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vesszük munkatársijuknak lapunk szá-
mára is átengedett cikkét, mely me-
gyenket közelről érdekelné, amennyi-
ben a tervezett völgy zárlatok nagy 
része megyénk területen épülne meg, 
mert it nagyobb esésű hegyvizek vala-
mint az alkalmas BZÜk hegyszorulutok 
vármegyénkben önként kínálkoznak erie. 
Tudomásunk van róla, hogy a békási 
völgyzáró, mely egy maga 2000 lóerői 
termelne, megépítése, illetőleg előmun-
kálatai kedvező stádiumba ^utottak. — 
Így a Székelyföldet  közelről érdeklő 
gazdasági akció, melyet alabbi cikk 
tárgyal, nem utopia. 

(P).  A hél folyamán  uluuk  Erdélybe  vitt. 
Zsibóról igyekeztünk Kolozsvárra, de mint a 
napilapok azt liiriil is adtak, a vonatközieke 
iléa az egész Szamos mentén megaziint. A vasúti 
és közúti töltéseket a vizár elsodorta, közsé-
gek kerültek viz alá és a szépnek ígérkező 
kukoricatermés, a gyümölcsterméssel egye-
tembe pár uap alatt tönkre jutott. Nagy ke-
rülővel érhettük el a Marod mentét. Littuuk 
virágzó községeket árral elborítva. 100—200 
kilóméteres hosszban és 000—1000 méter szé-
lességben elbontott kukoricaföldeket.  Egy más-
fél  méteres ár hömpölygött tova az egész Ma-
ros mentén. A kép csak annyiban változott, 
hogy hol a vasút jobb partján, bol a bal part-
ján vuit a viz tenger. Rengeteg pusztulás! 

Hogy benyomásunk teljes legyen, utunk az 
Olt völgyébe is elvezetett. Fogaras és Szeben-
megyébe. Itt az Olt vitt véghez rombolást. 
Vasúti töltést, hidakat vitt el magával. Egy-
egy árván maradt vasbeton hid, mint model 
áll magányosan a kővel, fával  behordott me-
zőn. Elmosta n viza fdljáróját,  töltését, pusz-
tán csak a hid mered föl  megközelíthetetlen 
magasságban. 

Es £rtlélyben az idén ez már harmadik nagy 
áradás volt. A három áradásuak valami közös 
oka, valami összefüggése  kell, hogy legyen. 

Az európai Duna-bizottság panaszkodik je-
lentésében hogy az Olt és Szerel (mellekvi/.c 
a Kisbesztercze, Puma) olyan mértékű horda 
lékot visznek le évenként a Dunába, hogy a 
Duna déltáján a kotrásuk csak nagy költség-
gel és nehézséggel vilietók keresztül. — Mis 
1902-ben csak 5 millió tonna a Duna horda-
léka, 1910 ben már meghaladta a 12 millió 
tonnát I Keresve az okot. Ivtilil mérnök rámu-
tat arra, hogy az Olt és Szeret — a Kl.she.sz 
terce és l'ulua — áradások idején oly nagy-
mennyiségű hordalékot visznek magukkal a 
Dunába, hogy egész kúpok keletkezuek beune 
és torkolatánál elzátonyosiljak. 

Oka pedig mindennek az, hogy Erdély ben, 
de különösen a nevezeti tolyok vuvid;keiii, 
Csík, Beszterce-Naszód és Háromszék várme-
gyében oly mértékű erdókihaszuálás van folya-
matba, hogy a letarolt hegyekeu a pár napos 
esőzés után is a hegyi patakok hirtelen fuljová 
dagadnak és söpörnek magukkal humuszt, kü-
vet, fatörzset  es miudent. Ezeknek a lurreus 
patakoknak hordaléka kerül a Duna-bizottság-
nak több milliójába — si hirieleu keletkezett 
romboló áraz Erdélyi székelységnek vagyon ba. 
lnuen magyarázható meg az erdélyi árviz gya-
korisága. 

Sajnos ez nem is fog  egyhamar megszűnni, 
mert még sok kihasznalailan erdő lévéu, a ki-
használás mertéke ezután még uagyobb ICHZ. 
Hiszen pusztán csak Csikvármegyeuek it-4'J.'J'Jl 
katasztrális hold erdóbirtoka van, mellnek alig 
1 —2 szazaléka vau kihasználva. Milyen árvi-
zek lesznek akkor, ha ez luiud lejszecsapás 
alá kerül? Pedig ez el fog  következni, mert 
a levágásra teljesen éreti urdők csak veszí-
tenének értékükből, ha továbbra is kihaszná-
latlanul hevernek. Csikvármegyében ma is 
évenként 10—15 millió értékű erdő ktrül piacra. 
Megakadályozni uem lehet a jogos érdekből 
folyó  eladásokat, hiaz tőkére ott nagy szük-
ség van 

A felső  folyószakaszon  okozott árviz-kár 
nem oly nagy, mint a középső és alsó szaka-
szon. Ugyanis a folyók  felső  szakaszának völgye 
keskenyebb és nagyobb átlagos esésű leven 
a hirtelen lezuhanó patakok végig seprik a 
völgyet, de az áradásaiig tart tovább egyket 
napnál. Példa rá, hogy a mostani árvizek, jól-
lehet eredetük — az Olt éa Maros — Csik-

mogyében van, ott tették az aránylag legki-
sebb káit. Tenyleg l'sikim-gyébcu is többszáz-
ezer koronáiiyi kart tettek az idei árvizek 
Csak a vasúti töltési is három izben vitték el. 
De a/.tan végigfutottak  a jobbára kaszálók-
ból álló völgy k'uuken és a középső es alsó 
szakaszon, ahol a völgyfeuek  átlagos esése 
sokkal kisebb, ennélfogva  a viz folyása  is 
lassúbb lesz: elterültek. Így kerültek viz alá 
a Marosmenii községek. Kogaras és Szeben 
vármegye völgyei, igy áradt ki Sikarló alatt 
a Szamos. 

A folyók  szabályozását és ármentesitését 
az alsó szakaszon — az Oit kivételevei — 
többé kevéslibo kersztül vitték. Itt össze le-
heteti hozniaz eideke!t..égiiekakkoia komplexu-
mul. hogy a költséges árvédelmi munkálato-
kat keresztül vihettek. A felső  vizviüekeken 
azonban nem töriéut semmi. A medrükből ki-
lépő folyók  szabadon garázdálkodhatunk min-
denütt, nem állja mjukat sem védőtöltés, sem 
terelő mii. .Nincs oly nagy árterületük, amely 
a költseges urvedelrui berendezések befekce-
lését megbírná. Jóval kisebb az érdekeltségük, 
hogy a költseges társulati szervezkedést meg-
valósíthatnak. 1') videkeken az ármentesitésre 
csak egy mód van: völgyzárógátak emelése. 

Es legyen szabait ÍU bekapcsolnunk fejte-
geteseinket dr. Hoór-Teiupis .Mór műegyetemi 
tauar urnák a UuJapcsti Hírlap 210. szamaban 
megjelent fejtegetéseibe. 

