnek: 
a hazaárulót terhelő lejárt vagy lejárandó, 
peresített vagy peresíthető, megítélt de 
még nem végrehajtható, továbbá ítélet 
vagy egyéb közokirat alapján már végre-
hajtható és esetleg végrehajtás alatt is 
álló mindazok a magánjogi igények és 
követelések, melyek az igénylőt a haza-
árulóval szemben bármely jogcimen meg-
illetik. 

A telekkönyvileg bejegyzett követe-
lések vagy jogok nem esnek bejelentési 
kötelezettség alá, ha a hitelező vagy 
igénylő csak abból az ingatlan vagyon-
ból igényel kielégítést, amelyre a köve-
telés vagy jog bejegyezve van. 

Aki igényét vagy követelését az előbbi 
bekezdések ellenére a megszabott határ-
idő alatt be nem jelenti, igényére vagy 
követelésére nézve a hazaárulónak az 
államra szálló vagyonából nem követel-
het kielégítést, kivéve, ha legkésőbb a 
vagyonnak az államra szállását kimondó 
Ítélet jogerőre emelkedéséig igényét vagy 
követelését szabályszerűen bejelenti és 
kimutatja, hogy a bejelentést hibáján ki-
vül mulasztotta el. 

A csikszeredai kir. tszék. 1918. évi 
julius 25-én. 
László Géza s. k. 

vegyesbiró. 
A kiadmány hiteléül: 

Botár Károly 
kezelő h. 
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Pisa. 551—1918. 
Hirdetmény. 

A csíkszeredai kir. tszék hazaárulás 
büntette miatt gyanúsított Silló Pál, 
Búzás Jánosoé Istváné, csikcsicsói la-
kósok elleni bűnügyben a hazaáruló 
vagyoni állapotának megállapítása cél-
jából azokat, akik a hazaárulók ellen 
a bűncselekmény elkövetése előtt kö-
vetelést vagy egyéb jogot szereztek, arra 
kötelezi, hogy ezen hirdetésnek a Bu-
dapesti Közlönyben történt megjelenő 
sétöl számitott 3 hónap alatt követelé-
sét bejelentse. 

Bejelentés kötelezettsége alá esnek: 
a hazaárulókat terhelő lejárt vagy le-
járandó, peresitett vagy peresíthető, 
megítélt, de még nem végrehajtható, 
továbbá ítélet vagy egyéb közokirat 
alapján már végrehajtható és esetleg 
végrehajtás alatt is álló mindazok a 
magánjogi igények és követelések, me-
lyek az igénylőt a hazaárulókkal szem-
ben bármely jogcímen megilletik. 

A telekkönyvileg bejegyzett követe-
lések vagy jogok nem esnek bejelen 
tési kötelezettség alá, ha hitelező vagy 
igénylő csak abból az ingatlan vagyon 
ból igényel kieléjgitést, melyre a köve-
telés vagy jog bejegyezve van. 

Aki igényét vagy követelését az 
előbbi bekezdések ellenére a megsza-
bott határidő alatt be nem jelenti, igé-
nyére vagy követelésére nézve a haza 
árulóknak az államra szálló vagyoná 
ból nem követelhet kielégítést, kivéve, 
ha legkésőbb a vagyonnak az államra 
szállását kimondandó ítélet jogerőre 
emelkedéséig igényét vagy követelését 
szabályszerűen bejelenti és kimutatja, 
hogy a bejelentését hibáján kivül mu-
lasztotta el. 

A csíkszeredai kir. tszék, 1918. évi 
julius 25-én. 
László Géza s. k. 

vcgyesbiró. 
A kiadmány hiteléül: 

Botár Károly 
kezelő h. 

vagy igénylő csak abból az ingatlan 
vagyonból igényel kielégítést, melyre 
a követelés vagy jog bejegyezve van. 

Aki igényét vagy követelését az 
előbbi bekezdések ellenére a megsza-
bott határidő alatt be nem jelenti, igé-
nyére vagy követelésére nézve a ha-
zaárulónak az államra szálló vagyoná-
ból nem követelhet kielégítést, kivéve, 
ha legkésőbb a vagyonnak az államra 
szállását kimondandó ítélet jogerőre 
emelkedéséig igényét, vagy követeié 
sét szabályszerűen bejelenti és kimu 
tatja, hogy a bejelentést hibáján kívül 
mulasztotta el. 

