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(É.)  A nyári saisonnak legnagyobb 
eseménye kétségtelenül Lukács László 
miniszterelnök nagyenyedi beszámoló 
beszéde volt. Nagy eseménnyé avatta 
elsősorban a miniszterelnök személyi-
sége, ki az ország leghatalmasabb ura 
és egyben a kormányon levő többségi 
párt vesére. Ezért várták mindenfelől 
nagy érdeklődéssel a miniszterelnök 
nyilatkozatait, ki választói közé ment, 
hogy igazolja a juoius 4 iki és azt kö-
vető rendkívüli politikai eseményeket. 

A miniszterelnök beszédében nagy 
és Bulyos kijelentéseket tett. Ha beszé-
dét ugy tekintjük, mint pártvezér és 
pártpolitikusét, megnyugvással kell fo-
gadnunk azt, mert az abban befekte-
tett hit és meggyőződés józanitóiag kell 
hasBOU az ország közvéleményére. — 
Érvekben súlyos beszédének az a része, 
mely az obstrukció rendbontó és anar-
chiát teremtő jelenségeivel foglalkozik, 
ellenvetésre nem találhat, mert az a 
helyzet, melyeta kisebbség a parlament 
egész működésének beszüntetésével te-
remtett, legteljesebb mértékbsn nélkü-
lözte a parlamentarizmus alapelveit. Az 
az egy esztendeig tartó tétlenség, a par-
lament tekintélyének kompromittálasa, 
mely a tintatartótól egészen az orgyil-
kosságig ment, tette a parlamenti több-
ségnek kötelességévé, hogy as ország 
megfeneklett  szekerét kimozdítsa és 
normális állapotot teremtsen. 

A miniszterelnök ily irányú nyilat-
kozatai nem iţjak, mert már régeu 
benne vannak a köztudatban és igy csak 
annál súlyosabb igazságok lettek. 

A beszámoló érdekesebb része az 
előterjesztendő munkaprogramm lett 
volna, egy olyan munkaprogrammé, mely 
kiválóan alkalmas legyen a parlamenti 
béke helyreállítására. Sajnos ez a prog-
ramon nem adatott meg, mert a minisz-
terelnök beszélt ugyan a választójog-
ról, mely a jelen pillanatban egyedül 
alkalmas egy tartós békekötésre, de 
nyilatkozatai alig mentük tovább az 
eddig is ismert általánosításoknál. Igy 
tehát a részletek felől  tájékozatlan ma-
rad továbbra is az ország, de az ellen-
zék is, mely talán a végső pei eben egy 
részletesen megadott választójogi ter-
vezettel lefegyverezhető  lenne. Igaz 
ugyan, hogy a szövetkezett ellenzék 
teljesen elfeledte  a választójog reform-
ját, mert csak fejeket  és in integrum 
restituciót követel, de végtére is be 
b ell látnia, hogy vissza kell térjen min-
denik párt a saját becsületes programm-
jára, első sorban a Juslh által kovácsolt 
lehetetlen szövetkezés szétbontásával. 

Gzért tartottuk volna helyesnek és 
üdvösnek az ország érdekében, ha egy 
réssletesen adott választójogi terveze-
tet hallottunk volna, mely magára vonta 
volna a közfigyelmet-és  amely hivatva 
lett volna az őszi parlamenti tanácsko-
zások rendjét biztosítani. A miniszter-
elnök tehát inkább mint pártpolitikus 
beszélt, mert állásából és az azzal járó 
felelősségből  kifolyólag,  a béke lehe-

tőségeivel és útjainak előkészítésével 
is kellett volna foglalkoznia.  A beszá-
molót ezért hiányosnak tartjuk, mert az 
idő rövidsége folytán  már alig remél-
hető, hogy a szeptember 17-iki ülésig 
valamelyes közlekedés történhessék a 
politikai pártok között. Bz pedig a mun-
kapártnak is eminens érdeke, mert előbb-
utóbb be kell látni, hogy a mostani 
helyzet, a maga rendfentartó  csendőrei-
vel és katonaságával, nem állandósul-
hat és mihamarább azért is meg kell 
szűnnie, mivel eltekintve annuk impro-
duktív költségeitől, az ország nyugalma 
és alkotmányos élete nem lehet iepten-
nyomon a karhatalom segítségére ala-
pítva- Egy hónap múlva pedig minden 
bizonnyal szükség lesz ismét reá. 

A székely kongresszus előtt 
Augusztus 26-áu Csíkszeredában ül üssze 

az erdelyi magyarságnak az a tanácskozása, 
mely szekely kongresszus néven a szekely 
társaságok szövetségének égisze alatt évről-
évre mas városban tart szemlét az elvégzett 
és elvégzendő föladatokon. 

Nemcsak a Királyhágón inneni magyarság 
nemzeti demonstrációja ez a gyűlés, a mire 
az Erdelyben folyton  folyvást  ismétlődő, na-
pirenden lévő nemzetiségi tüntetésekkel szem-
ben határozott szükség van, a Királyhágón 
tuli Bzekely társaságok részvételével nemcsak 
az egész magyarsag összelartozóságának meg-
mutatása, hanem goudos seregszemle és be-
számoló az erdélyi magyarság állapotáról. És 
azáltal, hogy évről-évre más városban tartják, 
a székelyseg megismerésének, érintkezésenek 
hathatós elomozditója is. Kivált utóbbi szem-
pontból keresve sem lehetett volna kongresz-
szusra alkalmasabb helyet találni, választani 
Csíkszeredánál. Ez a történeti multat alig biró, 
néhány év előtt még faluként  emlegetett vá-
ros középpontján vun a Szekelyföld  legdusab-
ban megáldott, természeti kincsekben leggaz-
dagabb videkének, egy sokágú, virágzó ipari 
elet minden lehetőségét magában foglaló  vi-
déknek, a hol a bányászát legkülönbözőbb 
kincseitől terhes a főid,  a hol a talajból csör-
gedező ásványvíz gazdugsága az egesz világon 
nem leli párját, s a hol mégis a nép ideig-
óráig tartó, látszólagos jólétenek egyedüli for-
rása a havasok fája. 

Ez a rabló gazdasággal pusztított, koránt-
sem kiapadhatatlan kincs ma már annyira 
fogytán  van, hogy komoly természettudósok 
szerint a kopárra tarolt hegyoldalok sokasága 
okozta az erdélyi időjárás feltűnő  rendelleues 
voltát, a szomorú vmlekü tornádot is. Mielőtt 
ez a kincs fölemésztódnék,  — ipar kell ide, 
a tőkenek és beruházásnak a Székelyföldre 
való irányítása, a fürdőknek,  természeti szép 
ségekben megközelíthetővé tétele, idegen for-
galomba való bevonása, a földmiveles,  gaz-
dálkodás színvonalának emelése, mert külön-
ben katasztrófa  vár az erdők nélkül maradó 
csiki, de a többi Bzékelységre ÍB. 

Mindezeknek bő fejtegetése  a kongresszus 
föladata,  B az ott elhangzó útmutatásoknak 
különös érdekességet ad a kongresszussal egy 
időben rendezendő ipari kiállitas is, melyen 
együtt lesz Csikmegye földjének  kaolinja, már-
ványa, érce, megszámlálhatatlanul sokféle  bor-
vize, házi iparának termékei. Mas iparral alig 
számolhatnak be, a kiBÍpar — ha volt, — itt 
is tönkre ment, a gyárak közül cBak a fürész-
gyárat ismerik. Az erdőeladásból bőven pén-
zelő nép nem is kívánkozik gyárra. A székely 
iparkamara titkára az ipari kiállítás rendezése 
közben egyik csikmegyei községbe került, 
melynek lakossága között, lehet az egész fa-
luban 2000 ember, akkor volt fölosztandó  2 
millió korona, a falu  közös erdejének eladasi 
ára. Majd kiverték a faluból  az iparkamarai 
titkárt, a miért azt tanácsolta, bogy a pénzt 

ne osszák föl,  hanem részvénytársasági alapon 
csináljanak abból egy posztógyárat. A kon-
gresszusi tanácskozasnak látogatottsága ellen 
aligha lesz ezután panasz, immár az erdélyi 
jelentkezés is szokatlanul nagy érdeklődésről 
számol be, bizonyságául annak, hogy a tár-
sadalom lelkiismereteben folyton  ébren van az 
erdélyi magyarság Ugye. A csikmegyei papság, 
tanítóság teljes számban készül megjelenni, B 
jellemző a hagyományosan hitbuzgó csiki szé-
kelység vallásos érzülete, hogy a kougresz-
szust istenitisztelet előzi meg. A programmon, 
— a mint azt a Csiki Lapok jelentette, — 
csaknem kizárólag gazdasági kérdések meg-
vitatása szerepel. Igy is van ez jól, mert a 
Bzékelység m'nden nyomorúságának oka gaz-
dasági természetű. A fóldmivelésügyi  minisz-
térium KOÓB Mihály dr. miniszteri osztályta-
nácsost, a vallás- és közoktatásügyi kormány 
Gyalókay Sándor csikmegyei főispánt  bizta 
meg képviseletével, a kongresszus határozatai, 
kéréséi különben is megküldetnek az illetékes 
miuisztériuiuoknnk, a mint hogy az egész szé-
kely-akciónak egyedül helyes irányzata az le-
het, hogy a társadalom által megjelölt és föl-
ismert töladatoknt a kormányzat végrehajtása. 
A székely akció legjelentékenyebb tényezője, 
a füldmivelésügyi  székely kirendeltség, mely 
küzdelmes, de eredményes munkájának tize-
dik esztendejét az idén töltötte be, szintén a 
társadalmi szervezetekben tömörült székelység 
sürgetésének, útmutatásának köszönheti kelet-
kezesét. Ezek a megerősödött szervezetek még 
a mai állapotukban is gyöngék a munkára, 
az anyagi erőt követelő alkotásokra, ám ille-
tékesek és hivatottak arra, hogy megjelöljék 
a föladatokat,  melyek a székelység érdekében 
legsürgősebben kivauják a kormány anyagi 
és erkölcsi tainogatását. Éppen a fóldmive-
lésügyi kirendeltség évtizedes múltja bizo-
nyítja, hogy a társadalom óhajtott és hangoz-
tatott céljai ezen az utou valósulhatnak meg, 
s a kongresszus életre való és hasznos muu-
kát végez, ha mentől nagyobb körültekintés-
sel, a hol szükséges, bátor és jóakaratú kri-
tikával megmutatja az ösvényt, melyre a kor-
mány hivatalos székely-akciójának továbbha-
ladasában ki kell terjednie. Akkor, a mikor a 
kormány külön hivatalt állított és tart fönn  a 
székelymentés jegyében, a székely társadalom 
tanácskozásainak első kötelessége, reális mun-
kájának fóltetele  e népjóléti intézmény és kü-
lönítmény kereteit a maga messzeható utmu-
tatásaval gazdagítani, Bzelesbiteni, mert a mult 
tanulsága szerint is a székely-akció minden 
valamirevaló óhajtása ezen az uton izmoso 
dott a terv és szándék ködéből ténnyé és 
valósággá. Szász  Béla. 