Az erdély i medence földgázainak  haszno-
sításai elekiromus euer^i.i uijau ajánlja, mert 
az elekIromos vezetékhalózai atkamasau építve, 
a fóklgáz  mt-nnyiséghanyallása esetén, kön-
nyen bekapcsolható volna a vizieiok által 
hajlandó elektromos telepekbe. A fokozódó 
szeudragasag hova tovább előtérbe tolja a vizi-
erók kihasznalasál, mely a tókeszaporulat foly-
tán legolcsóbb ts legbiztosabb energia-lőrrássá 
válik. l<,zt a befektetést,  a völgyzarógátak 
egész rendszerét, neiu építheti meg más, csak 
az állam. Ez volna az ipai fejlesztésnek  leg-
közvetetleuebb eszköze: uz olcsó mekanikai erő. 

Erdély vizerói a Yiczian-féle  földolgozás-
ban 515.820 lóerőt tenuenek ki. Kuek értéke-
sítene már a belektcletl lökének tisztességes 
kamatat tizclué meg. Az ármentesítés célzala 
ezenfelül  mérhetetlen haszna volna a szüksé-
ges befektetésuek.  A völgyzárlalok állal vissza 

tartott, ma kártokozó vizek, energiájuk kihasz-
náltatván, legnagyobb jóttevőjűkké lennének 
vidéküknek, A pusztító vízmennyiség uj gaz-
dasági életnek válnék erőforrásává. 

Észak-Olaszországban hasonló célbél ala-
kult részvénytársaság, mely a Sila hegyek víz-
erőit — mintegy 100 millió köbméter táro-
lásával — kívánja hasznosítani. Bőnek cé|ja 
a hasznosítás mellett a gyakori vizáradások 
és nyári Bzárazságok elleni védekezés. 

Az erdélyi vizek áradásai ellen nincs ÍB a 
küzdelemnek inás módja. Visszatartani a tor-
reus vizek tömegét és aztán lassan a nyár 
folyamán  lebocsájtani. Még egy basznot ér-
uéuk el ez által. A Maros éa Szamos alsó 
folyása  hajózhatóvá tétetnék. Ma a nyári kis 
vizek lehetetlenné teszik, hogy a Maros és Sza-
mos fölfelé  hajózhatóvá tétessenek. Ha azon-
ban felgyüjtött  vizek energiájuk kihasználása 
után ugy bocBáj tatnak lefelé,  hogy egy bizo-
nyos normális vízszint föntartanak,  a Maros 
legalább is Gyulafehérvárig,  a Szamos Sikar-
lóig hajózhatóvá tehető. 

A földmiveléBügyi  kormánynak az 1908. 
XL1X. t. c. értelmében a Maros hajózhatóvá 
tételére a vízügyi beruházások hiteléből 12 
millió, a Szamos hajózhatóvá tételére 5.5 millió 
és állami kezelés alatt nem áló folyóvizekre 
8.3 millió korona áll rendelkezésére. A nyári 
vízellátás kérdésének megoldása végett, e cél-
ból is szükség van völgyzárók építésére. Igy 
tehát fedezete  is volna erre a földmivelésOgyi 
kormánynak csupán csak a hitel fölhasználá-
sának tempóját kellene gyorsítani. A völgyzáré 
gátak rendszere a felső  hegyvidékeken épülne, 
hol költségűk is jóval kevesebb leaae éa mla-
den egyes telep bekapcsoltatnék egy egész-
séges elekromos vezető — a földgáz  energia 
által termelendő — hálózatba, mely legrosz-
szab esetben uz erdélyi vasúthálózat motorikus 
erejét szolgáltatná, illetőiég elvezettetnék egész 
Erdélyben. 

A völgyzárógátaknak Erdélyben hánnaa 
baszna volna: helyettesíthetnék az előre nem 
látható tartamú gázforrásokat;  ármentesitenék 
a felső  és középső folyószakaszok  vidékeit; és 
végül hajózhatóvá tennék két folyónak  200—300 
kilóméter hosszú szakaszát. Az első pont: elő-
relátó nemzetgazdasági beruházás; a második, 
a székelység minden hónapban megismétlődő 
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Lido. 
Irtm: Dr. Élthes Gyula. 

Lldo-Velencze, 1912. szept. 22. 
Alig lehetne fürdőhelyet  találni, hol annyi 

ezer idegen nemzetiségű fürdóvendéget  lehetne 
látni, mint a mindig mosolygó isteni Lidon. 
Egymást váltja fel  a francia,  a német, a ma-
gyar, a lengyel, az angol, az amerikai, aspa-
nyol, az olasz Btb. 

Ezt a különös előszeretetet nem is lehet 
mással megmagyarázni, mint a kék egU Italia 
e résznek enyhe, mindig kellemes éghajlatá-
val, tengerparti fekvésével  és a fürdő  kitűnő 
berendezettségevei. Mert jól meg kell jegyez-
nflnk,  hogy ez utóbbi egyik legfőbb  kritériuma 
egy fllrdőhely  látogatottságának, melylyel — 
sajnos — hazai fürdőink  nem igen rendel-
keznek, ami azután egyik legfőbb  oka a kö-
zönség elhidegfllésének. 

Velenczétől hajón alig tíz percnyire fek-
szik hosszú vonalban, nagy területen a tulaj-
donképpen Velencséhez tartozó Lido. Előkelő-
ségektől és pénzarisztokráciától igen kedvelt 
üdülőhely széles, nagyszerűen gondozott utak-
kal és hosszú sétányokkal. Feayő nem lát-
ható, mint legtöbb hazai fürdőnkön,  hanem 
utai és sétányai melegégövi fáktól  és növé-
nyektől illatoznak. 

Jellemző tulajdonsága — épugy, mint Vc-
lenczének — hogy személy és teherközleke-
desét itt is vízen, a fürdőt  beágazó kanáli-
sokon bonyolítják le. Kocsit éa igás állatol 
tehát itt ÍB hasztalan keresne az ember. — 
Motoros csónakok és bárkák a közlekedés 
eszközei, melyek közvetlen összeköttetést tar-
tanak fenn  a tengerrel és VelenczéveL Majd-
nem mipden villának és hotelnek vannak kü-
lön motoros csolnakjai. A közlekedést továbbá 
bent a fürdőhely  egyes részei között, villamos-
vasút látja el igen olcsó díjszabással. 

A közlekedési eszközök ilyen beoBztása 
mellett a Lido utait éa sétányait nem lehet 
- dacára a mindig nagy közönségnek — lul 
népéseknek nevezni. Egyik oka az is, hogy a 
fllrdőhely  meglehotős nagy területen fekszik 
és egyes villái és hoteléi között nagy távol-
ságok vannak. Másik oka pedig, hogy a kö-
zönség nem a nálunk látható sétáló közönség, 
mely a nagy sétákban találja szórakozását és 
üdülését, banem az igazi fllrdózó  közönség, 
mely reggel a tengerparton, bent a fürdőben 
találkozik, hol a nap nagyobb - részét egy-
huzamban tölti. 

A fürdés  ugyanis reggeli 9 órakor kezdő-
dik és tart délután 5-ig. Ritka érdekes kép 
tárni elinkbe, ha az Excelsiorba benézünk. 
A tengerpartot egész hosszúságban kristály-
tiszta homok boriţja. A fürdőzők  százai — 
nők és férfiak  együtt — az izzó napon a ho-

mokra kifeküdve  mozdulatlanul, órákon ke-
resztül sülkérezuek, illetve napfürdőznek.  — 
Ennek gyógyító hatása igen sok esetben régen 
megállapított léuy. Alig egy pár uapi napfürdó 
ulau már csak sötéten napbarnított bőrű fúr-
dózóket lehet látni. Meg kell jegyeznünk, mi-
szerint a nap oly erősen tűz le, bogy izzó he-
vétől rövid idó alalt forró  lesz a homok, melybe 
bele feküdni  egyik legnagyobb élvezel. 