A csíkszeredai kir. tszék 1918. évi 
julus hó 25-én. 
László Géza s. k. 

vegyesbirii. 
A kiadmány hiteléül: 

Botár Károly 
kezelő h. 

Eladó birtok! 
150 k. hold elsőrendű birtok erdő és 
legelő használattal, gazdasági épületek-
kel eladó. — Cím a kiadóhivatalban. 

Fisz. 545—1918. 
Hirdetmény. 

A csíkszeredai kir. törvényszék ha-
zaárulás büntette miatt gyanúsított Ka-
rácson János Qyörgyé gyimesbükki la-
kos elleni bűnügyben a hazaáruló va-
gyoni állapotának megállapítása céljá-
ból azokat, akik a hazaáruló ellen a 
bűncselekmény elkövetése előtt köve-
telést vagy egyéb jogot szereztek, arra 
kötelezi, hogy ezen hirdetésnek a Bu-
dapesti Közlönyben történt megjelené-
sétől számitott 3 hónap alatt követe-
lését bejelentse. 

Bejelentési kötelezettség alá esnek: 
a hazaárulót terhelő lejárt vagy lejá-
randó, peresitett vagy peresíthető, meg-
ítélt, de még nem végrehajtható, to-
vábbá ítélet vagy egyéb közokirat 
alapján már végrehajtható és esetleg 
végrehajtás alatt is álló mindazok a 
magánjogi igények és követelések, 
melyek az igénylőt a hazaárulóval szem-
ben bármely jogcímen megilletik. 

A telekkönyvileg bejegyzett köve-
telések vagy jogok nem esnek beje-
lentés kötelezettsége alá, ha a hitetező 

Fisz. 541—1918. 
Hirdetmény. 

A csíkszeredai kir. tazk hazaárulás 
büntette miatt gyanúsított Berszán Suba 
Todor, Berszán Suba Audrás, Pora 
Dénes Konstantin gyimesbükki lakósok 
elleni bűnügyben a hazaáruló vagyoni 
állapotának megállapítása céljából azo-
kat, akik a hazaáruló ellen a bűncse-
lekmény elkövetése előtt követelést 
vagy egyéb jogot szereztek, arra kö-
telezi, hogy ezen hirdetésnek a Buda-
pesti Közlönyben történt megjelené-
sétől számitott 3 hónap alatt követeié 
sét bejelentse. 

Bejelentési kötelezettség alá esnek : 
a hazaárulót terhelő lejárt vagy lejá-
randó, peresitett vagy peresíthető, meg-
ítélt, de még nem végrehajtható, to-
vábbá ítélet vagy egyéb közokirat alap-
ján már végrehajtható és esetleg vég-
rehajtás alatt is álló mindazok a ma 
gánjogi igények és követelések, melyek 
az igénylőt a hazaárulóval szemben 
bármely jogcímen megilletik. 

A telekkönyvileg bejegyzett köve-
telések vagy jogok nem eanek beje 
lentési kötelezettség alá, ha a hitelező 
vagy igénylő csak abból az ingatlan 
vagyonból igényel kielégítést, melyre 
a követelés vagy jog bejegyezve van. 

Aki igényét vagy követelését az 
előbbi bekezdések ellenére a megsza-
bott határidő alatt be nem jelenti, 
igényére vagy követelésére nézve a 
hazaárulónak az államra szálló vagyo 
nábólnem követelhet kielégítést, kivéve, 
ha legkésőbb a vagyonnak az államra 
szállását kimondandó ítélet jogerőre 
emelkedéséig igényét vagy követelését 
szabályszerűen bejelenti és kimutatja, 
hogy a bejelentést hibáján kivül mu-
lasztotta el. 

A csikszeredei kir. tszék 1918. évi 
julius hó 25 én. 
László Géza s. k. 

vegyesbiró. 
A kiadmány hiteiéül: 

Botár Károly 
késeld h. 

Szám: 539—1918. 
Hirdetmény. 

A csíkszeredai kir. tszék hazaárulás 
büntette miatt gyanúsított Mészáros Ger-
gelyné karczfalvi  lakos elleni bünügyben 
a hazaáruló vagyoni állapotának meg-
állapítása céljából azokat, akik a hazaáruló 
ellen a bűncselekmény elkövetése előtt 
követelést vagy egyéb jogot szereztek, 
arra kötelezi, hogy ezen hirdetésnek a 
Budapesti Közlönyben történt megjele-
nésétől számított 3 hónap alatt kövek' 
lését bejelentse. 