Jegyzői gyűlés. 
Vármegyénk kör és községi jegyzői éB se-

gédjegyzói évi rendes közgyűlésüket folyó  hó 
13-au tartották meg a vármegye tanácskozási 
termében. Az egylet érdemes elnöke l'álffy 
Audrás hivatalos elfoglaltsága  miatt a, gyűlé-
sen részt nem vehetett, és igy azon Arpa La-
jos alelnök elnökölt, aki elnöki megnyitójában 
elénk színekkel ecseteli a jegyzői kar tartha-
tatlan helyzetét, érthető elkeseredéssel hang-
súlyozva, bogy az óriási elfoglaltság  éB em-
beri erőt fölülmúló  túlterheltségük mellett alig 
képesek évente egy napot szentelni saját ügyük 
és céljaiknak, amit szomorúan dokumentál 
ama körülmény is, hogy a 00— 70 rendes tag 
közül a gyűlésen alig voltak jelen 26-an. Rá-
mutat a kormány és törvényhozásnak a jegy-
zői kar érdekeivel szemben tanúsított nem tö 
ródömségere s teljesen igazságtalannak éB mél-
tánytalannak nyilvánítja azon eljárást, bogy 
akkor, amidón a megyei és állami tisztviselők 
és tanítói kar anyagi ügyeinek rendezésével 
ezek jogos kiváuságainak legalább részben ele-
get tett, akkor az állami és községi közigaz-
gatás legtulterheltebb munkásairól, a jegyzői 
karról teljesen megfeledkezett.  Ez a közöm-
bösség, ez a nemtörődömség, amelyből a kor-
mányt a jegyzői karnak csak a közelmúltban 
lezajlott országos kongresszusa sem tudta föl-

rázni, a végén is rákényszerítik a jegyzői kart 
jogos érdekei és céljai hívása érdekében olyan 
eszközökhöz nyúlni, amely eszközök igénybe 
vételétói eddig a jegyzői kar elsÓBorban az 
állam közigazgatása érdekében tartózkodott 
Ugy a vármegyei jegyző egyletek, mint az or-
szágos jegyzői egylet küzdelmeinek legfőbb 
célja a jegyzői kar és a községi közigazgatás 
ügyeinek rendezéae a ezáltal a modern jogál-
lam kiépítésének megalapozása. Ezen magaaz-
tas ós szent célok érdekében a Jegyzői kart 
egyetértésre és kitartásra kéri. 

A lelkes megnyitót a gyűlés éljenzéoael 
honorálta, sajnos azonban, annak szószerinti 
jegyzőkönyvre való vételét elhatározni elmu-
lasztotta. 

Azután Péter JózBef  egyleti jegyző a mult 
év auguBZtus 22-én tartott gyűlésben hozoU 
határozatok végrehajtásáról tett jelentést. 

Bejelenti, hogy: 
I. A lakbér és átalányok egységes rende-

zése tárgyában hozott várm. szabályrendelet 
a vármegye törvényhatóságához beterjesztetett, 
de ez ügyben még intézkedés nem történt 

II. A lakbér, illetve a lakbér egyenérté-
kének és pedig a jegyzőknél 600 kor., a se-
gédjegyzóknél 400 koronának a nyugdíjba való 
beszámítási kérdése, valamint a drágasági pót-
lék ügye a vármegye alispánjának jó indulata 
folytán  kedvező elintézésben részesült. 

A jelentés ezen részét a gyűlés éljenzée-
sel fogadta  s az alispán urnák a jegyzői kar 
ügyei iránt tanúsított meleg érgeklődéséért és 
jó indulatáért jegyzőkönyvileg köszönetet sza-
vazott B elhatározta, hogy ezen határozatot 
küldöttségileg fogja  alispán umak átnyújtani. 
Egyben köszönetet Bzavasott Dr. Sándor Oyula 
főszolgabírónak  is, a drágasági pótlék ügyé-
ben tett jó indulatu kezdeményező intézkedé-
séért. 

III. A korcsmák zárva tartásáról szóló várm. 
szabályrendeletet a törvényhatósági közgyű-
lés az előterjesztéskor óriási lelkesedéssel és 
a jegyzői kar éltetésével fogadta  B jóváhagyás 
végett illetékes belyre Kiterjesztette. 

IV. A jegyzők anyagi és közjogi belyzete 
B fegyeím  ügyének rendezése tárgyában a 
mult gyűlésen előterjesztetti memorandumot as 
egylet megküldötte az összes vármegyei egy-
leteknek, a belügyminisztériumnak ée a tör-
vényhozásnak s nagy részben ezen memorán-
dum hatása alatt jött létre a f.  évi június 
4—5-én megtartott és — fájdalom  — oly ke-
vés eredménynyel járt országos jegyzői kong-
resszus. 

Az „Erzsébet árvaház" megalakulását a gyű-
lés örömmel veszi tudomásul s az egylet ala-
pító tagjai sorába 2500 kor. önmegadóztatás-
ból begyűjtendő alapítvánnyal belép s Dr. Ele-
kes Marton remetei jegyző indítványára elha-
tározta, bogy a törvényhatósághoz ÍB kérést ad 
be és megkéri a vármegyét, hogy legalább is 
5 alapitványnyal az alapító tagok sorába lép-
jék be. 

A legnagyobb érdeklődést az országos jegy-
zői egylet azon átirata keltette, amely átirat-
ban felkéri  az országos egylet elnöksége a 
várm. jegyzői egyleteket, hogy a képviseleti 
rendszernek az országos egyletben való meg-
szüntetése kérdésében nyilatkozzanak. Balogh 
István, Dr. Elekes Márton és Rusz Sántha Já-
nos éles hangon Ítélik el a képviseleti rend-
szer megszüntetésére irányuló mozgalmat s 
annak kiemelésével, hogy az egész mozgalom 
az országos egylet elnöksége és különösen an-
nak érdemekben megőszült közszeretetben álló 
elnöke, Uszkay Bálint elleni rossz akaratú, meg-
vetésre méltó, önérdeket szolgáló intrikáknak 
s az egyBég megbontására irányuló törekvé-
seknek a szüleménye, ajánlják ezen mozgalom 
elítélését B a képviseleti rendszer föntartását 
A gyűlés a határozatot óriási lelkesedéssel 
hozta meg, mely határozat Bzerint Csikvármegye 
jegyzői egyesülete a képviseleti rendszer meg-
szüntetésére irányuló mozgalmat, — mely el-
itélendő önérdeket szagláló B az egység meg-
bontására törekedő intrikáknak a következ-
ménye B amely a távolabbi perifériákon  mű-

MÉRNÖKI IRODA bányászat, föld-  és erdőmé 
rések, ut, vasút, kötélpályák, 
ásványvizek, bányagépek 

FÖLDGÁZVEZETESstb. — 
; Bálás Jenő oki. bányamérnök 

K o l o z s v á r , Deák Ferenos-otoa 16. szám, L emelet. 
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kOdA jegyzők ügyit egyszer éa mindenkorra a 
központ közeiében éM jegyzők önkényének 
Mojgiltatni U, és amelynek bitterét a 
M i m egylet érdemekben megőszült veiére 
éa kSsueratetben álló elnöke Usskay Bálint 
elleni irigység éa rosszakarat képed, elitéli, 
a fölött  megbotránkozásának ad kifejezést,  a 
képviseled rendszer lUnntartésáhos föltétlenül 
ragaszkodik, Usskay Bálintnak pedig bizalmat 
szavas, s óta következő távirattal űdvösli: 
.Cslkvinnegye Jegyzói egyesülete mai napon 
tartott gyűléséből ragaszkodásánsk és feltét-
len bizalmának tolmácsolása mellett országos 
elnökét szeretettel BdvSzli s üdvös küzdelmé-
hez sikert és kitartást kiván*. 

Egyes személyi ügyek és a társegyletek 
átiratainak elintézése után a f.  bó 29 én Kolozs-
váron tartandó országos jegyzói gyűlésre az 
egylet Pálffy  Andrást, Péter Józsefet,  Árpa 
Lajos, Balogh Istvánt, Dr- Elekes Mártont és 
Reck Ferencet küldötte ki. 

Lórlncs János egyleti pénztárnok a mult 
évi számadást és a jövó évi költségvetést ter-
jesztette eló, melynek elfogadása  után Balogh 
Istváa indítványára a gyűlés Méltóságos Gya-
lókay Sándor fóispán  nrnak a jegysói kar 
Ujjei iránt állandóan tanúsított jóindulatáért 
köszönetet szavazott s öt a kővetkező távirattal 
üdvözölte: 

„Csikvármegye jegyzói egylete mai napon 
tartott gyűléséből őszinte ragaszkodásának éB 
bizalmának tolmácsolása mellett Méltóságodat 
hódolattal üdvözli." 

Fóispán ur Őméltósága még as nap folya-
mán ezen üdvözlésre a következő távirattal 
válaszolt: 

tPálfly  András  egyleti  elnök  urnák 
Várdotfalra 

Csikvármegye jegyzői egyleténék szíves-
kedjék elnök ur legmelegebb őszinte rokon-
szenvem jó indulatom és hálás kössönetem ki-
fejezését  tolmácsolni, a közgyűlésükön irányom-
ban nyilvánított bizalmuk és ragaszkodásukért, 
jövőben is mindenkor a legmelegebb érdeklő-
déssel fogom  a jegyzői kar érdekeit támogatni. 

Oyalókay  Sándor 
fStspdn. 

Fölösleges fejtegetni,  hogy a távirati válaBzt 
a jegyzői kar óriási lelkesedéssel fogadta. 

A fentiekben  voltam bátor a gyűlés lefolyá-
sáról beszámolni s mig egyrészről örömmel 
tölti el lelkemet egyleti életünk erkölcsi és 
szellemi magas nívója, az egyleti életünben 
megnyilvánuló életre valóság, másrészről szo-
morúsággal gondolok as érdeklődésnek akar-
tának többségénél tapasztalt hiányára. 

Kedves Kollegák I 
A jegyzői kar elégedetlenkedik, helyzetének 

tarthatatlan voltát tovább tűrni, ügyei rende-
zésének elodázását összedugott kézzel tovább 
nézni nem hajlandói 

Az onzág minden egyes jegyzőjének lel-
két fogva  tartja a jobb sors utáni vágy, or-
szágos egyletünk sorennk jobbra forditáía  ér-
dekében ezer akadály és nehézséggel küzdve 
emberi erőt fölülmúló  küzdelmet folytat,  de 
ezen vágy csak ugy válhatik valóra, a küz-
delmet csak ugy koronázhatja siker, ha a kö 
zös cél elérése érdekében folytatót  küzdelem-
ből ki-ki ereje és tehetségéhez mérten kiveszi 
a részét. Tul vagyunk terhelve, napjaink egy 
perce sem a mienk, s bogy kötelezettségeink' 
nek eleget tehettünk, nem egyszer éjszakán 
kat is fel  kell áldoznunk és ily körülmények 
között nem csoda, ha gyűléseink nem elég né-
pesek. Mindazonáltal akkor, amidőn saját 
ügyeink és céljaink érdekében évenként egy, 
csak egyetlen egy napot kérünk, bizton remél-
jük, hogy az érdeklődés tapasztalt hiánya név-
leg meg fog  szűnni. 

Segíts msgadon s az Isten is megsegíti 

- Néhány évvel ezelőtt — s ma is kisebb 
mértékben — Élőpatak, Tusnád, Málnás stb. 
sétányai hangosak voltak a gyógyulást és 
üdülést kereső nagyszámú romániaiak szavától. 
Es a látogatottság évről-évre csappan. Oka 
ennek, az, hogy amíg néhány évvel ezelőtt 
egész Romániában két elviselhetetlenül drága 
fürdőhely  volt, addig most lépten-nyomon sza-
porítják azokat s ennek megfelelően  marad el 
tőlünk évenklnt sok ssáz idegen. Es bár Ho-
rn ániába" széltében különös rajongással van-
nak forrásvizeink  gyógyhatáso iránt, lemon-
danak róla, mert odahaza az egymásután lé-
tesülő üdülőhelyek kielégítik az igényeket, 
amit nálunk teljes mértékben nélkülözni 
kénytelenek. 