Nem kisebb élvezel azonban az igazi für-
dés sem, be., t a tenger mindig zajgó habjai 
között. A Lido partjain ugyanis állandóan 
meglehetős erősen hullámzik a tenger, mi az 
alacsouy vízállásnak tudható be, mivel a be-
lóiról jövő erős hullámverés a sekélyebb 
pariokon megtörik. Nagyszerű érzés, mit le-
írni sem lehet, amint az ember a tengerben 
küzködik a miudig támadó habokkal, mely 
egy-egy  pillanatra egészen elborítja vagy ki-
mozdítja védelmi állásából. Közvetlen a viz 
szélén is fekszenek  fürdőzök,  kiknek hátán 
másodpercenkiut fut  végig a megtörött hul-
lám. A tenger sós vize kellemes és enyhe. 
Hosszabb fürdés  után a só lisztáu kiválasz-
tódik az ember testén. Természetesen a rend-
kívül meleg idóbtjn a Itlrdés több órán át tart 
s igy a fürdőzők  legfőbb  szórakozását képezi 
és a uap legnagyobb részét lefoglalja. 

A fürdő  egészen a penzió-rendszerre van 
alapítva. Majdnem minden villa hotel és étte-
rem, a penzió-rendszer Bzeriut. Ezek a hote-

lek oly kényelmesek és pazarul berendezettek, 
hogy a közönséget minden lehető kényelem-
mel és szükséglettel ellátják. Külön társal-
kodói, olvasótermei, játékszobái, parkja, mo-
torcsoluakja, 'rendkívül nagy személyzete van, 
ugy, hogy a közönség a fürdésen  kivOl a 
napnak többi részét a minden élvezetet és 
szórakozást nyújtó hoteljében tölti. Ezért is 
van az, hogy minden villa hotel és a közön-
ségnek közös találkozóhelye csupán'egy helyen 
van, de ott is csak egy igen kis rísz látható. 
Egyedül a fürdő  az, hol az egész fürdőközön-
ség együtt van. 

A Lidon az előkelők és a pénzarisztokra-
ták találkozóhelye a pazar luxussal berende-
zett Excelsiorpalota. Az óriási palota képes 
penzióba befogadni  1600 fürdővendéget  — 
Szombatonként bál van. — Pazar termeiben 
minden csupa fény  éB csillogás. Alkalmam volt 
látni vagyont érő toilletteket, kincseket érő 
ékszereket egy ilyen szombati bálon. A bál 
maga azonban hideg és Iámért A felvonulás 
fél  tizenegyre valahogyan megtörténik, mikor 
megkezdődik — nagy nehezen — a tánc. — 
Csak a boston járja. Ugyanúgy mint nálunk, 
akárcsak a budapesti Jardin de Páriából 
csempészték volna vagy viszont. A zenekar 
— nem cigányok, mint nálunk — mindössze 
öt tagból állt Muzsikált 5 percig 2—3 pár-
nak. Ekkor kevés Bzünet következett. És igy 
tartott — minden 10 percből 5 perc tánc — 
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árvizeinek elhárítása; erkölcsi imperativus; a 
a hajisás érdeke: fontos  közgazdasági poli-
tika. Mindhárom együtvéve Erdély közgazda-
ságának megalapozása, mely egyedüli módja 
az erdélyi magyarság megmentésének. 

Ködéin a l É t í t t i ellő. 
Csíkszereda, 1912. október 1. 

Az emberiség jobbjai mindenha arra 
törekedtek, hogy as életet minél kön-
nyebbé harmonikusabbá tegyék. Az em-
berek, kik az Ősidőben csak OnOs cél-
jaikat tekintették, csakhamar belátni 
kezdték, hogy ami az egyiknek hasz-
nos, a másiknak legtöbbször kártékony, 
s mert a ,ma neked, holnap neked" 
elve már akkor is érvényesült, rá kel-
lett jOnni arra a tapasztalatra, hogy a 
boldoguláshoz feltétlenül  szükséges a 
szervezkedés, mely végső eredménye-
ként a mai társadalmi rendhez vezetett. 

Ez a társadalmi rend alapja a mai 
életnek. Születésünktől fogva,  már mint 
öntudatlan csecsemők, halálunk órájáig 
annak a keretében mozgunk, dolgozunk, 
pihenünk, szórakozunk és — nélkülö-
zünk. Mert a társadalmi rend sem egyéb, 
mint a haladó kultura vívmánya, ama 
kulturáé, mely annyi áldást — és annyi 
nyomort teremt. 

A munkanélküliség például, abban 
az értelemben, mint az korunkban a szo 
ciális bajok egyik legveszedelmesebb 
jét képezi, a régi, kulturátlan időkben 
ismeretlen fogalom  volt. Henyélők tu 
nyálók, restek voltak mindenkoron, de 
olyanok, akik dolgozni szeretnek, de 
kenyeretadó munkát nem kaphattak 
volna qjabb időig nem akadtak. Még 
most is találkoznak Öregek, kiknek nem 
fér  a fejőkbe,  hogy aki dolgozni akar 
ne kaphasson munkát, bizonyságául an-
nak, hogy a munkanélküliség nagy szo-
ciális baját az ő ifjú  korukban még nem 
ismerték. 

Ma ez a rettenes mizéria Európának 
csaknem minden országában keseríti el 
nemcsak maguknak a munkanélküliek-
nek, hanem felebarátjaik  életét is. A 
szociológusok tanakodnak, hogyan le-
hetne a bajnak, mely különösen a tél-
víz idején harapózik el, elejét venni. 
Tavaly ez ügyben nemzetközi konferen-
ciát is tartottak Párisban. A legkülön-
félébb  orvoslatokat ajánlották. Ezek kö-
zött bizonyára a legsilányabb, mely a 
jóltevéssel kívánja a bajt enyhíteni, a 

legjobb, mely közmunkák szaporításával 
keresetet kiván adni a munkaképes 
foglalkozáanélkOlieknekAzOnénetetala 
osonyitó kegyelemflllérek  még elkese-
redettebbekké teszik a sors üldözöttéit, 
a kiérdemelt kereset ellenben Önelé-
gültekké teszi őket. 

A szociológusok emberszerető tö-
rekvései dicséretet érdemelnek ugyan, 
de a kérdés megoldását ezektől a tö-
rekvésektől hiába várjuk. Ehhez leg-
elébb szükséges a baj kutforrását  ke 
resni, melyet nagyon könnyen meg le-
het találni 

A bérharcok a munkanélküliség kér 
désének fejtegetésénél  számításba nem 
jöhetnek, mert a sztrájk vagy a kizá 
rás mesterségesen idéznek elő munka-
nélküliséget, amely rövidebb — hosz-
ssabb idő után, mihelyt a munkaadó 
munkásokkal megegyezik, megszűnik. 
A keresetet nyújtó munka ez esetekben 
nem is hiányzott, csak feltételei  nem 
konveniáltak az egyik vagy másik félnek. 