Bejelentés kötelezettsége alá esnek 
a hazaárulót terhelő lejárt vagy lejárandó, 
peresitett vagy peresíthető, megítélt, de 
még nein végrehajtható, továbbá itélel 
vagy egyéb közokirat alapján már vég-
rehajtható és esetleg végrehajtás alatt is 
álló mindazok a magánjogi igények és 
követelések, melyek igénylöt a hazaáru-
lóval szemben bármely jogcímen meg 
illetik. 

A telekkönyvileg bejegyzett követe-
lések vagy jogok nem esnek bejelentési 
kötelezettség alá, ha hitelező vagy igénylő 
csak abból az ingatlan vagyonból igé-
nyel kielégítést, melyre a követelés vagy 
jog bejegyezve van. 

Aki igényét vagy követelését az alábbi 
bekezdések ellenére a megszabott halár-
idő alatt be nem jelenti, igényére vagy 
követelésére nézve a hazaárulónak az 
államra szálló vagyonából nem követel-
het kielégítést, kivéve, ha legkésőbb a 
vagyonnak az államra szállását kimondó 
ítélet jogerőre emelkedéséig igényét vagy 
követelését szabályszerűen bejelenti és 
kimutatja, hogy a bejelentést hibáján ki-
vül mulasztotta el. 

A csíkszeredai kir. tszék., 1918. évi 
julius 25-én. 
László Géza s. k. 

vegyesliirú. 
A kiadmány hiteléül: 

Botár Károly 
kezelő li. 

Ml' >11/ Ml'MI'Ml'Ml'MlAU' >11' Ml/ Ml' >01/ >11'>11' Ml' >ll' >U' 
Fedé lcserepet , palát, meszet, 

cementet, gipszet, stucatur 
nádat, cementcsöveket, kut-
gyűrűket stb., stb., mindenféle 
építési anyagot állandóan raktá-
ron tart s azok bármikor kaphatók 

Nagymihály Sándor csíkszeredai, 
tusnádi, sepsiszentgyörgyi és kézdi-
vásárhelyi építési anyagraktáraiból. 

1 0 -
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•VIZSGÁKRA i 
a polgári-és középiskola 
minden osztályé ból, érett-
ségire, felvételi  vizsgákra 
stb. gyorsan, osztály-
összevonással, felelős-
ség mellett készít elő a 

.» N/W- Dohány 
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FbIK: 557—1918. 
Hirdetmény. 

A csíkszeredai kir. tszék hazaáru-
lás büntette miatt gyanusitott Póra 
Imre GyimesfelsŐlokí  Lakós eileni bűn-
ügyben a hazaáruló vagyoni állapotá-
nak megállapítása céljából azokat, 
akik a hazaáruló ellen a bűncselek-
mény elkövetése előtt követelést, vagy 
egyéb jogot szereztek, arra kötelezi, 
hogy ezen hirdetésnek a Budapesti Köz-
lönyben történt megjelenésétől számí-
tott 3 hónap alatt követelését beje-
loatae. 

Bejelentési kötelezettség alá esnek : 
a hazaárulót terhelő lejárt vagy lejá 
raudó, peresített vagy csak ezután pe-
resíthető, megítélt de még nem végre-
hajtható, továbbá ítélet vagy egyéb 
közokirat alapján már végrehajtható, 
esetleg végrehajtás alatt álló mindazok 
* magánjogi ígéuyek és követelések, 
melyek az igénylőt a hazaárulóval szem-
ben bármely jogcímen megilletik. 

A telekkönyvileg bejegyzett köve-
telések vagy jogok nem esnek beje 
lentéai kötelezettségek alá, ha a hite 
lező vagy igénylő csak abból az ingat 
lan vagyonból igényel kielégítést, 
melyre a követelés vagy jog beje 
gyezve van. 

Aki igényét vagy követelését az 
előbbi bekezdések ellenére a megsza 
bott határidő alatt be nem jelenti, igé 
nyére vagy követelésére nezve a haza 
áruiónak az államra szálló vagyonábó 
ueiu követelhet kielégítést, kivéve ha 
legkésőbb a vagyonnak az államra szál 
lását kimondó ítélet jogerőre emelke-
déséig igényét vagy követelését sza-
bályszerűen bejelenti és kimutatja, hogy 
a bejelentést hibáján kivUl mulasz-
totta el. 