íme  nehâqy számadat: 
Élőpatak fürdő-vendég  forgalma, 

év állandó belföldi  állandó romániai 
1893 401 349 
1894 314 296 
1895 337 294 
1896 267 280 
1897 366 305 
1898 360 294 
1899 395 322 
1900 469 152 

Kovászna fürdő-vendég  forgalma. 
állandó belföldi  állandó romániai év 

1893 
1894 
1895 
1896 
1897 
1898 
ld99 
1900 

év 
1898 
1899 
1900 

471 
375 
300 
423 
453 
305 
490 

Tusnád fürdő-vendég 
állandó belföldi 

593 
726 
734 

90 
45 
50 
62 
37 
39 
24 
17 

forgalma, 
állandó rómániai 

568 
367 
327 

Bár az adatok nem a legfrissebbek,  mégis 
megerősítik az általunk felsoroltak  igazát. Ez 
a nagyarányú csökkenés kizárólag az ujabb 
befektetések  hiányának tulajdonitható. 

Annak kimutatására, hogy annak a fürdő-
nek forgalma,  mely fokozott  igények kielégí-
tésére is alkalmas, milyen hihetetlen mértékű 
gyarapodást mutat, álljon példaképpen az a 
számadat, mely azt mutatja, hogy Vízakna 
látogatottsága 1900-ban 444 személy volt, mig 
az elmúlt évben 6424. Az ideiglenes vendégek 
száma pedig ugyanez idő Uatt 36412-re 
szökkent. 

Annak a jelentós gasdasági erőnek fel-
szinrehozása, mely gyógyfürdőinkben  és ás-
ványvizeinkben rejlik, iontos nemzeti felada-
tot képez. Ennek átlátása indította arra a 
Pénzintézetek Országos Egyesülése Erdélyrészi 
Szövetségét, hogy ez ügyet megoldásra jut-
tasBB. Éppen ezért elhatározta, hogy az ősz 
folyamán  mozgalmat indit a fürdő-érdekek  fel-
színre hozása és megoldása ügyében, igy re-
meibe ő, hogy a fürdők  és a péozintézeti 
szövetség között kapcsolat jöu létre, s akkor 
Erdély gazdásági megerősödésnek bő forrásai 
fognak  megnyílni. 

Az erdélyi fürdők 
helyzete és jövője. 

A vsrázshatásu .borvizek* kincses hazá-
jában, Erdélyben kiaknázatlanul hever egy 
olyan hatalmas jövedelmi forrás,  minek fel-
ismerése és kellő értékesítése magában n-jtí 
a gazdasági megerősödésünk kulcsát. A szé-
kely fţjt  jellemző nemtörődömség veszélybe 
juttatta az erdélyi magyarság gazdasági ha-
talmi Bulyát a nemzetiségiekkel szemben s 
miközben a magyarföld  román kézre vándorol, 
a jövőben nem tekintve, feléljük  az erdóirtá-
sok muló jellegű jövedelmeit 

Valamikor, még az erdélyi fürdók  elég dus 
jövedelmezősége juttatott Bok családnak meg-
élhetést, de az a feltartózhatlan  visszafejlődés, 
mely fürdőinket  immár a válság szélére jut-
tatta, kiveszi kezűnkből azt a bőséges jöve-
delmi forrást,  mely másntt a meggazdagodást 
hozza. — 

Már régen tol vagyunk annak átlátásán, 
hogy ai erdélyi flrdók  egyrészt Budapesttől 
s az ország többi részeitől való nagy távol-
ságaik miatt, valamint berendezkedéseiknek 
elviselhetlenűi hiányos volta miatt, nem ve-
hetik fel  a versenyt a klrályhágóatuli bel- és 
külföldi  felett  konfortu  fürdőhelyekkel.  Ámde 
as a visszafejlődés,  mely fürdőhelyeink  min-
den vonatkozásában megnyilvánul, elkerülhe-
tetlenné teszi részünkre e kérdés mellőzését. 

Székely kongresszus Csíkszere-
dában. 

Csíkszereda, 1912. augusztus 20. 
Egy pár nap választ el a Székely 

Társaság Szövetségének városunkban 
tartandó közgyűlésétől. 

Ez a nap Csíkszereda és Csikvár-
megye ünnepe lesz. 

Ide jönnek a székelység vezetői az 
ország minden részéből, kik fáradságot 
nem ismerő Qgybuzgalommal küzdenek 
székely fajunk  megerősítésén. B napon 
az ország figyelme  reánk irányul, hogy 
rokonszenvével kísérje azt a hatalmas 
közgazdasági és kulturális akciót, me-
lyet a szövetség egyre növekedő ener-
giával folytat. 

Legyünk egyek tehát e napon, ün-
nepélyünk mindnyájan a közös cél ér-
dekében. Szllnjön meg minden széthú-
zás és értsük meg egymáat. Mutassuk 
meg, hogy városunk erős oszlopa tud 
lenni a székelységnek. Legyünk ott 
mindannyian, lobogozzuk fel  városun-
kat és fogadjuk  ünnepi dísszel illustris 
vendégeinket. 

Alább adjuk a közgyűlés és fogad-
tatás programmját, melyet már egy íz-
ben közöltünk. 

Folyó hó 25-én este dr. Ujfaluai 
Jenő polgármester fogadja  a pályaud-
varon a vendégeket. Az elszállásolások 
után ismerkedési estély lesa az Euró-
pában. 

26-án reggel 8 órakor Istenitiszte-
let less a gimnázium épületében, utánna 

pedig 9 órakor kesdetét fogja  venni a 
nagygyűlés, a melyen elnököl Deák 
Lajos kir. tanácsos, a .Székely Társa-
ságok Szövetségéinek elnöke. 

A nagygyűlés tárgysorozata a kö-
vetkező : 

1. Blnöki megnyitó, tartja Deák La-
jos kir. tanácsos, a szövetség elnöke. 

2. E'nöki előterjesztések, jegyző-
könyvvezető és hitelesítők kiküldése stb. 

3. A vendégek üdvözlése dr. Ujfa-
lusi Jenő polgármester által. 

4- A szövetségi közgyűlésre jött kép 
viselők bejelentése éa igazolása. 

5. Titkári jelentés. Előterjeszti Máthé 
József  főtitkár. 

6. A .székelykérdés és a pénzinté 
zetek." Előadó; Dr. Zakariás János 
ügyvéd, a brassói Székely Társaság el-
nöke. 

7. A .Székelyföld  fürdői,  termé-
szeii ritkaságai és az idegen forgalom." 
Előadó dr. Hankó Vilmos budapesti fő 
reáliskolai igazgató. 

8. „Csikvármegye iparának fejlesz-
tése.* Előadó László Qyula szövetségi 
alelnök, a marosvásárhelyi keresk. és 
iparkamara másodtitkára. 

9. A „csíki gazda néhány nyomo 
rusága." Előadó T. Nagy Imre csikme-
gyei gazd. egyleti titkár. 

10. .A Székely nép szociologiája és 
haladásának feltételei."  Blőadó dr. Ko 
vács József  debreceni gazd. akadémiai 
tanár. 

11. Számadás, költségvetés. Előter-
jeszti Hints Sándor pénztáros. 

12 Indítványok. 
13 A jövó közgyűlés helyének és 

idejének megállapítása. 
14. A közgyűlés berekesztése. 
A gyűlés végeztével társas ebédre 

gyűlnek össze a Vigadó nagytermébe, 
amelyre eddig több mint 450 szeméi) 
jelentkezett. 

A gyűlést megelőzőleg augusztus 
23 , 24. és 25-én ipari kiállítás lesz a 
gimnázium tornatermében. A kiállítást 
a csíkszeredai ipartestület rendezi, me-
lyen részt vehetnek csikmegyei illető-
ségű, vagy származású iparosok, ipa-
iosse(,édek, házi iparosok (nők is), va-
lamint műkedvelők. 

A nagygyűlésre különben több mint 
250-en jelentették be idegenből rész-
vételűket, nevezetesen megfognak  je-
lenni : A budapesti, gyergyószentmik-
lósi, udvarhelyi, brassói, gyulafehérvári, 
besztercei, elöpataki, fogarasi,  számos-
újvári, kassai, hosszufalusi,  debreceni, 
váci. tordai, uegesvári, nagyszebeni, 
marosvásárhelyi, nagyajtai, Székely 
Társaságok, bajai Szécheni szövetség, 
Bukaresti Szent István egyesület 26 
taggal és a marosvásárhelyi iparka 
mara. 

Csíkszereda város közönsége a Szé-
kely Társaságok Szövetségének nagy-
gyűlése alkalmából Csíkszeredában a 
Vigadó nagytermében 1912. évi aug. 
hó 26-ik napján (hétfőn)  a városi Sé-
tatér-alapja javára Hangversenyt ren< 
dez a következő műsorral: — 1. Ma-
gyar dalegyveleg ; előadja a csíksze-
redai Dalárda. 2. Népdalok. Hegedűn 
előadja Nádasdy Béla cigányzene kisé 
rettel. 3. Magyar dalok. Énekli De 
mény Irénke. Zongorán kiséri N. N. 4. 
Szaval dr. Szlávy Tibor. 6. Kuruc da-
lokat énekel dr. Imeos János, zongorán 
kiséri dr. Száva István. 6. Vonós né-
gyes; előadják I. hegedűn dr. Száva 
Istváq. 1L hegedűn Nádasdy Béla, mély 
hegedűn dr. Kiss Béla, gordonkái Do-
mányánc Péter. 7. Felolvas Benedek 
Elek. 8. Székely: Sziréné. Zongorán 
előadja dr. Kolonics Dénesné. 9. Far 
kas Imre: Minőn levele. Énekli Veress 
Paula; zongorán kíséri: N. N. 10. Liszt 
VI. rapsodia. — Hegedűn előadja dr. 
Száva István, zongorán kiaéri dr. Ko-
lonica Dénesné. 11. Kuruedalok. Táro-
gatón cigányzene kiséret mellett elő-
adja dr. Fejér István. Helyárak: Pá-
holy 16 korona. Oldal és I. IL sor tám-
láaazék 3 kor. IV—VUig 2 korona. 

Állóhely 1 korona. Karsatl ülőhely 1 
kor. Karsati állóhely 60 fillér.  A műsor 
kezdete fél  8 órakor. Hangverseny alatt 
az ajtók zárva lesznek. Kéri a rende-
zőség a hölgyeket, hogy a nézőtéren 
kalap nélkül jelenjék meg. Jegyek 
előre válthatók Pototoky Pál űsleté-
beo. A zenét Kosák Dávid brassói zene-
kara szolgálja. 

Vidéki várospolitika. 
Ha hazánk vidéki városait a külföldi 

városokkal összehasonlítjuk, oly tényre 
bukkanunk, mely egy pillanatra megdöb-
bent bennünket és a magyar kultura ro-
hamos fejlődése  feletti  örömünket és lel-
kesedésünket ugyancsak csökkenti. 

Amíg ugyanis a nyugati országok 
metropolisai mellett külső megjelenésben, 
szépségben és tisztaságban a vidéki vá-
rosok sem maradnak el, sőt egészséges, 
magas színen álló fejlődést  mutatnak, 
addig a magyar provinciális városok, 
még a gócpontokat sem véve ki, azarchi-
tekturális megjelenést illetőleg a fővá-
rostól hihetetlen messze elmaradnak. 

Hogy egy város külső megjelenése, 
képe mily pompásan kifejezi  annak kul-
turális fejlettségét,  lakóinak ízlését, jólé-
tét és törekvéseit, jól tudjuk, de midőn 
ezt hangsúlyozzuk és közben a magyar 
állapotokat szemléljük, hát szomorúsá-
gunk megérthető, hisz ezáltal Önma-
gunkra, viszonyainkra, a magyar kultu-
rára is kénytelenek vagyunk az ítéletet 
kimondani. 