Ha keressük, mily arányokat ölt az 
igazi munkanélküliség Európa egyes 
országaiban, tapasztalhatjuk, hogy az 
Angliában sokkal kisebb méretű, mint 
például Portugáliában. Franciaország-
ban nincs annyi munkanélküli, mint Auszt 
riában, Magyarországon nincs annyi mint 
Olaszországban, de sokkal több, mint 
Németországban, természetesen mindig 
az illető országok lakosságszámához vi 
szonyitva. Nálunk egyébiránt a baj az 
utóbbi években némileg csökkent. 

Ha ezeket figyelembe  vesszük, rög-
tön észrevesszük, hogy a munkanélkü-
liség forditott  arányban áll a közgazda-
ság fejlődésével,  vagyis ott találnak 
legkevéBbbé munkát az emberek, hol 
a közgazdaság maradi. Ebből pedig kö-
vetkezik, hogy a munkanélküliség volta 
képpen teljesen alárendelt részletkér-
dés, a vele való foglalkozásnak  szük-
ségessége pedig nem egyéb, mint a 
közgazdaság szegénységi bizonyítványa. 

Ezzel nem akarjuk mondani, hogy a 
szociológusok törekvései a baj enyhí-
tésére fölöslegesek,  csak ast, hogy tel-
jes, gyOkeres orvoslást csak a közgazda-
ság edzése hozhat. A közgazdaságot, mint 
az általános jóllét teremtőjét, kell in-
tenzive fejleszteni  és akkor a munka-
nélküliség, minden egyéb hozzátevés 
nélkül, automatice meg fog  sztlnní. 

A kezdeményezés lépésein tul va-
gyunk már, de hogy mily messze va-
gyunk még a vágyódott céltól, árról a 
kivándorlás szomorú statisztikája tesz 
tanúságot. 

Tanítói gyűlés. 
A Csikvármegyel a Kath. Tanítóegyesü-

let szeptember hó 24-én Gyeigyószentmlkióson 
tartotta szokásos évi közgyűlését. Délelőtt 9 
órakor Szabó György  esperes-plebános mon-
dott csendes misét, mely után a papság és 
tanitópág köréből megjelent rendes tagok és 
vendégek mintegy 90-en bevonultak a város-
ház nagytermébe, ahol Zsögön  Zoltán  elnök 
10 órakor nyitotta meg a közgyűlést. Meg-
nyitójában kijelölte azokat a módokat, me-
lyeknek segítségével különösen a vidéki tanító-
ság biztosíthatja magának az állásához méltó 
támad almi magaslatot és a tanítói készséget. 
Rámutatott az eddigi rendszer gyarlóságaira 
te kifejtette,  bogy a tanítóság támogatására 
nem folyton  változó kísérletek,  hanem ki-
forrott  intézmények  kellenek. A tanítói fize-
tések egyöntetű rendezése és az iskolák teljes 
felszerelése  mellett ilyen intézmények volná-
nak pl. a tanítói  szakkönyvtárak,  a kölcsö-
nös és kötelező iskolalátogatás,  milyenről 
ezldelg szó sem volt, a tanulmányutazás, 
amely a tanítót zárt körülményei közül gyak 
ran kiragadná, hogy széles körből gyűjtsön 
tapasztalatokat és a tanítóegyesület! gyűlé-
seknek a Romániában már meglevő rend-
szerint gyakorló  tanfolyamikká  való át-
alakítása. Többek hozzászólása után a köz-
gyűlés elhatározta, bogy Zsögön megnyitója 
tözlendő ugy a fővárosi  szaklapokban, mint 
a helyiérdekű lóságokban, bogy eredetibb 
eszméivel szakemberek és illetékes hatóságok 
tudomást szerezzenek. Azután az elnök meleg 
Bzavakban üdvözölte a nagy áradások dacára 
is szép számmal megjelent kartársakat, az 
érdeklődő vendégeket, köztük elsősorban a 
városi tanácsnak, mint szives házi gazdának 
képviselőit Orel Dezső polgármestert, Puskás 
Adolf  főjegyzőt  és az áll. főgimn.  igazgatóját, 
lovag Qruppenberg Fehrentheil Henriket — 
Ezután a derék polgármeBter közvetlen Bza-
vakkal fejezte  ki tiszteletét a tanítóság iránt. 
Majd a fótanhatóság  leiratának olvasására ke-
rült a sor. Ezzel kapcsolatosan Zsögön elnök 
Indítványára a közgyűlés táviratilag üdvözölte 
a kegyes főpásztort,  akinek éppen aznap volt 
születési évfordulója,  Búzás János  fótitkár 
részletes jelentésben számolt be az egyesület 
egész évi működéséről és a gyergyól fiókkör 
szép mulţjât is vázolta rövidesen. A jelentés 
kiemelkedő pontjai a tanszermúzeum, a Szö-
vetségi tagság és az alapszabályzat módosí-
tása ügyei voltak, melyek hosszas és alapos 
tárgyalásra adtak anyagot. Azután dr.  Lukács 
József  tartott tanulságos szociologlai előadást. 
A pénztár állapotáról Péter  Sándor  számolt 
be. Ugyancsak ő fejtegette  szinte egy óra 
hosszáig az általa megszokott élvezetes elő-
adásban a tanítóság helyzetét; az elnöki meg-
nyitóval is kapcsolatos eszméket a néptanítók 

szellemi szín tájának emelése és anyagi hely-
zetének megjavítása érdekében. Alaposan meg-
indokolt Indítványát a patronage ügyében a 
közgyűlés magáévá tette és kimondotta, hogy 
megalakítja a miniszteri rendeletekkel is any-
nyira hangsúlyozott patronage-egyesUetet — 
As egész tanácskozásban jelentékeny szere-
pet vittek még Miklós István espereB, Pe-
renczy István pártoló tag, Sipos Károly, Ká-
Bzonyl Alajos dr. és mások. — k közgyűlés 
táviratilag fejezte  ki a kir. tanfelügyelő  iránt 
tiszteletét és ragaszkodását, aki egy sajnála-
tos tévedés miatt nem vehetett részt a gyű-
lésen. A közgyűlés délután 2 órakor ért vé-
get, mikor a tagok és számra vendég a Lau-
renczi-féle  vendeglőbe vonultak társasebédre. 
Itt barátságosabb hangulat mellett tovább folyt 
sok hasznos eszmének megbeszélése. Ebéd 
alatt több pohárköszöntő hangzott el. Zsögön 
elnök gróf  Majláth püspökre és a városi ta-
nács képviselőire, Miklós István lovag Grup-
panberg igazgatóra, Kászonyi Alajos Szabó 
Györgyre, Péter Sándor a távollevő kir. tan-
felügyelőre,  Búzás titkár Miklós Istvánra, Fe-
renczy István az egyesület tagjaira, stb. mon-
dott köszöntőt A közgyűlés és ebéd rende-
zéseért, valamint a tivoli kartársak gondos 
elszállásolásáért elismerés illeti Simon Ádám 
gyeigyószentmiklósi vezértanitót 