Csíkszeredai kir. tszék 1918. évi ju-
lius hó 25-én. 
László Géza s. k. 

vegyesbirú. 
A kiadmány hiteléül: 

Botár Károly 
kezelő li. 

entési kötelezettség alá, ha a hitelező 
vagy igénylő csak abból az ingatlan 
vagyonból igényel kielégítést, a melyre 

követelés vagy jog bejegyezve van. 
Aki igényét vagy követelését az 

utóbbi bekezdések ellenére a meg-
szabott határidő alatt bn nem je-
enti, igényére vagy követelésére nézve 
a hazaárulónak az államra szálló vagyo-
nából nem követelhet kielégítést, ki 
véve, ha legkésőbb a vagyonnak az 
államra szállását kimondó Ítélet jog-
erőre emelkedéséig igényét vagy kö-
vetelését szabályszerűen bejelenti és 
kimutatja, hogy a bejelentést önhibá-
ján kívül mulasztotta el. 

A csíkszeredai kir. t-szk., 1918. évi 
julius 25-én. 

k. László Géza 
vegycsbiró. 

S. 

kiadmány hiteléül: 
Botár Károly 

kezelő h. 

3 szoba, előszoba, fürdőszoba, 
konyha, kamra stb. helyiségekből álló 

lakás kiadó. 
Czim? Megtudható a kiadóhivatalban. 

FIHZ. 

Fisz. 055-1918. 
Hirdetmény. 

A csíkszeredai kir. tszk hazaárulás 
bűntette miatt gyanúsított Abos József 
csikmadarasi lakós elleni bűnügyben 
hazaáruló vagyoni állapotának megálla-
pítása céljából azokat, akik a hazaáruló 
ellen bűncselekmény elkövetése előtt 
követelést vagy egyéb jogot szerez 
tek, arra kötelezi, hogy ezen hirdetés-
nek a Budapesti Közlönyben történt 
megjelenésétől számitott 3 hónap alatt 
követelését bejelentse. 

Bejelentési kötelezettség alá esnek 
a hazaárulót terhelő lejárt vagy lejá-
randó, peresitett vagy csak ezután pe-
resíthető, megítélt, de még nem vég 
rehajtható, továbbá Ítélet, vagy egyéb 
közokirat alapján már végrehajtható és 
esetleg végrehajtás alatt is álló mind 
azok a magánjogi igények és követe-
lések, melyek az igénylőt a hazaáruló-
val szemben bármely jogcímen meg 
illetik. 

A telekkönyvileg bejegyzett köve-
telések vagy jogok nem esnek beje 

55ü—1918. 
Hirdetmény. 

A csíkszeredai kir. tszék hazaárulás 
büntette miatt gyanusitott Bilibok Fülöp 
gyimesbükki lakós elleni bűnügyben a 
hazaáruló vagyoni állapotának megálla-
pítása céljából azokat, akik a hazaáruló 
ellen a bűncselekmény elkövetése előtt 
követelést vagy egyéb jogot szereztek, 
arra kötelezi, hogy ezen hirdetésnek a 
Budapesti Közlönyben történt megjele-
nésétől számított 3 hónap aiatt köve-
telését bejelentse. 

Bejelentési kötelezettség alá esnek: 
a hazaárulót terhelő lejárt vagy lejá-
randó, peresitett vagy csak ezután pe-
resíthető, megitélt, de még nem vég-
rehajtható, továbbá ítélet vagy egyéb 
közokirat alapján már végrehajtható, 
esetleg végrehaj tus alatt is álló mind-
azok a magánjogi igények és követe-
lések, melyek az igénylőt a hazaáruló-
val szemben bármely jogcímen meg-
illetik. 

A telekkönyvileg bejegyzett köve-
telések vagy jogok nem esnek beje-
lentési kötelezettség alá, ha hitelező 
vagy igénylő csak abból az ingatlan 
vagyonból igényel kielégítést, melyre 
követelés vagy jog bejegyezve van. 

Aki igényét vagy követelését az 
előbbi bekezdések ellenére a megsza-
bott határidő alatt be nem jelenti, igé-
nyére vagy követelésére nézve a haza-
árulónak az államra szálló vagyonából 
nem követelhet kielégítést, kivéve, ha 
legkésőbb a vagyonnak az államra 
szállását kimondó ítélet jogerőre emel-
kedéséig igényét vagy követelését sza-
bályszerűen bejelenti és kimutatja, hogy 
a bejelentést hibáján kivül mulasz-
totta el. 