A magyar vidéki városok és általá-
ban a magyar kultura hátramaradásainak 
fóokait,  melyek a földrajzi  fekvésből  és 
a történelmi múltból származtak, ismer-
jük és méltányoljuk is, ámde túlságosan 
elnézők volnánk, ha azt a laetargikus 
nembánomságot, azt a megdöbbentő tu-
datlanságot, azt az elmaradottsághoz 
csökönyösön ragaszkodó várospolitikát, 
mely a magyar városok legfőbb  sajátos-
sága és minden egészséges fejlődés  ke-
rékkötője, a mult, a rég mult bajaival 
megokoltnak elfogadnók. 

Ismeretes az általános fölfogás,  mely 
vidéki városokban az uj kulturális és 

szépészeti létesítményeknek elintézését 
oly rövidesen megoldja, mikor a tanács 
nagy bölcsen kimondja, hogy ami az 
apáinknak jó volt, miért ne lenne jó ne-
künk is és ezt a lehetetlen érvet tartják 
szem előtt, mikor minden egyéb meg-
okolás nélkül leszavazzák a legégetőbb 
kulturális beruházásokat is. 

Hiszen elismerjük, hogy apáink ide-
jében, mikor a külső körülmények csak-
ugyan nem engedték meg az uj beruhá-
zásokat, a városok fejlődéséről  szó sem 
lehetett, de keleti kényelemmel párosult 
tudatlanságra vall az, hogy most, midőn 
majdnem minden megvan adva arra, 
hogy a nyugati országok példájára gyors, 
egészséges, lüktető fejlődés  bontogassa 
szárnyait minden vonalon, a múltra való 
hivatkozással a jelen sürgető követeimé 
nyei előtt behunyjuk szemeinket. 

Szinte megmagyarázhatatlan, hogy mily 
elkeseredett harcon át juthat csak egy-egy 
technikai beruházás diadalra, még azok 
is, melyeknek létesítését a közszükség 
elemi erővel nélkülözhetetlennek minősiti 
és követeli. Az utak kiépítése, a vízve-
zeték, a csatornázás, a világítás stb. kér-
dését még mai napiglan is fölösleges  luxus 
gyanánt tárgyalja nem egy jómódú ma-
gyar város tanácsa. 

Elgondolhatjuk azután, hogy minő 
elbánásban részesülnek azok a kulturális 
kérdések, melyeknek szükséges volta nem 
tűnik fel  oly szembeszökő módon, amelyek 
látszólag kimutatható módon semminemű 
hasznot a község háztartásában nem hoz-
hatnak. Ezek azok a beruházások, melyek 
hivatva lennének a község külső meg-
jelenését, képét elfogadhatóvá,  széppé, 
művészivé tenni, amelyek a külföld  vá-
rosait oly feltűnően  magasabb fokon  ál-
lónak mutatják, a mi paraszt- és pallér-
stylusban megépített és elrendezett váro-
sainkhoz képest 

Nagyon sokat tudnánk elmondani 
emez állitásunk bizonyítására, nagyon 
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sok példára tudnánk hivatkozni, de nem 
akaijuk ezi vagy amazt a vidéki közsé-
get pellengérre állítani, ahol a bajok ki-
rívóan jelentkeznek, hiszen, fájdalom,  alig 
ikad város széles e hazában, hol a jól 
megérett kulturtörekvések akadálytalanul 
gvözhetnének. 

És mikor városaink fejlődésében  az 
előrehaladás helyett a stagnálást, avagy 
a visszaesést kell konstatálnunk, főképp 
ebben találjuk a bajok szülő okát. Azok 

városaink, melyeknek vezetősége a va-
lódi modern műveltség fokán  állván, a 
város fejlődésében  a műszaki befolyás-
nak teret enged, sokkal magasabb kul-
turfokra  emelkednek, mint azt például 
magának Budapestnek, de Nagyváradnak 
és Temesvárnak példája is fényesen  igazolja. 

Kecskékkel helyettesítik 
— a dajkákat 

Napról-napra aggódó gondját képezi 
az állami gyermekmenhelyeknek az anya 
nélkül oda került csecsemő gyermekek 
táplálása, akiknek a száma mindinkább 
szaporodik. Van olyan vidéki intézet, 
ahol tiz anyátlan csecsemőt gondoznak. 
Van ezek kOzött néhány olyan, akinek 
az édesanyja elhalt, vagy beteg; de na-
gyobb számmal vannak azok, akiknek 
már a születése kellemetlen volt az anyára. 
Ezeket azután mielőtt még édes gőgi-
cséléssel és boldogító mosollyal az anyai 
szeretetet a maguk részére biztosítani 
tudnák, kiadják az állami gyermekmen-
hely megkerülésével lelketlen, kapzsi 
asszonyokhoz, akik csak akkor viszik be 
őket a menhelybe, amikor anyjuk a be-
ígért tartásdijat nem fizeti  és amikor a 
gyermek betegségtől gyötörve a sir szé-
lén áll. 

Ezeknek az ártatlanoknak a megmen-
tése az intézeti orvos legfontosabb,  leg-
szebb, de legnehezebb feladata.  Legtöbb 
esetben leghasznosabb orvosság az anya-
tej lenne, de igen sokszor még drága 
pénzért sem lehet szoptatós dajkát kapni. 
Ilyenkor ugy segített az intézet, hogy 
egy-egy csecsemőjével bent lévő anyá-
nak külön jutalomdijat — havi 6—8 
koronát — fizetett  azért, hogy a jaját 
gyermeke  mellett még egy másik anyát-
lan csecsemőt is szoptatott. A jutalom-
díj mellett külön étadagokat kellett adni 
az ilyen anyáknak s amellett dédelgetni 
őket, mert ha valami nem kedvük sze-
rint történt, megtagadták a kis mostoha 
táplálását. 

Pár hónap előtt Ruffy  Pál miniszteri 
tanácsos, az állami gyermekmenhelyek or-
szágos felügyelője  kecskéket küldetett az 
egyik menhelynek, azzal az utasítással, 
hogy tegyenek kísérletet a kecsketej el-
használásával. Előbb a kifejt  tejet hasz-
nálták a mesterségesen táplált csecsemők-
nél, pár nap óta pedig sikeresen kísérle-
teznek az anyátlan csecsemők közvetlen 
szoptatásával. Három-négy csecsemő szo-
pik elégséges tejet egy-egy kecske em-
lőjéből. A tisztára fürösztött  és jól ápolt 
kecske néni mintha átérezné azt a ma-
gasztos feladatot,  amelyet teljest, olyan 
szépen türi, hogy a gyermek emlőjét 
szívja. Közbe-közbe oda néz, béget, mintha 
biztatná a kisdedet. A dajkahiányon se-
gíteni kellett. Illetékes körökben elhatá-
rozták, hogy a gyermekmenhelyeken az 
anyákat kecskékkel pótolják. Különben 
már nem is ritka a dajkaszolgálatot tel-
jesítő kecske. Azáltal, hogy a kecske tej 
vegyi összetételében igen közel áll az 
anyatejhez, az állat pedig úgyszólván 
teljesen mentes a tüdővész bacillusaitól: 
igen nagy jelentősége van e kísérleteknek, 
melyek ba beválnak és nyomában a daj-
kakérdés megoldása jár, ugy Ruffi  Pál 
orsz. felügyelő  csak gyarapította a gyer-
mekvédelem terén eddig szerzett hervad-
hatatlan érdemeit. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Kinevezés. A m. kir. igazság ügyml-

niszter a marosvásárhelyi ügyvédvtisgáló bi-
zottság tagjává Fekete Imre marosvásárhelyi 
kir. Ítélőtáblai bírót as 1912. év végéig ter-
jedő hatálylyal kinevelte. 

— Ssemelyi bir. Gyalókay Sándor főis-
pán borszékfűrdőí  üdülését befejezve,  család-
jával együtt haza érkezett. 

— Áthelyezés, A vallás- és közoktatás-
ügyi miniszter Frey Ferenc gyergyószentmik-
lósl főgimnáziumi  tanárt a kassai főreálisko-
lához áthelyezte. 

— Alispánból lett ügyvédjelölt. Dr. 
Karay a szombathelyi törvényszéknél a felebb-
vitell tanácsban fényesen  látta el a védelmet, 
mint ügyvédjelölt. Mikor kollégái üdvözölték, 
mondotta el, hogy nyugalmazott alispán. Bor-
sod vármegye alispánja volt, -szigorúan hiva-
tásának élt. A szigorúsága sok ellenséget szült 
és végre is kénytelen volt az alispáni állást 
ott hagyni. 

— Aranylakodalom Dánfalváo.  A mi -
nap jelzett aranylakodalom, pókakereszturi 
Székely András és neje Oyőrffy  Anna öröm-
ünnepe, nagy fénnyel  lett megülve Dánfalván, 
folyó  bó 15-én. Az ünnepély szentmisével vette 
kezdetét a karczfalvi  templomban, abol dr. Ká-
szonyi Alajos, a kiváló hitszónok, plébános 
gyönyörű beszéd kíséretében újíttatta meg a 
tisztes párral házassági esküjét. A remek be-
szédben utalt a Bzónok amaz Igazságra, bogy 
csak az Isten áldásával megszentelt házasság 
lehet boldog. Méltatta az ünneplő pár érde-
meit az egyház és a község körül; példás csa-
ládi életét és erényeit. Végül azt mondta, bogy 
egy boldog házasélet utolsó korszakában nem 
lehet más, uemesebb célja a hitveseknek, mint 
előkészíteni lelküket az örökboldogságra, az 
Istennel való boldog együttélésre.. A nagy-
szerű szentbeszéd mély hatással volt a nagy-
számú ünneplő közönségre s a szentélyt be-
töltő rokonságra. A megjelentek ezután—hosszú 
kocsisorral — vonultak Dánfalvára,  hol dísz-
ebéd következett Megható \olt látni az uno-
káknak és dédunokáknak népes csoportját, 
mely szeretettel vette körül az öregeket A 
lakomán felköszöntők  is hangzottak el. A jó 
hangulatot kitűnő cigány zenekar muzsikája 
támogatta s a fiatalság  csakhamar táncra per-
dült és az ősi kúria árnyékában, az udvar fái 
alatt, pompásan mulattak. Este ismétlődött a 
loasztokkal fűszerezett  diszlakoma és a jókedvű 
társaság a késő éjjeli órákig maradt együtt. 

— Névváltoztatás. A belügyminiszter Ro-
mán Károly csobotfalvi  illetőségű, csíkszeredai 
lakos, valamint Viktor utónevü kiskorú gyer-
meke családi nevének Marosira kért átváltoz-
tatását engedélyezte. 

— Egyetemi estély. A csíkszeredai egye-
temi ifjúság  folyó  hó 24-én rendezi szokásos 
táncestélyét, melyre az előkészületek nagyban 
folynak.  A lelkes rendezőség mindent megtesz 
az estély sikere érdekében. Mivel az estély 
össze van kötve a városunkban tartandó több 
napos székely kongresszussal és kiállítással, 
előreláthatólag az estélyen nagy számmal vesz-
nek részt a kongresszusra érkező vendégek ie. 
A rendezőség az estélyre Kozák Dávid zene-
karát hivta meg. Az estély jövedelme a séta-
tér-alap javára fordittatik. 

Táncmulatság, a várdotfalvi  és cso-
botfalvi  önkéntes tűzoltó-testület 1912. évi 
szeptember hó 1-én, Várdotfalván,  a község-
háza nagytermében zártkörű táncmulatságot 
rendez. Kezdete este 8 órakor. Belépti-díj: sze-
mélyjegy 1 korona 20 fillér,  családjegy 2 ko-
rona 40 fillér.  A tiszta jövedelem a felszere-
lések beszerzésére fordittatik. 

— Egyetemi hallgatók figyelmébe. 
Kolozsvári intelligens családnál 1—2 egyetemi 
hallgató teljes ellátást nyerhet Lakás az egye-
tem, könyvtár éa klinikák közvetlen közelében. 
Bővebb felvilágosítást  a kiadóhivatal nyújt. 