I R O D A L O M . 
Uj Sakkönyv. Balla Zoltán, az ismert 

nevü magyar sakkmesternek „A modem sakk" 
ciraű munkája a magyar szakirodalomnak leg-
újabb termése. A könyvről Vécsey Özséb, a 
kiváló szakiró, BZ Alkotmány egyik Bzámában 
a következőket írja: A Modern Sakk igazi nye-
resége szakirodalmunknak. Most, hogy a Sakk-
szövetség fejlődése  az irodalmat is fölvirágoz-
tatta, hogy két szaklapunk jelenik meg, melyek 
közű! a Szövetség hivatalossa nélkülözhetetlen 
barâţja a magyar sakkozásnak, hogy torna-
könyvek megjelenésére van kilátásunk, mind 
jobban éreztük egy modern tankönyv hiányát. 
Márki könyve elavult, a sakkábécé még az ele-
meket sem tartalmazza, Szemere és Akantisz 
könyve értéktelen compendiumok, Maróczy A 
sakk című müve pedig a legújabb elmélettel 
nem foglalkozik.  A rovatvezetők ezideig kény-
telenek voltak külföldi  mUveket ajáolani az 
érdeklődőknek. Balla műve azonban ezeket 
nélkűlözhetőkké teszi, sót feleslegessé  is. Nem 
ad száraz változathalmezt, hanem tüzetesen 
foglalkozik  a megnyitás szellemével, utasítá-
sokat ad a végjáték helyes megalapozására. 
Ezek az elevek maradandók, ha a változatos 
egynémelyike már el is avult Hogy uj tan-
könyvben találunk oly változatokat, melyről a 
teória már mást tani', éppen ez indokolja a 
tankönyvek minél gyakoribbi kiadásának szük-
ségességét A teória fejlődése  és a munka ér-
téke arról biztosit bennünket, hogy a Modern 
Sakknak II. kiadására nem sokáig kell vár-
nunk. A 240 nyolcadrét oldal terjedelmű kötet 
ára 4 korona s megrendelhető a Budapesti 
Hírlap könyvkiadóbivatalában és minden köny-
vesboltban. 

nem tovább csak fél  tizenkettőig. Ekkor egy-
kettőre eloszlottak. Maga a tánc lassú, nem 
hevíti nagyon a kebleket de annál jobban ér-
vényesiti az ekkor már nem napbarnított bá-
jakat, melyeket a délelőtt még szabadabban 
látni lehetett. 

A fürdőn  igen sok magyart lehet látni. — 
Bent a fürdőben,  kint az utakon vagy a bál-
teremben egyre-másra éri egymást a magyar 
szó. Es itt feltűnő,  hogy a magyarok jobban 
találják magukat, mint az osztrák fürdőn  pld. 
Abbaziában. Ennek az az oka, hogy az olaszok 
a Lidon — tapasztaltam — legszívesebben 
fogadják  a magyart nem látnak benne ellen-
séget, hanem táplálják azt a jó viszonyt, mi-
kor történelmi szoros vonatkozásba állott a 
magyar és olasz egymással. Hogy jobban nem 
lehetünk, annak is az osztrák Bzomszéd az 
oka, ki mindig hadi lábon áll az olaszokkal, 
de nekünk sem hagy békét, amint a mult 
héten Abbaziában megismétlődő eset újólag 
megmutatta mikor a Quarneróban a magyar 
dalt a rendőrhatóság politikai  'tkokból  fújta  le. 
Ha már külföldre  mennek a magyarok, min-
denesetre jobban teszik, ba elkerülik sz osztrák 
fürdőket,  hol mindent zsebre vághat, de figyel-
met és udvariasságot nem tapasztal. 

A Lidó a legjobb homokos tengerpart. Dél 
Osztendéje. Gyönyörű gyógytenne van. Kitű-
nően felszerelt,  valamint szakszerűen beren-
dezett modem kinesi — és physiotberspiai 
Intézete van, melyben pazarul berendezett 
Elektrotherapla, Rayons-Röngten, MágnéWthe-
rapía, Orthopedie, Gimnastique, svéd-torna, 
Masaage, Salle-Zander, Hidrotherapie, Ther-
motberapie, Inbalation, Phototberapie, stb. a 
közönség rendelkezésére áll. A tornacsarnok-
ban a vivők és boxolók állandóan püfölik 
egymást 

Többféle  szórakozás van. Galamblövészet 
a tengeren, lawntennis, hockey, polo, golf, 
motor ÓB vltorláscsónak versenyek, szerenádok, 
Bzinház Btb. Uj fürdője  1000 kabinnal és 700 
partmenti sátorral van ellátva. 

Még egyet jól esik feljegyezni  a Lidoról 
Nem zaklatják a fűrdővendéget  a hatóságok, 
pincérek, vendéglősök Btb. mint bazai fürdő 
inken. Nincs kurtaxa, mi állandóan panaszolt 
súlyos teher nálunk. Nem büntetik hatra-vakra 
a fűrdővendéget,  mely nem is tud az 'olasz 
hatóságok létezéséről. A bejelentést elvégzi 
« ha ugyan kell — a hotel, melynek az 
érkező átadja névjegyét s azontúl zavartala-
nul élvezheti a fürdőt,  mert penzióban csak 
egyféleképpen,  — duplán nem lehet számítani. 

Öreg sxlv, szerelme. 
Ab emlékek  nagy könyvében 
Lapozgatva szaporán. 
Azt találtam  legszebbnek  mely: 
Tehozzád  fiz  kisleány, 
Deres főben,  rossz gondolat 
öreg szívben  égő  vágy, 
Hitszólsz  hozzá bohó gyerek 
Ha  az eszem cserben bágy. 

Látod  űam, nem volna jó 
Ha  még iíju,  szép volnék. 
Sokat  mondó  szemeidért 
Kitudja  bogy mittennék? 
S akkor  — teis rosszul  járnál. 
Tiltott  esókra  várnálak, 
Túzes,  vágyó szerelemmel 
Karjaimba  zárnálak 

Jó  bogy igyvan —jó bogy vége 
Jó,  hogy hull  már a levél, 

Jó  hogy megnem látszik  rajtam, 
Ha  szivemben bánat él. 
Jó  hogy elmégy,  jó bogy itt hagysz, 
Jó,  bogy Lem értettél  meg, 
Boldog  léssz — 8 én, rád  gondolva 
Emiékimen  merengek. 

Nézz  csak szét, mily gyászos minden, 
Fa  és bokor  vetkezik. 
Őszre viradt  beteg szivek 
Reményüket  temetik. 
Felesillan  egy színes  álom. 
Aztán, újra elborul, 
Jéggé  fagy,  a rejtett  könnycsepp, 
Hely  szivembe vissza hull. 

Székely Albertné. 

Egy havastanyai székely kanász gazda 
Están nevü fiának  betábláztatása. 

— Irta: Kémenes Antal. — 
Asszon I ma ahajt, hogy Kűs tanyltó úrral 

találkozók a templom előtt megmondám neki, 
hogy minekntánna Están cselédünk váncsisága 
(gyengesége), mián a kemény ugartörést kl 
nem bírná, azt vevőm szándékba, hogy ha 
élve, hs halva, de urat csinyálok belólle. Ez 
Iránba a tanyittó ur es helyesbltté gondolato-
mat, met hát amlnd mondja ókeme a cseléd-
nek tanolásba nagy fogalma  s bélátása vagyon. 

Hát mit monsz hajza Éva ? 
— Azt hogy bizon, e mán jó vóna mlnek-

utánna hamis német világ állott fel  amind 
E«tán a független  újságból olvasá, s mahónap 
a szegén embernek nemcsak a párnáját htţj-
sák kl a file  alól, hanem adóba még a birto-
kot es elberámolják (elveszik) s e mián ejisze 
Jobb lesz, ha elagyuk a 30 hódas tagnnkot, 
aki a Cstbyek gödribe vagyon s elköcscsűk 
a cseléd tanyittatására. 