Csíkszeredai kir. tszék, 1818. évi 
julius hó 25-én. 
László Géza s. k. 

vegyesbiró. 
A kiadmány hiteléül: 

Botár Károly 
kezelő h. 

Fisz. 544.-1918. 
Hirdetmény. 

A csíkszeredai kir. tszek hazaárulás 
büntette miatt gyanusitott Bokor Mária 
Jánosé, Vaslabán Simonné, Bokor 
Nándor és Antal Demeter csikszent-
mihályi lakósok eileni bünügyben a 
hazaárulók vagyoni állapotának megál-
lapítana céljából azokat, akik a haza-
arulók ellen a bűncselekmény elköve-
tése előtt követelest vagy egyéb jo-
got szereztek, arra kötelezi, hogy ezen 
hirdetesnek a Budapesti Közlönyben 
történt inegjeienesétol számított 3 hú-
uap alatt követelését bejelentse. 

Bejelentési kötelezettség alá esnek: 
a hazaárulókat terhelő lejárt vagy le-
járandó, peresitett vagy csak ezután 
peresíthető, megitélt, de még nem vég-
rehajtható, továoba iteiet, vagy egyéb 
közokirat alapján már végrehajtható és 
esetleg vegrehajtás alatt is álló mind-
azok a magánjogi igények és követe-
lések, melyek az igénylőt a hazaáru-
lókkal szemben bármely jogcímen meg-
illetik. 

A telekkönyvileg bejegyzett köve-
telések vagy jogok nem esnek beje-
tentesi kötelezettségek alá, ha a hite-
lező vagy igénylő csak abból az ingat-
lan vagyonból igényel kielégítést, a 
melyre a követelése vagy jog beje-
gyezve van. 

Aki igényét vagy követelését az 
utóbbi bekezdesek ellenére a megsza-
bott nataridö aiatt be nem jelenti, igé-
nyére vagy követelésére nezve a ha-
zaárulóknak az államra szálló vagyo-
nából nem követelhet kielégítést, ki-
véve, ha legkesobb a vagyonnak az 
aliamra szaliását kimondó itélet jog-
erőre emelkedéséig igényét vagy kö-
vetelései szabályszerűen bejelenti és ki-
mutatja, hogy a bejelentést hibáján ki-
vül mulasztotta el. 

A csíkszeredai kir. tszék., 1918. évi 
julius 25-én. 

s. k. László Géza 
vegycsbiró. kiadmány hiteléül: 

Botár Károly 
kezelő h. 

A csikvármegyei közalkalmazottak csík-
szeredai beszerzési csoportja. 

513-1918. 
Hirdetmény. 

A csoport tagjai és családtagjai egész 
évre személyenkint 120 kg. burgonyával 
lesznek elláthalók mérsékelt, 14 koronás 
árban (ezen ielül még szállítási költség) 
de csak azok, kik a lisztet is kedvezmé-
nyes áron kapják. Ügyvédek, közjegyzők, 
papok, postamesterek — mint akik a 
háborús segélyben nem részesülnek — 
ki vannak zárva. 

Felhívom a csoport tagjait, kik a fenti 
burgonya ellátásra igényt tartanak, három 
nap alatt váltsák ki az elöljáróságtól, 
polgármestertől a burgonya bevásárlási 
igazolványt és a csoportnak adják be, 
különben igényüket elvesztik. 

Csikszereda, 1918. szeptember 4-én. 
Schuster Olivér 

elnök. 
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Szám: 540-1918. 
Hirdetmény. 

A csikszeredai kir. tszék hazaárulás 
büntette miatt gyanúsított Kanda István 
és neje Hollós Berta csikszentsimoni la-
kos elleni bünügyben a hazaáruló va-
gyoni állapotának megállapitása céljából 
azokat, akik a hazaáruló ellen a bűn-
cselekmény elkövetése előtt követelést 
vagy egyéb jogot szereztek, arra köte-
lezi, hogy ezen hirdetésnek a Budapesti 
Közlönyben történt megjelenésétől szá-
mitott 3 hónap alatt követelését beje-
lentse. 