— Áthelyezea. A vallás- és közoktatás 
ügyi mioiszter Nagygalaci János Szépviz-csü-
gési és Oeiszler Peter kunszentmártoni állami 
elemi iskolai tanítókat kölcsönösen áthelyezte. 

— Fősoroaáaok. Szerdán nyertek befe-
jezést a gyergyóezentmiklósi járásban az idei 
fŐBorozások.  A felbivollak  közül megielent 074 
állitáskötelesek, melyből besoroztatott 264, se-
gédszolgálatra alkalmasnak találtatott 3. Az 
alkalmasnak talált besorozottak az előállott 
állitáaköteleaek 40 nzásalékát teszik ki, ami 
kielégítő eredménynek mondható. A fósorozá-
Bok pénteken Csíkszeredában folytattatnak. 

Helyrelgaaltas I Alattirt ezennel kije-
lentem, bogy a .Csiki Lapok", folyó  1912. év 
augusztus 14-én megjelent 33. számában kö-
zölt .vas Idők-vas emberek" c. tárca szerzője 
nem én vagyok s igy annak Írójaként tévesen 
lettem megnevezve. Fejér Qerő. 

A i ünnepek u) rendje. A herceg 
primás legutolsó körlevele révén nyilvánosságra 
került a pápa azon döntése, amelylyel az ünne-
pek HyAmArntk korlátozásáról szóló rendelke-

zést a püspöki kar felterjesztésével  szemben 
Magyarországra is kiterjesztette. A i agyfon-
tosságu döntéssel széles körökben fo  ţla lkozott 
a sajtó és a hírhez fűzött  kommentárok kö-
zött előtérbe lépett az a kérdés ÍB, amelyre 
nézve sem a pápai rendelet, sem-ez azt kihir-
dető primási körlevél nem intézkedett kifeje-
zetten, hogy mikor lép életbe a rendelet, ille-
tőleg, hogy az ünnepek redukciója, mely idő-
ponttól kezdődik? Illetékes helyről most ez 
ügyben a következőket közlik: Mielőtt még a 
magyar püspöki kar állást foglalhatott  volua 
az ünnepek rendjének a Supremi Discipllnae 
kezdetű pápai motu proprio megváltoztatása 
tárgyában, Vaszary Kolos bíboros hercegprí-
más kieszközölte a római Curiánál, hogy Ma-
gyarországon az ünnepek régi rendje az 1912, 
évben változatlanul megmaradjon. Ezen a ren-
delkezésen természetszerűleg mitsem változtat 
az, hogy a Szentszék a magyar püspöki kar 
előterjesztéseit mellőzvén, az ünnepek Bzámá-
nak redukálását Magyarországra nézve is kö-
telezővé tette. Ez a rendelkezés csak az 1912. 
év utáui időre vonatkozhatik, amit az is bizo 
nyit, hogy ugy az esztergomi főegyházmegyé-
ben, valamint a többi egyházmegyékben is csak 
október végén fogják  a pápa döntését a hívek-
nek a szószékről kihirdetni. Az ünnepek iţj 
rendje tehát Magyarországon 1913. évi január 
hó 1-én lép életbe. * 

— Értesítés. Mindenféle  diszeB ruggyanta-
(gummi-) bélyegzőt festékező  párnával, Bzá-
mozógepet iparosok, kereBkedők, ügyvédek, 
pénzintezetek, egyletek, hivatalok, községek 
részére legolcsóbban kéazit az Elsó Czeglédi 
Ruggyantabélyegzőgyár Czegléden. — 10 ko-
ronán felüli  rendelesnél a rendelő 100 darab 
pergamentnévjegyet kap, tetszéB szerinti be-
tűvel. Ugyancsak különféle  reklámtárgy kap-
ható. Utazók és helyi képviselők magas juta-
lek mellett felvétetnek.  Tessék árjegyzéket 
kérni. 6—5 

— Belratás a dl tról állami polgári 
fliuiskolába.  Ezen iskola igazgatósága tu-
datja az érdekelt szülőkkel, bogy a beiratások 
szeptember hó 1-től 4-ig tartanak. Az I-ső osz-
tályba oly tanulók vétetnek fel,  kik az elemi 
népiskola negyedik osztályát Bikerrel elvégez-
ték. A felsőbb  osztályokba való felvétel  meg-
felelő  bizonyítvány alapján történik. Vidéki ta-
nulók magánházaknál jó szállást és ellátást 
kaphatnak. A beiratásnál iskolai, születési éB 
uyraoltási bizonyítványra van szükség. 

— Pályázati hirdetmény. A gödöllői 
áll. méhészeti gazdaságban folyó  évi október 
hó 15-én megkezdődő két éves méhészmunkás-
tanfolyamra  pályázat hirdettetik. Felvétetnek 
oly egyének, kik 16 életévüket betöltötték, de 
35-ik életévüket még tul nem baladták. A fel-
vételt kérő és egy. koronáB bélyeggel ellátott 
folyamodványokat  a m. kir. főldmiveléBÜgyi 
miniszterhez (Budapest, V., Országház-tér 11.) 
folyó  évi szeptember hó végéig, a következő 
okmányokkal felszerelve  kell benyújtani: 1. Ke 
reeztlevél (születési bizonyítvány). 2. Az elemi 
népiskola négyosztályának elvégzéséről szóló 
bizonyítvány. 3. Hiteles bizonyítvány arról, 
bogy folyamodó  valamely mezó-, kert-, szőlő-
vágy erdőgazdaságban mint segé Jmunkás vagy 
mint egyéb alkalmazott legalább egy évet gya-
korlatilag töltött és használhatóságának s meg-
bízhatóságának tanújelét adta. A fóldmives 
vagy kertmunkásiakolál végzettek előnyben ré-
Bzeaülnek. 4. Azoknak, kik szülői gondozás alatt 
állanak, az emiitett községi bizonyítványon kí-
vül még Bzüleik, esetleg gyámjuk oly bele-
egyező nyilatkozatát ia keU mellékelniük, mely 
az illetőnek a tanfolyamra  való belépését meg-
engedi. 5. Csatolandó továbbá az ép, egéez-
ségea és munkára edzett testalkatot igazoló 
orvosi bizonyítvány. A tanfolyamra  felveendő 
egyének a gazdaságban szabadlakást és állam-
költségen teljes ellátást kapnak, betegség ese-
tén ingyen orvosi segélyben és gyógyszerben 
ÍB részesülnek. A szükséges könyveket, Írósze-
reket, a gyakorlati munkához megkívántató 
felszereléseket,  szerszámokat és eszközöket 
használatra Bzintén a gazdaságban kapják. — 
Azon esetben, ha a felvett  tanuló évközben 
saját akaratából távoznék a gazdaságból, az 
élvezett ellátás diját a szülő vagy gyám meg-
téríteni tartozik. Minden növendék 60 korona 
ruhapénzben is réBzeBŰl oly módon, hogy a 
szükséges ruházatról ezen ösezeg erejéig a 
gazdaság vezetője gondoskodik. B u d a p e s t , 
1912. augusztus 8. M. kir. földmivelésügyi  mi 
niszter. 

— Tanítók gyógyfürdőjéről.  Általáno-
san Ismeretes a tanítók amaz értékes moz-
galma, hogy a tanítók és más társadalmi állása 

egyének fárasztó  munkában meggyengült ideg-
zetének erősítése, a meghűlésből származó 
összes betegségek gyógyítása, kellemes nyári 
üdülése s igy a további intenzív munkához 
BzükBéges uj erő gyűjtése BzemponQábóI egy 
gyógyfürdő  és üdülőhely létesítését vették 
tervbe. Mert, mig egyik-másik fürdőn  létesített 
tanítók lakóházával a tanítók olcsó fürdői  üdü-
lésének éB gyógyulásáuak csak egy része, az 
olcsóbb lakás kérdése nyer megoldást, a be-
tegsegélyző alapok szervezésével szintén csak 
néhány tanitó juthat olcsón fürdőhelyekre,  ad-
dig a tanitók társadalmi gyógyfürdőjének  szer-
vezésével ezer meg ezer tanitó és tanitó csa-
lád üdülhet és gyógyulhat az otthoni költeke-
zése mellett E feltevésről  a valóságban is 
meggyőződést szerezték a tanítók, mert a szer-
vezéB alá vett székelyudvarhelyi Szejke-fllrdőn, 
bérleti alapon már most a jelen nyári idény-
ben megnyitották a tervezett fürdő  és üdülő-
helyüket s számos tanitó és tanitó család és 
más társadalmi állású egyén üdül és gyógyul 
ezen értékes bó forrású,  kénes-BÓB, a herkulesi 
források  vizével csaknem azonos összetételű 
gyógyvizű, erdóa helyen fekvő  Szejke-fUrdőn. 
Szerzett tapasztalataik alapján egytől-egyig el-
ragadtatással beszélnek ezen nagy kincset ért 
fürdő  hatásáról, gyógyerejéról 8 erős elhatá-
rozással vannak, ennek megszerzése és cél-
szerű kiépítése érdekében szervezés alá vett 
részvénytársasági mozgalom támogatása érde-
kében. A közeli napokban kibocsátandó rész-
vénytársasági „Alapítási Tervezet" szerint a 
készen levő épitési tervek éB költségvetések 
alapján a részvénytőke 500,000 korona less s 
egy részvény ára alapítási költségekkel együtt 
52 korona, melyet a tanitók és más állása 
foglalkozású  egyének is jegyezhetnek. A taní-
tók eme társadalmi mozgalmához való csatla-
kozása az Udvarhely vármegyei jegyzői-egylet 
a napokban hozott közgyűlési határozata alap-
ján az ország összes jegyzői egyesületeit fel-
hívja, hogy a kibocsátandó részvények 50 szá-
zalékát a jegyzők vegyék meg, bogy igy Be-
gitsék mielőbb céljához jutni ezen üdvös moz-
galmat, a tanitók társadalmi gyógyfürdőjének 
kiépítését. Részvények és villatelkek vásárlása 
iránti szándékát bárki bejelentheti már most 
Qyerkes Mihály igazgató-tanítónál, Székely-
udvarhelyt Részvénytársasági és a magán épít-
kezések az alakulás után azonnal megkez-
dődnek. 

— UJ olg&rettak. A dohányjövedék igaz-
gatósága most azon igyekszik, hogy kiszorítsa 
az importált cigarettákat. A siker reményében 
háromféle  cigarettával akar kedveskedni a 
dohányzóknak. — Török dohányból készülnek 
majd az uj jövevények, az egyik cigaretta fajta 
parafa  végű, a másik aranyvégű, a harmadik 
pedig szopókás lesz. A három cigarettafajta 
valószínűleg ősszel fog  bemutatásra kerülni 
A gyártás már javában folyik. 