Ha sokba es fog  kóstálni a cseléd tanói-
mánya legalább mikor nagy nraságba kerül 
teszem fel  penyétlen arangy sinóros vasúti hi-
vatalbéli vaj legalább mozgonyvezetó leszen 
mű es mellette meghujzuk magunkat csende-
sen mint Kercsó sogor egész böcsűlletes csa-
lárdjával Szinmiklósi pelébáoos ur fia  mellett. 

— Isten neki Éva, hogy Öszentvessége es 
segedelmet agyon feltett  szándékunkhoz mi-
sére valót es adok a pelébános urnák, hogy 
Estánból, teBzem fel  penyétlen nehogy ojan nr 
vájjék, ki mikor kidugja az elsó lábát az uri 
tojásból minnyát es a buklis küsasszonyok 
után bogárojzék s valami rosz nemerusokat 
bojzon haza e mián az iskolából. — Mikor 
mán az egyezkedéssel rendbe lettünk vóna — 
az asszony mindenféle  falntos  kőcscséggel; 
formabelivel,  botratekerttel rendjibe feltaris-
nyált, s estére egy miccre, a gőzösön bédöcö-
génk Csíkszeredába. 

Erről az utazásomról Kűs Elek Simó ke-
reszt komám uramnak Gyeigyószentmiklósra 
ezt a levelet irám: 

Hallgassa meg kedves kereszt komám uram 
minek utánna estére érkeztünk be a városba, 
ahogy nálunk szokás békérezkedék egy házba 
hol világosság vala a mondáin egy öreg nr 
formának,  bog}- mi járatba vónék. 

Menjen a francba  szólla hajsám az a va-
rasgyék, mire szüvem, esszeszorala, met ná-
lunk Istene a szállás, s felfogadám,  hogy töb-
bet városba nem menyek hálni. B mián fcn-n 
szórnlánk az nccán, mikor es akkora hideg-
sége vala az ájernek, hogy as urnák való 
cselédemnek még as fogai  es kacagának belé, 
minek okáért rini es kezdett belé. Az a aran-
gyas Jédns akará ejisze, hogy hojzánk Mé 
jöjjön egy baesüllettes ember kinek megmon-
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K Ö Z G A Z D A S Á G . 
A .HanMt* Magyar AltaUaea Váltéftzlet  Réaz-
ványttnu*!, M a Mt, M l )ilwrt*»i a ttzsde-

ftrialiwril  f  ptazplaeirél. 
Budapest, 1912 szopt. 26. 

A külpolitika helyiét teljes bizonytalansága 
tőzsdére mindjobban érezteti hatását, ami a 
^utóbbi hét folyamán  az irányzat nagymérvű 

ühinybullásában jutott kifejezésre.  Különösen 
Balkánon mutatkozó bonyadalmakat Ítélte 

mi-ii kedvezőtlenül a spekuláció és miután a 
koiiiivinin meglehetősen nagy eladásokat esz-
kii/nli az árfolyamok  Bzámottevó visszaesést 
.H/t'uvedtek. Gróf  Berchtold külügyminiszternek 
u delegációban tartott exposéját is nyugtala-
nítónak találta és az eladások ennek követ-
keztében még folytatódtak  és csak természe-
tes, hogy ez az összes árfolyamok  csökkenését 
eredményezte, miután a piac felvevőképességgel 
egyáltalában nem réndelkezet. A pénzviszo-
nyokban nem állott be lényeges változás, azon-
ban a prolongácló ma, bár magasabb tételek 
mellett, de aránylag simán volt elintézhető. 

A lanyha Irányzat az összes vezető érté-
kekre és főbb  helyi papírokra kiteijedt, leg-
erősebben azonban a Magyar bank és a Köz-
úti vaspálya részvények képezték kínálat tár-
gyát. De az összes többi bankrészvények, ne-
vezetesen a magyar hitel részvények is áresést 
szenvedtek a lanyha irányzat hatása alatt. Né-
mileg kivételt képeztek a Rimamurányi vasmű 
részvények a közzétett mérleg és a nagyobb 
osztalék hatása alatt és e részvényeknél as 
átmeneti áresés ismét megtérült. A Rlmamu-
rányi részvényeket kapcsolatban az osztrák és 
külföldi  vasipari papirok áremelkedésével és 
tekintettel a kitűnő vasipari konjunktúrára jó 
oldalról vásárolták. 

A helyi papirok közül a? ipari értékekben 
alig volt üzlet. A forgalomba  került papirok 
árfolyamai  lemorzsolódtak, különösen a tégla-
értékek szenvedtek nagyobb árcsökkenést 

Hajózási papírok aránylag tartott árfolya-
mon képezték forgalom  tárgyát, nevezetesen 
Atlantica részvények továbbra is keresettek 
voltak. 

CSARNOK. 
• a Î T t l t tfmlii, 

— A becsület  szanatóriumából.  — 
Választékos nyelven, de kissé hiányos lo-

gikával védekezett a büntetőtörvényszéknél 
Hólló János borbélylegény, akit azzal vádoltak, 
hogy ellopta lakótársának vadonatúj csizmáját 
Az elnök közölte vele a panaszt a fölszólította, 
hogy tegyen töredelmes vallomást 

— Nem járulhatok hozzá a tekintetes tör-
vényszék kívánságához, felelte  a vádlott, s 
kénytelen vagyok elleninditványomat beterjesz-
teni, mely oda irányul, hogy méltóztassék 
engem fölmenteni.  Mert én ebben a lopásban, 
melyet mint szegény, de becsületes ember 
követtem el, ártatlan vagyok. 

— ön tehát beösmeri, hogy a lopást el-
követte ? 

— Ezt már csak azért sem tehetem, mert 
amint bátor voltam megjegyezni, ártatlan va-
gyok. Legyen Bzabad tehát újra hangsúlyoznom, 

dok mi járatba vónánk mihejtest münköt bé-
igazitott az Európa fogadóba. 

Hallgassa meg kereszt komám uram itt 
egyen akkora fényesség  vot, hogy nem ké-
peBse 1 

A villámos lámpák mik valami csavaiin-
tós paratikával gyúlnak fel  s alusznak el, — 
akkora fényességet  árasztának, hogy vakul-
tunk meg belé... Ittegyen az aBztalok mellett 
mindenütt arak verbnáltak, mnlatéroztak. Sze-
rencsénkre ottagyon a szegeletbe maratt egy 
hej B én es a cselédemmel aharré egy csóré 
asztal mellé lehuzóttam, s kérék vaj 3 éveg 
sert Minek utánna meg es vótunk ehezve, 
mind a szomszéd asztalnál baliám, hogy kör 
möltet (pörköltet) kértek egy hajlongós úrtól 
akit Cincérnek hittak, — hát én es mondám, 
hogy hojzon nekem es abból 2 szeméjre va-
lót, a még azt ez meghagyattam, méije jól. 

Tudja a sqj s a faranc,  hogy mijén csú-
fondáros  arak vótak ottagyon, de hallgassa 
meg kereszt komám uram erre mind ugy el-
kezdőnek kacagni, hegy nem képesse. A dühü 
bogy belém szállá s e mián én es erőszen 
felbojtorkozám  hát én es a Cincért kl mián 
nevetni keitek azok az égetni való urak — 
egy miccre lefőztem.  Hegmondám neki, hogy 
én es láttam karón vaijnt, az én pénzem es 
ojan mind a másé, nincs szőr réta, s adjon érte 
amit kértem, mire mlnha dróton eccerre húzták 
vóna az egészet még jobban kacagtak az uruk — 
mire gondolám magamba, hogy üssön belé a 
beletekbe a mármángós ménkő, ha nem tut-
tok velem szembe böcsülettel lenni. S mire a 
kacagás egy kicsitt józanodott, a clncór nr esi 

hogy méltóztassék engem a lopás alól abszor-
beálni, úgyszólván fölmenteni,  ami tekintve 
jelen helyzetemet nekem a legkellemesebb 
volna. 