Bejelentési kötelezettség alá esnek: 
a hazaárulót terhelő lejárt vagy lejárandó, 
peresített vagy peresíthető, megítélt de 
még nem végrehajtható, továbbá Ítélet 
vagy egyéb közokirat alapján már vég-
rehajtható és esetleg végrehajtás alatt is 
álló mindazok a magánjogi igények és 
követelések, melyek az igénylőt a haza-
árulóval szemben bármely jogcímen meg-
illetik. 

A telekkönyvileg bejegyzett követe-
lés vagy jogok nem esnek bejelentési 
kötelezettség alá, ha a hitelező vagy 
igénylő csak abból az ingatlan vagyon-
ból igényel kielégítést, melyre a követe-
lések vagy jog bejegyezve van. 

Aki igényét vagy követelését az előbbi 
bekezdések ellenére a megszabott határ-
idő alatt be nem jelenti, igényére vagy 
követelésére nézve a hazaárulónak az 
államra szálló vagyonából nem követel-
het kielégítést, kivéve, ha legkésőbb a 
vagyonnak az államra szállását kimondó 
Ítélet jogerőre emelkedéséig igényét vagy 
követelését szabályszerűen bejelenti és 
kimutatja, hogy a belentést hibáján ki-
vül mulasztotta el. 

A csikszeredai kir. tszék, 1918. évi 
julius 25-én. 
László Géza s. k. 

vegyesbiró. 
A kiadmány hiteléül: 

Botár Károly 
kezelő h. 

Fisz. 531 — 1918. 
Hirdetmény. 

A csikszeredai kir. tszék hazaárulás 
büntette miatt gyanúsított Györgyicza 
György gyimesközéploki-hidegségpataki 
lakos elleni bünügyben a hazaáruló va-
gyoni állapotának megállapitása céljából 
azokat, akik hazaáruló ellen a bűncselek-
mény elkövetése előtt követelést vagy 
egyéb jogot szereztek, arra kötelezi, hogy 
ezen hirdetésnek a Budapesti Közlöny-
ben történt megjelenésétől számitott 3 
hónap alatt követelését bejelentse. 

Bejelentési kötelezettség alá esnek: 
a hazaárulót terhelő lejárt vagy lejárandó, 
peresített vagy peresíthető, megítélt, de 
még nem végrehajtható, továbbá Ítélet 
vagy egyéb közokirat alapján már vég 
rehajtható és esetleg végrehajtás alatt is 
álló mindazok a magánjogi igények és 
követelések, melyek az igénylőt a haza-
árulóval szemben bármely jogcímen meg 
illetik. 

A telekkönyvileg bejegyzett követe 
lések vagy jogok nem esnek bejelentési 
kötelezettség alá, ha a hitelező vagy 
igénylő csak abból az ingatlan vagyon-
ból igényel kielégítést, amelyre a köve-
telés vagy jog bejegyezve van. 

Aki igényét vagy követelését az 
előbbi bekezdések ellenére a megszabott 
határidő alatt be nem jelenti, igényére 
vagy követelésére nézve a hazaárulónak 
az államra szálló vagyonából nem köve-
telhet kielégítést, kivéve, ha legkésőbb 
a vagyonnak az államra szállását 
kimondó Ítélet jogerőre emelkedéséig 
igényét vagy követelését szabályszerűen 
bejelenti és kimutatja, hogy a bejelentést 
hibáján kivül mulasztotta el. 

A csikszeredai kir. tszék., 1918. évi 
julus 25-én. 
László Géza s. k. 

vegyeshiró. 
A kiadmány hiteléül: 

Botár Károly 
kezelő h. 

Előre lássuk el magunkat 

szólókötöző papirzsineggel. 
A folytonos  gyártási aavarok a & nyersanyag nehéa lienaür-•ése folytán  kétséges, bogy & kőrelkeaö smisonban leai-tí egyáltalán s«fll6k»ttSiS  anyag. Aiért ajánljuk klttlnfl  RsfHa-pótló papinsinegllnket, kapható bármily nagy mennyiségben aaonnali éa késSbbl saállitásra a 

Papirárugyári és Kereskedelmi Bt -nál Budapest, VII., Ráköcsf-ut  8 2—3 SBrgBnycIm; PapirtaitII. — Telefon  88—61. 
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FflJBOROJi 
u. m.: rizling, leányka, tra-
min, bakar, oportó stb. jutá-
nyos áron kaphatók bármilyen 
nagy mennyiségben és kölcsön 
hordókban. Valamint mindennemű 