— Kormányrendelet koronajáradék 
váaárlásra. A belügyminiszter a napokban 
35625—IV. a. 1912. szám alatt a kővetkező 
rendeletet intézte az ország valamennyi vár-
megyei törvényhatóságához: A községek tu-
lajdonát képezett s a kötvényezés alól felol-
dott államadóssági kötvények ellenértékének 
heiyrepótlása körül egyes községek azt a 
célszerűtlen, sőt káros eljárást követik, hogy 
az évi visszatérítési összegeket hosszabb ideig 
gyümölcsözetlenül pénztárukban hevertetik 
ahelyett, bogy kamatveszteségeik elkerülése 
céljából koronajáradék kötvények vásárlása 
végett a m. kir. központi állampénztárhoz ter-
jeeztenék fel.  A községek vagyoni érdekeinek 
kötelességszerű megóvása céljából — a pénz-
ügyminiszter úrral egyetértőleg — legcélsze-
rűbbnek látom ezért, bogy a községek kellő-
képpen figyelmeztessenek  arra, miszerint a 
feloldott  kötvények ellenértékének helyrepót-
lására szolgáló évi részleteken 4 százalékos 
magyar koronajáradék kölcsönkötvényeket vá-
sároljanak. Felhívom ezért a vármegye tör-
vényhatóságát, bogy a területén levő közsé-
geket saját, jól felfogott  érdekükben világo-
sítsa fel  a tekintetben, bogy a legcélraveze-
tőbb, ha mindenkor, amikor a helyrepótlás 
céljaira — egy vagy több évi részletből — 
annyi készpénz áll rendelkezésűkre, hogy azon 
legalább 100 korona névértékű 4 szásalékos 
koronajáradék kötvény vásárolható, a rendel-
kezésre álló összeget, a kívánt intézkedés 
megjelölésével, küldjék be a m. kir. központi 
állampénztárba a megfelelő  összeggü kötvé-
nynk vásárlása és kötményezéBe végett. A 
mennyiben pedig valamely község már ren-
delkeznék ily helyrepótlási részletek befekte-
tése folytán  kötményezett 4 százalékos ma-
gyar koronajáradék kötvénynyel, az esetben a 
kamatfizetést  teljesítő kir. adóhivatal utján a 
kötvényvásárlásrafordilandó  készpénzzel együtt 
a már kötményezett kötvény és annak kamat-
fizetési  ive Is beküldendő a m. kir. központi 
állampénztárhoz oly célbél, hogy aa uj onnan 
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bwzerzendó kötvény a már meglevő kötmé 
nyezett kötvénynyel egy kötvénnyé legyen 
összeírható. As a körülmény. hogy ennek a 
rendeletnek a kiadása egybeesik a 4 százalé-
koe koronnjáradék párat)annl alacsony árfo-
lyamával, arra enged következtetni, bogy a 
pénzügyminiszter ezsel az első kormányzati 
intézkedést tette a járadék árfolyamok  javítá-
sára. Ugy látszik azonban, hogy mérvadó kö-
rökben komolyan foglalkoznak  a kérdéssel és 
nem lehetetlen, bogy a kormány más irányú 
Intézkedéseket is fog  eszközölni. Annyit hal-
lottunk, hogy a kormány elsősorban a blzto 
aitó intézeteket fogja  nagyobb mérvű járadék-
vásárlásra kényszeríteni. 

Értesítési 
Miután Csíkszereda városban már 

több éve, hogy udvarok kikövezésével 
foglalkozom,  tisztelettel értesítem Csík-
szereda vároa és vidéke közönségét, 
hogy jelenleg az u j földmives-iskolánál 
egy nagyobb munkát vállaltam el és 
ezért hosszabb ideig itt kell tartózkod-
nom, miért is ezen idő alatt vállalko-
zom bármely udvar, utca, kert vagy 
csatornák kikövezésére a legjutányosabb 
árak mellett, biztosítva a jó és tartós 
munkáról megbízóimat. 

Szives pártfogást  kér, kiváló tisz-
telettel 

3_ Buretza János, 
kövezó mester, Brassó. 

Értekezni lehet e lap kiadóhivatalában. 

Keresek egy kereskedő segédet, 
ki vidéken tanult rófös-  és fűszer-üz-
letben teljes jártassággal bir. Trohán 
Béla, Csikszenttamás. 3—3 

Tehetséges kereskedösegéd 
a divatáru szakmából, állandó 
alkalmaz&sra felvétetik,  ^ru-
ház, Brassó, Búzasör 9. 1-3 

Szám 6261—1912. tkvi. 1—3 

Hirdetmény. 
Csíkszereda r. t város telekkönyve birtok-

szabályozása következtében az 1869. évi 2579. 
sz. szabályrendelethez képest) átalakittatik és 
ezzel egyidejűleg mindazon ingatlanokra nézve, 
melyekre az 1886: XXIX., az 1889. XXXVIII, 
és az 1891: XVI. t.-cikkek a tényleges birto-
kos tulajdonjogának bejegyzését rendelik, az 
1892: XXIX. t.-cikkben szab.ilyozott eljárás, 
a telekjegyzőnyvi bejegyzések helyesbítésével 
kapcsolatosan foganatosittatik. 

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 ösBzes érdekeltek, hogy a hitelesí-

t é s i tárgyaláson személyesen vagy meghatal-
mazott által jelenjenek meg és az uj 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 telekjegyzőkönyvben 
előforduló  bejegyzésekre nézve okadatolt elő-
terjesztést kívánnak tenni, bogy a telekkönyvi 
halóság kiküldöttje előtt a kitűzött határna-
pon 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. g-ai 
értelmébeo 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 szóval ismerje 
el és a tulajdonjog kebelezésére engedélyét 
nyilvánítsa, mert különben jogaikat esen az 
nton nem érvényesíthetik és a bélyeg és ille-
ték elengedési kedvezménytől is elesnek; és 

4. azok, kiknek javára tényleg már meg-
szűnt követelésre vonatkozó zúofjog  vagy 
megszűnt egyéb jog van nyilvánkönyvileg be-
jegyezve, úgyszintén az Ily bejegyzékkel ter-
helt ingatlanok tulajdonosai, hogy a bejegy-
zett jognak törlését kérelmezzék, illetve, hogy 
törlési engedély nyilvánítása végett a kikül-
dött előtt jeleljenek meg, mert elleneseiben 
a bélyegmenteBség kedvezményétől elesnek. 

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

könyvi hatóság. 
GeoaA Bála, 

kir. trvszkl biró. 

Pályázat. 
A csikcsiciói róm. kalh. iskolánál 

újonnan szervezett tanítónői állásra pá-
lyázatot hirdetünk. 

Javadalom: A községtől 100 korona, 
államsegély 900 korona. Lakbér a köz-
ségtől évbegyedes utólagos részletekben 
100 korona. 

Felszerelt  pályázatok  folyó  évi 
şzeptember  10-ig benyújtandók. 

Csikcsicsó, 1912. évi augusztus 19-én. 
György Illyés, 

iskolaszéki chilik. 

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

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

ö z v . D á v i d I s t v á n n é n á l , 
Cs íksze redában , Rákóczi utca. 

t 1 

1 K 60 f. 
I „ 80 „ 

Szalámi és hentesáruk 
I» magyar szalámi május havi ára 

I 3 korona 90 fillér,  minden további 
'hóban 10 flllir  áremeléssel. — 

[ Vastag fehér  táblás szalonna ára 
Vastag fOst.  és paprikás szalonna 

I Kolozsvári hasos szalonna e. „ — „ 
FQstOlt éa papr. szelet szalonna 1 „ 70 „ 
Vadász kolbász sonka Imából 2 n 20 P 

Nyári szalámi 2 n „ 
Száras kolbász . 2 K — f. 

| mindennap frissen készítve kapható 

Theil József r r 1 gyá; 
Medgyes. (Erdélyben) 

2 7 -

Schvarcz József  és Társa 
Budapest, Váczl-körut 53 sz. 
= Alapítási év 1884. = 

Szabadalmazott Ventzki 
göztakarmány fiillesztö 

65,100,160,300 és 620 liter űrtartalom. 
Fiilleszt 40—60 perc alatt. 

Hordozható páMaTdzíí üstök. 
100- 400 liter Űrtartalom. — Az u j 
szeszadótörvény előírásai szerint. 
Angol marha- és lónyiró-

gépek és ollók. 

Jegyzőgyakornok tssSSí 
nyer — Hol? Megmondja e 
lap kiadóhivatala. 1-3 

FUszer, vas, porcellán, üveg és festék-
áru üzletembe egy fiatal,  jó megjelenésű 

s e g é d e t 
keresek, ki az üvegezést és képkereto-
zést is teljesen értené. Ajánlatok a (ize 
tési igények megjelölésével ós az eddigi 
alkalmaztatásokról szóló bizonyítványok-
kal, esetleg fényképpel  is, Keresztes 
István kereskedőhöz intézendók, Ditró. 

1 -2 

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

O i b f a t  V i a e s » , 
férfi  szabó és vegytisztitó, Csíkszereda, 

Rákóczi-utca 16. szám. 14—26 

Szám 7635/1912. 2 - 3 

Hirdetmény. 
Csiktaplocza község telekkönyve tagosítás 

következtében átalakíttatott és ezzel egyide-
jűleg azokra az Ingatlanokra nézve, amelyekre 
az 1886. XXIX., az 1889. XXXVIII, és 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-
csolatosan foganatosíttatott 

Ez azzal a felhívással  tétetik közzé: 
1. bogy mindazok, kik az 1886. XXIX. tc. 

15. éB 17. §§-al alapján ideértve e §-oknak az 
1889. XXXVIII, tc. 5. és 6. §-aiban és az 
1891. XVI. tc. 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. év i 
f eb íná r  ho 28-ik napjá ig bezárólag e te-
lekkönyvi hatósághoz oyujtsák be, mert az 
ezen meg nem hosszabbítható záros határidő 
eltelte után inditott törlési kérését annak a 
harmadik személynek, aki időközben nyilván-
könyvi jogot szerzett, hátrányára nem BZOI-
gálbat; 

2. hogy mindazok, akik az 188C. XXIX. 
tc. 16. és 18. §-ainak eseteiben ideértve az 
utóbbi § nak az 1889. XXXVIII, tc. 5. és 6. 
§-aiban foglalt  kiegészítéseit is — a ténylegeB 
birtokos tulajdonjogának bejegyzése ellenében 
ellentmondáSBal élni kívánnak, írásbeli ellent-
mondásaikat hat hónap alatt, vagyiB 1913. évi 
február  hó 26-ik napjáig bezárólag a telek-
könyvi hatósághoz nyújtsák, mert ezen meg 
nem hosszabbítható záros batáridő eltelte után 
ellentmondásuk többé figyelembe  vétetni nem 
fog; 

3. bogy mindazok, akik a telekkönyv átala-
kítása táigyában tett intézkedések által, nem 
különben azok, akik az 1. és 2. pontban kö-
rűül t eseteken kivűl 1892. XXIX. tc. Bzeiinti 
elJáráB és az ennek lolyumán töltént bejeg}-
zések által előbb nyert nyilvánkönyvi jogaikat 
bármely irányban eérlve vélik, ideértve azokat 
is, akik a tulajdonjog arányának az 1889. 
XXXVIII, tc. 10. §-a alapján történt bejegy-
zését sérelmesnek találják — e tekintetben 
felszólalásukat  tartalmazó kérvényüket a telek-
könyvi hatósághoz hat hónap alatt, vagyis 
1913. 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 Bzármazó 
bárminemű igényeket jóhiszemű harmadik sze-
mélyek irányában többé nem érvényesíthetik, 
az említett bejegyzéseket pedig csak a tör-
vény rendes utján és csak az időközben nyil-
vánkönyvi jogokat szerzett harmadik szemé-
lyek jogainak Bérelme 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 hatóság. 
Csíkszereda, 1912. évi augusztus hó 1-én. 

Dr. Mozsnay s. k , 
kir. írvszki albiró. 

Kiadmány hiteléUl: 
Kozma, 

kir. tlkvvezető. 

2 - 3 Sz. 3750/1912. 
ki. 
Pályázáti hirdetméy. 

Az eltávozás folytán  megüresedett tus 
nádi segédjegyzői állásra pályázatot hir-
detek s felhívom  mindazokat, kik ezen 
1000 korona évi fizetéssel  díjazott állást 
elnyerni óhajtják, hogy az 1883. évi 1. 
tc. 3. §. és az 1900. évi XX. tc. 3. §-ban 
körülirt minősítésüket s eddigi alkalmaz-
tatásukat igazoló okmányokkal felszerelt 
kérvényüket hozzám folyó  évi szeptem-
ber ho 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. 