— Azt elhisssűk. De csak nem kívánhatja 
a törvényszéktől, hogy önt fölmentse,  amikor 
beismeri a lopást? 

— Konstatálom, hogy a tekintetes elnök 
urnák nem méltóztatott as én alázatos előter-
jesztésemet igénybe venni. Ha én beszámít-
hatatlan állapotban, hogy ne mondjam ittas, 
de távolról sem józan voltam, ugy az nagyon 
is szomorú rám nézve, ba ezt lopásnak mi-
nősitik, mert ez egyszerűen nem igaz, úgy-
szólván légből kapott koholmány. 

— Beszéljen kérem világosabban, mert ne-
héz megérteni, hogy voltaképpen mit akar ? 

— A Bzónyegen forgó  csizma nem józan 
állapotban került tényleges birtokomba s na-
gyon szomorú rám nézve, hogy ezért a vád-
lottak padjára hurcolnak, mivelhogy ez jó hír-
nevemet, mely .egyéniségem támasza és talp-
köve, megingatja, úgyszólván végromlással fe-
nyegeti. Ismétlem, hogy a vádat ugy ls mint 
ember, ugy is mint borbély, mélyen fájlalom, 
mivel a lopást, mint részeg, de becsületes 
ember követtem el. 

— Ha jól értettem, azzal védekezik, hogy 
a csizmát részeg állapotában lopta? 

— Ugy van, de anélkül, hogy a becsü-
letemet ez által a legtávolabbról is érinteni 
akartam volna. Hiszen méltóztatik tudni, bogy 
az ember részeg állapotában olyan, mint az 
oktalan állat, aki csizmát lop vagy más eh-
hez hasonló élelmi cikket. Ezt mindenki tudja, 
aki valaha részeg embert látott vagy maga is 
részeg volt Ugyanazért kénytelen vagyok ki-
jelenteni, bogy nem reflektálok  semmiféle  bün-
tetésre B kérem ezt igénybe venni. 

— Mit tett a lopott csizmával? 
— Átmenvén a Lánchídon, részeg állapotban 

beleestek a Dunába. Én erre nagyon meg-
ijedtem, mert bár ittas voltam, mindjárt be-
csületes pályafutásomra  s az ebből származó 
komoly következményekre gondoltam. Hogy 
sejtelmem nem csalt, mutatja a vád, melyet 
ezennel semmisnek úgyszólván érvénytelennek 
nyilvánítok. 

— Ez nem magán áll. Különben most ki-
fogjuk  hallgatni a tanokat, majd megláljuk, 
hogy azok mit fognak  vallani. 

— Ne méltóztassék azzal fáradni.  A tanuk 
egytól-egyig ellenségeim, akik toukre akarnak 
tenni, ami szerény véleményem szerint nem 
lehet cé(ja a bölcs Igazságszolgáltatásnak. 

A bíróság mindazonáltal kihallgatta a ta-
nukat, akik azt vallották, hogy Holló Jánoit 
józan volt, amikor a csizmát ellopta. El is 
ítélték érte bárom uapi fogházra. 

Holló föllebbezett,  mert, úgymond, nem tűr-
het el múltján ilyen hervadhatatlan szégyen-
foltot. 

megmondta, hogy a körmölt elfogyott  s azétt 
nem hozot, nekünk, mire a tariBnyálósból, tőke-
bélest s túrót falatozónk. 

Tőtt mult az idő s eccer csak azou veszem 
eszre, hogy a 3 éveg sert tova 12 felé  le-
eresztém s hogy eppeges akkor azok a kaca-
gós urak, kik furton-furt  rejám-rejám tekén-
gettek, eccer csak bontakoznak. Eu maradni 
akartam Estánnal, de a cincér nr azt monta, 
hogy záróra mián nem lehet, s mire szállás-
pénzt es akartam adni egy koronát, B a lám-
pira es, de ó erőszaggal kitojt onnét mflnköt... 

Hát mit csinyálsz ember gondolám ma-
gamba, ha ezek az ördögfaj  zatok nem adanak 
szállást, hogy ai az arangyas Jédus pofojza 
fel  óköt, hát addig sétálgatunk kl s bé s erre 
s arra B Így B ugy mig eljő az Udő, hogy a 
cseléddel én es reggel a többi bttcsülletes 
emberekkel megjelenhetek a hejszinin. Ugy 
es lett Tova 8 óra leié megkérdem egy 
url ucukás cselédtől aki az öveges gáng&Jtóba 
álla, hogy mijén tájba lakazik a Dirigator ur 
s ahajt én es a cseléddel béköszöntöttem 
ahogy illett s ókemít megkérdeztem ahogy 
talált Hallgassa meg kereszt komám uram 
mlhqjt es beléptem ojan barácscságos a (izom-
zatot (arc) csinyált a Dirigator ur, hogy én 
minnyát es megbátorodtam... 

Mivel szolgálhatok kérdezé meg ókeme, 
mire bűcsülettel azt felelém,  hogy azt nem 
kévánhatom semmi lettekóppen, hogy nekem 
szógájon a Diregátor or, met nagy nr, sok 
uri cselédnek a fejedelme,  hanem inkább szó-
gálok én, mire aláson kértem, hogy hallgatná 
meg béuollásoniat Tessék szBvesen, helyes-

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Klneveses. A vallás- és közoktatás-

ügyi m. kir. miniszter dr. Fejér Qeró erdélyi 
római katholikus statuBi referenst  az országos 
közoktatásügyi tanács rendes tagjává nevezte ki. 

— Kitüntetés. A király Majláth Ferenc 
püspöki uradalmi jószágigazgatót királyi taná-
CBOBsá nevezte kl. 

— A II. országos szövetkezeti kon-
gresszus összehívása. A Budapesten október 
bó 24 én tartandó II. országoB Bzövetkezeti 
kongresszus meghívóit a magyarországi szö-
vetkezetek szövetsége a héten bocsátja ki, 
miután már az összes központokat felkérte, 
hogy a kongresszus érdekében propagandát 
fejtsenek  kl. A kongresszust a résztvevők 
előrelátható nagy számára való tekintettel — 
a fővárosi  Vigadó nagytermében tartják meg. 
A kongresszust megnyitó beszéd keretében 
Mailátb József  gróf  a Szövetkezetek Szövet-
sége elnöke nyitja meg. A napirend előadói 
Meskó Pál, a Magyar OazdaBzövetség titkára, 
Újhelyi Imre gazd. akad. igazgató és dr. Ko-
vács József  debreceni gazd. akad. tanár lesz-
nek. A kongreBzust a Vigadó összes termeiben 
ezer teritékes társas ebéd követi. 