SZESZESITALOK. 
cognac és likőr is kicsiny-
ben és nagyban. — A tisztelt 
vevők becses pártfogását  kéri 
Neumann Benő Szászrégen. 
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Faeladási hirdetmény. 
Csikszentpéter r. kath. egyházmegye 

folyó  évi szeptember hó 30. napján d. 
e. 10 órakor Várdotfalván,  (Csikmegye) 
az egyházmegye elöljáróságának hivata-
los helyiségében megtartandó szó és zárt 
Írásbeli árverésen eladja a csobotfalvi 
II.-ik határrészben, „Határpatak feje\ 
„Lapospatak feje",  „Csokánpatak feje", 
„Berbécspatak feje"  és ezek közelében 
levő erdőrészekben fekvő  mintegy 10— 
15000 m' kitevő széldöntött 

luczfenyő  fatömeget 
és a tovább fenn  nem tartható lábon 
álló fatömeget  is köbméterenként 20 K, 
azaz husz korona kikiáltási áron. Bánat-
pénz 25.000, azaz huszanötezer korona. 

Árverési és szerződési feltételek  az 
árverés napján a fent  megjelölt hivatalos 
helyiségben megtekinthetők. Felvilágo-
sításokat nyújt dr. Pál Gábor ügyvéd Csík-
szeredán. 

Oly vételi ajánlatok, melyek az árve 
rési és szerződési részletes feltételeknek 
meg nem felelnek,  elkésve nyújtatnak 
be vagy a megállapított eladási feltéte-
lektől eltérő kikötéseket tartalmaznak, 
figyelembe  nem vétetnek. 

Várdotfalván,  1918. szeptember hó. 
Csikszentpéter r. k. egy-
házmegye elöljárósága. 

Ha bútorokat akar venni 
ne sajnálja az utat M.-Vásárhelyre éa tekintse meg 

SZÉKELT és RÉTI 
erdélyrészi bútorgyár részvénytársaság 

kamarai szállítók 
BUTORTERMEIT. 

Ebédlők, uri és hálószobák, szalonok, vas- és 
rézbutorok, szőnyegek, függönyök,  zongorák 
hatalmas választékban, jutányos árak mellett. 
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Csikszeredai Takarékpénztár Részvénytársaság. 
A m. kir. osztály- sorsjáték főárusitója. 

Üzletköre: 
Pénzbetétek i t v é t e l e betétikönyvecskére és folyószámlára  előnyös feltételek  mellett. 
TCnlPann i ik" f o l y Ó 9 i t t e a váltóra, kamatos kötelezvényre, törlesztéses (annuitásos) jelzálog-
i x u i u ű u u w a kölcsön ingatlanokra 15, 20, 25 évi időtartamra. Kereskedőknek előnyös lel-

tételek mellett áruhitelt nyújt. 

Előlegeket é r , , é l t P a P i r o l t r a mérsékelt kamat mellett. 

Zálogkölcsönöket ío lyósi t arftny  é9 ezüst tAr&yakra-
Értékpapírok  v é t e l e e l a d f i s a  mindenkor a ponto3 napi árfolyamon. 

Tőzsdei megbízások j e ^ e s i t j j s a a budapesti értéktőzsdén, a legelőnyösebb feltéte-Szelvénvek díjmentes b e v á l t á s a - üzletfeleinek  a 4«/0-os magyar koronajáradék szelvénye-
J  ket mar 10 nappal az esedékesség előtt beváltja költség levonás nélkül. 

Külföldi  pénznemek és ércpénzek ~ 
pontos napi árfolyamon  közvetíti. 

Vagyonkezelés raeg6rzé3ét és 9zttk9zerü baQkiri ke" 
Minden pénzügyi- és tőzsdei kimeSÍivaágoSsaí" diittt,anul szolgál 

Mint a m. kir. osztálysorsjáték fóelárusitója 
foglalkozik  osztálysorsjegyek eladásával. 

A magyar hadikőlcsőn kötvények vételét és eladását előnyős feltótelek 
mellett közvetíti, azokra olcsó kamatláb alkalmazásával előleget nyújt, 

Bzelvényeit költségmentesen beváltja. H -

Nyomatott Vákár L. könyvnyomdájában, Csíkszeredában 