Bartalls Ágost, 
főszolgabíró. 

egy éves. sertésvészen átment 

eladó, vagy kisorsolt kannal 
kicserélhető. 

Hol? Megmondja a kiadóhivatal. 

j j . i a r i l i liiiditflriliK 
A T v e r e s i IIII UOUIRHIJ. 

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' nevű erdőrészben 523 drb 
átlag 20 cm. közép átmérőjű széldöntött 
és 36 darab átlag 34 cm. mell magasságú 
átmérőjű lábon álló száraz megggyürüzOtt 
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 U-én. 2—s 

Csibl Károly, Ifi. Hajlód J ó r n f , 
birt. jegyző. bírt. elnök. 

z. 730/1912. rki. 2-2 

Hirdetmény. 
Csíkszereda város rendőrhatóságánál 

lemondás folytán,  valamint fegyelmi  uton 
való elbocsátás következtében netán 
megüresedendő összes állásokra ezennel 
pályázatot hirdetek és felhívom  mind-
azokat, kik a rendőrségi kezelő és szolga-
személyzet bármelyik állására pályásai 
k ívánnak; ez iránti felszerelt  kérésüket 
folyó  évi augusztus 31-ig alulirt 
rendőrkapitányhoz nyújtsák be. 

C s í k s z e r e d a , 1912. év iauguas tus 
hó 1-én. 

Kov&os János, 
rendőrkapitány. ' 

Sz. 670—1912. végreb. 
ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. 

Alulirt kiküldött bir. végrehajtó ezennel 
közhírré teszi, hogy a csíkszeredai kir. Járás-
bíróságnak 1911. évi V. 1441. sz. végzése foly-
tán dr. Szántó Samu ügyvéd által képviselt 
Törloy József  végrehajtató réBzére 513 korona 
követelés B jár. erejéig elrendelt kielégítési 
végrehajtás folytán  alperestől lefoglalt  és 1528 
koronára becsült ingóságokra a csíkszeredai kir. 
járásbíróság 1911. évi V. 1441. sz. végzésével 
a további eljárás elrendeltetvén, annak az alap-
és felűlfoglaltutók  követelése erejéig is, amenyí-
benazok kielégítési jogot nyertek volna, a végre-
hajtást szenvedő lakásán Csíkszeredában leendő 
megtartása határidőül 1812. s aep tember hó 
3-ik n a p j á n d. u. 5 órája kitűzetik, ami-
kor a bíróilag lefoglalt  ingók ós pedig házibu-
torok stb. a legtöbbet ígérőnek készpénzfize-
tés mellett, Bzükség esetén becs áron alul Is 
el fognak  adatni. 

Felhivatnak mindazok, kik az elárverezendő 
ingóságok vételárából a végrehajtató követe-
lését megelőző kielégítéshez jogot tartanak, 
hogy amennyiben részükre a foglalás  koráb-
ban eszközöltetett volna és ez a végrehajtási 
jegyzőkönyvből ki nem tűnik, elsőbbségi be-
jelentéseiket az árverés megkezdéseíg Blulirt 
kiküldöttnél írásban beadni vagy pedig szóval 
bejelenteni el ne mulasszák, mert különben 
csak a vételár fölöslegére  fognak  utaltatni. 

Kelt Csíkszeredában, 1912.-évi augusztus hó 
H)-ik napján. Molnár Sándor, 

kir. blr. végrehaj tó . 

Várdotfalva  (Csíksomlyó) alsó 
'« részén a „Székuthoz* nagyon 

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

A feltételek  megtudhatók helyben 
B á l i n t I m r e t u l a j d o n o B n &L 
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Andrássy-ut Rákóczi-ut 
1-50 

Alsz. 666—912. nij. 

Hirdetmény. 
A csikmegyei „Lóbeszerzési" .Ru-

házati" és „Ipar" alapokból folyó  évben 
adományozandó Ösztöndíjak és segélyek 
tárgyában 666—912. mj. szám alatt a 
.Csíki Lapok" és .Uyergyó" cimü la 
pókban kózzétett hirdetményekre való 
hivatkozással, külön-külön értesítés he-
lyett tudomására hozom az érdekelt 
tanuló iljaknak e helyen, hogy a me-
gyei magánjavak igazgató tanácsának 
folyó  évi augusztus hó 18-án tartott 
Qléaében 914—912. m. j. 946 és 947 
és 948—1912. m. j. számok alatt ho-
zott határozatai szerint ösztöndijat és 
segélyt a kővetkező tanulók nyertek : 

a) a .Lóbeszerzési* alapból: Nagy 
Béla az egyetemi ösztöndijat, Qegö 
István, Csiki István Lajosé, Csiki Já-
nos az Ambrusé, PéterH Zoltán, András 
Gyárfás,  Mihály deák József,  Kánya La-
jos, Keresztes Vincze 100—100 kor. 
Korpos Adám, Kajtár Lukács 80—80 
korona, Antal Gyula, György Béla 70—70 
korona, Xánlus Vilmos, Jakab Lajos, 
Gábosi József,  Márton Péter, Búzás 
Márton, Salamon József,  Bíró Imre, Ta-
más József,  Gál Gergely, Puskás Dezső, 
Ferenczi Márton 60—60 kor. segélyt. 

b) a .Ruházati" alapból: Lajos Fe-
renc a jogtudományi, László Antal a 
műegyetemi, Hajuód Gábor az orvos 
tudományi, Biró Ferencz a gazdasági 
akadémia, Szentes Géza a reáliskolai 
ösztöndíjat, Tóth Antal az alfalvi  felső-
népiskolái 100 koronás ösztöndijat, Erőss 
Péter, Márkos Albert, Caató Béla, Kölló 
Dezső, Ferenczi Sándor, Balló Kálmán, 
Kóródi Leó, Zakariás Gyula, Csató Sán-
dor, Györgypál Gábor, Baki József, 
Lakatos Imre, ifj.  Balázs Dénes, Szántó 
Árpád, Csata Venczel, Gergely Károly, 
Mihály Gergely, Petres Antal, Bartha 
Antal, Márton LáBzló, Zakariás Bálint, 
Sándor Gergely, Kovács Dezső, Madaras 
János, László Pál, László Alajos, Czim-
balmas Mihály, Tompos Albert, Kovács 
Sándor, Fejér Gerő, Köllő Gábor 200- 200 
korona. Rusz Sántha István 400 korona. 
Bernád Ágoston, Kovács Lajos, Karda 
István, Pál Gerő, Gáál Alajos, ÉUbes 
Endre, Rácz József,  Salamon Alajos, 
Simon Balázs, Pál Venczel, Botár Dá-
vid, Karácsony Zakariás, Csiszér Béla 
300—300 korona segélyt. 

c) az .Ipar" alapból: Fejér István, 
Botb Ferencz, Bocskor Árpád, Balázs 
István 400—400 korona. Székely Sán-
dor, Balogh Gábor, Lőrincz János, Si-
mon Ödön, Gál Bálint, Adám Ferencz, 
Szabó Juliska, Koncz Róza, Koródi Júlia 
200—200 korona segélyt. 

Többi folyamodók  ugy a Lóbeszer-
zési, mint Ruházati és ipar alapnál el 
utasíttattak. 

Csikvármegye magánjavai igazgató 
tanácsának elnöksége, 

Csíkszereda, 1912. augusztus 19-én. 
Fejér Sándor, 

alispán, 
igazg. tanács elnök. 

Meghivó 
A 6 i i k t i n í i i e y £ g r t i i d S 
B i s t e k e a a l S a e v e t k e s e t é a e k 

Tusnádfürdón,  1912. évi szeptember 
hó 8-án délelőtt 11 órakor az 
igazgatósági irodában megtartnndó 

rendes közgyűlésére. 
Tárgysorozat: 

1. Fürdőigazgató évi zárjelentése. 
2. Fürdőorvos évi jelentése. 
3. Fürdószővetkezeti ügyész évi 

jelentése. 
4. Fürdőigazgató előterjesztése a 

jövő évi munkálatok és javítások költ-
ségelőirányzatára vonatkozólag. 

5. A folyó  évi gyógy- és zenedij 
elszámolás előterjesztése. 

6. Az 1913. évi gyógy- és zenedij 
előirányzat. 

7. Rózsa Ferencné örököseivel loly-
tatott perben esetleges egyezségkötés. 

8. Az alapszabályok 42. §-a alapján 
elnök, alelnök, tb. alelnök, igazgatósági 
és felügyelő  bizottsági tagok választása. 

9. 1912. évre 2°U  os rovatai kive-
tése az alapazab. 24. §-a alapján. 

10. Igazgató választása. 
11. Indítványok. 
Tu9nádfUrdő,  1912. augusztus 20-án. 

Sántha Jeromos, 
elnök. 

^ V a n sserenoaém a n. é. kösfinaég  beosea k 
ţ tudomAaára hosnl, hogy r a k t á r o n tartok P 

J FÉRPI-, NÖI- ÉS GYEREKCIPŐT J 
5 alegegysserfibbtól,  a legjobb kivitelig Oyer- £ 
5 m e k c i p ő k m i n d e n s s i n b e n , n a p y v á l a s s t é k . | 

5 Mórtékatáni rendelést gyorsan és pontosan k 
essköalök. Kívánatra háahos Is elmegyek. I 

_ Kérem a nagyérdemű vevő- éa rendelő kö- k 
V sonsóg ssives pártfogását,  kési asolgálittal P 

í M A N D E L IZIDOR Z 
V Cai keseredő, Kossuth Lajos-utca 63. m. a. 7 

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

Nagymihály Sándor, 24— 
cementárugyár és épitési anyagkereskedő 
Csíkszeredában, Kossuth Lajos-u. 48- sz. 

Szám 8386—1912. mbp. 

Pályázati hirdetmény. 
A csíkszeredai kerületi munkásbiz-

tositó pánztár 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 
kötelezőnek 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 
bó 20-án déli  12 óráig  küldendők be 
a pénztár igazgatóságához. 

Az állás folyó  évi október hó 1-én 
elfoglalandó. 

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

Józsa Géza s. k., (Herza Rezső s. k„ 
igazgató. elattk. 

Pályázati hirdetmény. 
A csikdánfalvi  községi iskolaszék két 

férfi  tanítói állásra augusztus 25-ig 
terjedő határidővel pályázatot hirdet. 

Javadalmazás egyenkint: 
1000 korona törzsfizetés,  törvény-

szerű lakás, vagy 200 korona lakbér és 
20 korona kertilletmény. 

Ezen állásokra csak róm. kath. ok-
leveles tanitók pályázhatnak. Előnyben 
részesülnek azok, kik már sikeres mű-
ködést tudnak igazolni. 

A megválasztottak kötelesek az ál-
lást a kinevezés után azonnal elfoglalni, 
az iskolaszék által kijelölt osztályokat 
és az ismétlősöket tanítani, valamint a 
faiskolát  kezelni. 

Kérvények az iskolaszéki elnök cí-
mére küldendők. 2—2 

Pályázati hirdetmény. 
A csiktusnádi gyógyfürdő  birtoko-

sainak szövetkezete Tusnádfürdőn  (Csik-
megye) igazgatósága pályázatot hirdet 
fürdőigazgatói  állásra. 

Pályázótól megkívántatik fűrdógaz-
dasági ügyekben jártasság, kettős könyv-
viteli ismeret (mérlegképesség). 

A választás három évi időtartamra szól. 
Felmondás mindkét fél  részéről há-

rom hónap. 
Javadalmazás: Havonként egyenlő 

részletekben, utólagosan fizetendő  kez-
dődő évi 1800 korona, természetben 
lakás, fűtés,  világítás. 

Bizonyítványokkal felszerelt  pályá-
zati kérvény folyó  évi szeptember B-ig 
nyújtandó be fentirt  igazgatósághoz. 

Az igazgatóság. 

KRONSTEINER KÁROLY 
vihart álló mész 

A ţ A P E H O M L O K Z A T F E S T É K 
Törvényesen védve. — ni) színárnyalatban kilogrammonként. — Évtizedek óta 
legjobban bevált és nem hamisítható. A legcélszerűbb festőanyag  mór befestett 
homlokzatokon is. Ü . O m l O l E Z a t f©StÓlE,  színtartó, mosható, egy 
festés  elegendő alapszinezés nélkül. A legalkalmasabb festőszer  homlokzatra. Faépít-
ményekre n. m.: esíii-iikre, l'avillonokni, kerítésekre stb. Minden szinárnyatatban kapható. 
M i n t a k ö n y v e t és árjegyzéket díjmentesen és ingyen küld: 
Kronsteiner Károly, Wien III., Hauptstrasse 120. 
Fölerakat Csíkszeredában: Michna Rezső és Vejénél. 

VIPOR ÉS TÁRSA 6ŐZFÜRÉSZE CSIKSZENTSItyON | 
állandó raktárt tart mindenféle  faanyagokban,  u. m.: S 

DESZKA, LÉC, PALLÓ ts ÉPÜLETFÁBAN | 
mindenféle  méretben és mennyiségben. 

Hulladék léc (cándra) és más maradékok valamint fűrészpor 
á.11 a n d . ó a m . J i a p t L a t ó . 43—52 

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, mükö- és cementárugyár. 

Tudomására adom a nagyérdemű közönségnek, hogy Csíkszeredában, a Kossuth-
Lajos-utea 48. szám alatt nagy építési anyagraktár t rendes tem be s azon 
kellemes helyzetben vagyok, bogy a nagyérdemű fogyasztó  közönség részére min-
dennemű épitési anyagot jó és pontos kiszolgálás, olcsó árak mellett eszközlök. 

Állandó nagy raktárom van: 
Nész darabos és oltott. Portland-cement friss  és legkitűnőbb minóségli. Gipsz staka-
tur és szobrász. Nád fűzve  stakaturokra és egyéb fák  eltakarására. Valódi aszfalt 
fedéllemez  többféle  minőségben. Kollarit bőrlemez, 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. Vasgsrsndák bár-
milyen méret szerint. Hornyolt cserép agyagból. Vakolat kőpor, 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—100, 120, 150-200—300 és 4 00 méter átmérőjű kutak-
hoz, ezek készítését is elvállalom sűlyesztő rendszerrel, nagyobb kutak építését, 
gózűzemű berendezéssel készítek magas vízállások megadásával. Cement-cserép több-
féle  színben, betoncsövek, hidak és átereszek készítése. Bston- és mdMHépcsAk, szí-
nes járda és burkolati cementlapok gyártása és elhelyezése. Itató- és stettválak min-
den nagyságban. — Blok Orss tégla, különösen alkalmas istállók és gabonásoknak. 
Virágvázák és talpazatok csinos kivitelben. Kályha alátét lenezek. Kéartay- éa fal-
fsdk&vek.  Mindennemű beton- éB cementipar-vállalat, granit-terasso beton stb. bur-
kolatok készítése stb. Btb. Nagybani eladásoknál megfelelt  engedmény. A nagyérdemű 
fogyasztó  közönség nagybecsű bizalmával éB rendeléseivel félkeresni  szíveskedjék. 

Gyárak ós raktárak: Csíkszereda, Ujtusnád is Kézdivásárhely. 
SziveB támogatást kér kiváló tisztelettel: 

Nagymihály Sándor építész, Csikszereda. 
29-52 



6. oldal. C S I K I L A P O K 
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6ÉPÖZEMŰ ASZTALOS VÁLLALAT CSÍKSZEREDA, VÖRŐSMARTI-UTCA 21. SZÁNJ. 
M v 1

 m „ „ i , 4 L . t aXAba««rfl  eéoei által kidolgozni az Elvállal ugy épület- mint bútorasztalos munkákat bármily kivánt kivitel-
ben. — Saját rendszerű ablakok alkalmazásával bármely ház ablakait 

10 nap alatt elkészíti, mm 

Elvállal különösen épület munkákat szakszerű gépei által ^do lgozn i az 
asztalos mester uraknak mérsékelt munkadíj el lenében és a megmunkáló 

anyagot el- és visszaszállítja 11,1111 

^T^T^ frl/ilÉÉiíÉ'll'ÉÉ'lfÉÉA 
B e t á b l á z á s o s k ö l c s ö n . Előnyös fel-

tételek mellett első helyen való be-
táblázásra szántó, kaszáló és erdő 
birtokra pén r kölcsön kapható. 

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

H H H W W P E 

Brassó, Búzasör 9. 
Egyedüli különlegességi vállalat: 

D i v a t o s s z ő n y e g e k , 
F ü g g ö n y ö k , g a r n i t ú r á k , 

P a m l a g t a k a r ó k b a n . 
B ú t o r s z ö v e t e k , m a t r a c g r a d l i . 

L e g n a g y o b b r a k t á r l i n ó l e u m o k -
b a n é s v i a s z k o s v á s z n a k b a n . 

Szolid kiszolgálási Legolcsóbb árak I 

I A MESTERDALNOK. 
Ci|]i1m H7.qi és tökéletes, 
Benne járni élvezetes, 
Mert lm cipót szegzek, varrok, 
Hajt'  van 

mi 

KAUCSUK SAROK. 

T T f \  * I f i  Ha Ön súlyt helyez egészségére, 
1 1 n A IV I I Ha azt akarja, hogy jó kinézése legyen, 
U 1 \ J 1 l f l  1 Ha azt akarja, hogy nyugodt álma, jóétvágya legyen 

Ha erejében gyarapodni akar 

C S A K D R É N E R - S Ö R T KSYÉK! 
Kapható Csíkszeredában üvegekben: a jobb kávéházakban, vendég-
lőkben és az összes jobb (üszer- és csemegekereskedésekben. 

F<5reüc tár C s U c v á i m e s y e r é s z é r e : 

Niszel Fivéreknél, Csíkszeredában. 
Dréher-féle  poharas sör — n a p o n k é n t f r i s s  c s a p o l á s — 

csakis özv. Nagy Istvánné „ Z ö l d f a "  vendéglőjében, 
az Európa-szállodában és a vasúti étterembe kapható. 

(15) 31-52 

/<U> MIAU' 11» \11'MI/<Ü<MÍ.M[AH<\11/I>UA)I>;\1[>1|M1> >U< \ll/ >11»Ml/ \U' >|l< >]!< >U> >11' >11' ̂ oli/vliolVMI» 
Ha olcsón és jót akar vásárolni, tegyen próbát! A P? 

Felhívom a figyelmét  a t. bútor- és varrógép vásárló közönségnek, liogy 
bárki mielőtt bútort és varrógépet vásárolna ne mulassza el raktáromat 
megtekinteni, hol az összes raktáron levő b U . t o r o l h a t , úgymint: 

E B É P L Ő - , H Á L Ó - , S Z A L O N - É S I R O P A I B E R E N P E Z É 
S E K , B Ő R G A R N I T Ú R Á K , D Í V Á N Y O K  É S M A P R Á C O K 
minden kivitelben és rendkívüli nagy választékban, valamint a legjobb gyárt-
mányú varrógépek,  kerékpárok,  grnmafonok  én lemezek,  melyek 
igen jutányos árban és kedvező fizetési  feltételek  mellett lesznek elárusítva. 
Minden tőlem vásárolt varrógépért 6 és 10 évi jótállást vállalok. Varrógépeket 
54 K-tól, gramafonokat  40 K-tól és kerékpárokat 110 K-tól fennebb  árusítom. 

V A R R Ó G É P E K - , K E R É K P Á R O K - É S ( S R A M A F O N O K -
boz mindenféle  alkatrészek  kaphatók. — Javításokat  a leyjutá-
nyosabb árért  eszközlők,  jótállás  mellett.  Maradok kiváló tisztelettel 

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

Mindenféle  asztalos-, kárpitos- és dlszltómunkákat elvállalok. 

m m m e a 
52 

Van szerencsém a nagyérdemű közönség becses figyelmét  felhívni, 
miszerint a Rákóczi-utca 23. szám alatti saját házamban levB 

N Y E R G E S É S K Á R P I T O S Ü Z L E T E M B E N 
minden o szakmáim vágó munkák elkészítését a legnagyobb készség-
gel vállalom és ezt csinos kivitelben, olcsó árak mellett pontosan elké-
Bzitein. Raktáron tartok a mai kornak megfelelő,  mindenféle  nagyságú 
R U G A N Y O S D I V Á N O K A T É S M A T R A C O K A T 
azért, hogy itt mindenki beszerezhesse szükségletét ép oly olcsó 
árban, mint bármely nagyobb városban. — Továbbá tudatom még 
a mélyen tisztelt közönséggel azt is, hogy állandóan raktáron tartok 

K É S Z URI K O C S I K A T É S U R I S Z Á N K Ó K A T . 
Végül a n. é. közönség szives figyelmét  felhí-
vom azon körülményre, hogy a kocsik, valamint 
minden e szakba vágó munkák javítását el-
vállalom. Magamot a mélyen tisztelt közön-
ség jóindululatu pártfogásába  ajánlva, marad-

tam kiváló tisztelettel: 

B á j e r F e r e n c z , nyerges ás kárpitos Csíkszeredában. 

2 2 - 2 6 

K é z i m u n k a s z ö v e t m i n t á k k a l k é s z s é g e s e n s z o l g á l ! 

RAIŰCAII F m f f i M C k é z i m u n k a ü z l e t e , r ö v i d , s z ö v ö t t é s 
DUiCSti l f l l f i j B a  k ö t ö t t a ru t c , B r a s s ó , K o l o s t o r - u t c a 2 9 . 

Az újévi idényre megérkezett gyönyörű szép választékban, milieu, íutó, divánpáma 
és gobelin képek. 

Nagy raktár mindennemű kezdett, kész kézimunkák és kézimunka szövetek, sely-
mek, gyapjú és gyapott fonalakban. 

Dus \ nliiszték iérfi,  mii és gyerek harisnyákban, trikókban úgyszintén férlí  ingek, 
iindriígok, gallérok, kézelők, nyakkendők és zsebkendőkben. 

Kézimunkn szövet mintákkal készségesen szolgál. 40—52 

Vidéki megrendelések gyorsan és pontosan eszközöltetnek. 

1 kilogramm príma struc-pamut 9 korona. 

e 

Értesítési 
Van szerencsém a t. hölgy közönség szives tudomására 

hozni, hogy személyzetem 3 e l s ő r e n d ű b é c s i d i s z i t i n ó é s 
k é z i l á n n y a l s z a p o r í t o t t a m . 

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

Á l l a n d ó r a k t á r e g y s z e r ű - , d i s z - é s g y á s z k a l a -
p o k b ó l . 

K é z i m u n k a a n y a g b ó l n a g y v á l a s z t é k . 
A l a k i t á s t é s j a v í t á s t e l v á l l a l o k . 
D i v a t l a p u t á n i m e g r e n d e l é s e k a l e g i z l é s e s e b b e n 

k é s z ü l n e k . 
A t. hölgyközönség szives pártfogását  kérve, maradok 

kiváló tisztelettel 

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

J ó o s a l á d b ó l t a n u l ó l e á n y o k f e l v é t e t n e k . 
3 - 7 

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

Portlaod-cţn)ţi)tgyâr Kúgfcr Társai, BraSSó. 
Csíkszeredában kapható: ALBERT BALÁZS ÉS FIA VASKERESKEDÉSÉBEN és NAGYMIHÁLY SÁNDOR CEMENTÁRU-RAKTÁRÁBAN. 

Nyomatott Vákár h könyvnyomdájában, Csíkszeredában. 