— Gyárfás  Győző műszaki tanácsos e hó 
22-én Budapesten elhalt. Nevezett majdnem 
harminc évig állott a sepsiszentgyörgyi állami 
építészeti hivatal szolgálatában, mely idő alatt 
igen sok és jelentékeny műszaki alkotás az ó 
munkálkodásának képezi gyümölcsét Ut- és 
hídépítés terén elsőrendű erő volt Ezelőtt né-
hány évvel a kereskedelmi miniszter központi 
szolgálatra a minisztériumba rendelte, a hol 
nemsokára előléptetésben részesült Várme-
gyénkben is általánosan ismert egyéniség volt 
és barátai körében általános részvétet keltett 
halálának hire. 

— Birtokbavétel. A ditrói erdőségek bir-
tokbaadásával egyidelüleg óriási erdőségek 
cseréltek gazdát A vármegyénkben majdnem 
egy évtized óta kitermeléssel foglalkozó  „Egye-
sült-Fatermelók részvénytársasága" ugyanis a 
Ditróban vásárolt erdőségeit eladta a .Szék-
pataki erdöipar részvénytársaságnak". Ennél-
fogva  a folyamatban  levő birtokbaadás most 
a Székpataki erdöipar részvénytársaság Javára 
történik. Az Egyesült-Fatermelők részéről Fein 
Ármin fakereskedó  igazgató a Székpataki er-
dőipar részéről Biringer Jáuos üzletvezető van-
nak kiküldve a számbavétel végett Ismeretes, 
hogy a Székpataki erdőipar Várhegyen egy 4 
gáteres nagy fűrésztelepet  építtetett a célra, 
hogy a ditrói erdőaégeit kihasználja. Örvende-
tesen veszünk tudomást arról, hogy dacára a 
nyomott pénzügyi viszonyoknak a Székpataki 
erdóipar a döntést és a fakitermelést  megkezdi 
és ezáltal alkalmat és módot nyújt arra, hogy 
a szegény csiki munkások mindennapi kenye-
rüket itthon is megkereshessék. 

— A csíkszeredai főgimnázium  ön-
képzőköre folyó  hó 6 án az .aradi tízen-
három' emlékének diszgyűléssel áldoz. Műsor : 
1. Erkel: .Aria*. Előadja az ifjúsági  zenekar. 
2. Megnyitó beszéd. Mondja: Ferenczy Béla 
VIII. oszt tanuló, önk. elnök. 3. Gereóffy  Géza 
VIII. oszt tanuló szaval. 4. Énekel a gimná-
zium férfikara.  5. Alkalmi felolvasás.  6. Fehér 
Manó VIII. oszt tanuló szaval 7. Énekel a 
gimnázium férfikara.  8. Véber Mendelssohm: 
.Ária* (teccette). Előadják: Kertész Béla, 

bitté ókeme kérésemet, mire én es elkezdőm: 
Tekéntetes, Főtisztelendő, Nagyságos Diriga-
tor url Én es elbozám ezt a kűs cselédet, 
hogy tábiáztatná bé a maga rendje, módja 
Bzerint ugy, hogy nehogy később baj szár-
mazék e mián belőlle. Mire helyesbített a 
Dirigator ur s egy irást adott nekem, bogy 
minek utánna fólyamodvánt  nem hoztam, 
fizessek  15 pengő forintot  nyugdíjba, tanolási 
díjba s még tudja faranc  mibe. Ne te ne, 
szólék közbe a Dirigator ur sokat kér tóUem, 
minek okáét ejisze jobb lesz ha egyezkedünk, 
met szűk világba vagyunk s ha íjén szörnyü-
telen derágába kerül az uraság kezdetje vajon 
mi lesz a végezetye? 

Tekéntse a Dirigator nr, hogy a másik 
Dirigator urnái es a Szimináriumba min hal-
lóm hónapjára 18 pengő forintot  ké fizessek, 
a cseléd élelmijétt s ha itt se ott se adják 
alább mi lesz velem ? Odó nap elótt adós-
ságba ké verjom magam. Különben es mire a 
nyugdíjba fizetni  mikor mán még messze van 
mig ott lesz a cseléd üdeje. Mire mindent 
megmonda nekem a Dirigator ur, hogy ő bi-
zon engedne es nekem a magas árból B me-
ges alkunna velem, ócsóbba, de nem lehet, 
met az eléirás azt parancsoja, hogy annyit 
ké fizetni.  Vaj ugy 1 helyesbittém, mán mind-
egy no I Fizetek szüvesen a Dirigátor urnák 
a cselédét, csak arra kéiem, hogy osztóg 
becsület, sen a maga rendje-módja szerént 
tanyissák ki, bogy vaj pap, vagy arangysinóros 
vasúd nr, v«j legalább kanduktor vaj Jegyll-
k asz tó váljék belőlle. 

(Folyt. Hv.) 

Xántus Dávid és GereófTy  Géza VIII. osz-
tályosok. Az érdeklődók szives fogadtatásban 
részesülnek. 

— A papok kóipótléka. A lelkészi il-
letményeknek kórpotlékok utján való emelé-
séről szóló törvényjavaslat a vallás- és köz-
oktatásügyi minisztériumban elkészült és az 
országgyűlésen a legközelebbi ülések egyikén 
tárgyalni fogják.  A törvényjavaslat lelkészi 
illetmények emelését a kórpótlékok rendsze-
rére fekteti  és öt kórpótlékot enged. A mult 
héten előterjesztett költségvetési törvényjavas-
lat (XXI. fejezet,  49. cím) a lelkészi iUetmé-
nyeknek korpótlékok utján való kiegészítésére 
és a kisebb képesítésű lelkészek helyzetének 
az eddigi mértéken felül  való javítására a jövő 
évre 3,690,267 korona többletet irányoz elő. 

— Alblrói és telekkőnyvvezetől állá-
sok megszüntetése. Az igazságügyminísz-
terium jövő évi költségvetésében a f.  évi VII. 
t c. rendelkezése szerint már megkezdődik az 
albirói és alügyészi, valamint a telekkönyv-
vezetői állások megszűntetése. A jövő évben 
száz albiróí állás megszűntetésével Bzás uj 
VIII. fizetési  osztályú biró állás rendszeresit-
tetik, amivel az albiról állások száma 374-ről 
274-re csökken és a VIIL fizetésű  osztályban 
levő bírák száma 981-re emelkedik, ami 116,200 
korona köitségtöbletet tesz ki. Száz jegyzői 
állásnak önálló hatáskörrel való felruházása 
10,860 korona költBégtöbletet idéz elő. A se-
gédtelekköoyvvezetői állások közül a költség-
vetés negyvenet szüntet meg egyelőre B helyébe 
40 irodatiszti állást rendszeresít, mig 20 telek-
könyvezetői állás megszüntetése mellett 20 
irodafőtiszti  állást szervez. 

— A gőzfürdő.  Dr. Ujfalusi  Jenő pol-
gármester utján mint ismeretes, mozgalom 
indult meg, hogy városunkban gőzfürdő  épi-
tessék. Mult hó 26-án volt az értekezlet e 
tárgyban a polgármester irodájában. Antal Vidor 
építőmester által bemutatott terv Bzerint a 
gőzfürdő  85000 koronába kerülne, Ámde a 
szükséges pénz hiányzik. Az értekezlet ugy 
határozott, bogy a város, mint a közegészség-
ügyekben legilletékesebb faktor  építtesse fel  a 
fürdőt  ugy, hogy a vármegyei magáqjavaktól 
kérjen 4%-os törlesztóses kölcsönt és a fürdő 
bérletéből törlessze azt le. Az eszme igen 
fontoB  és kivitele a fenti  módon lehetséges. 
Kérjük a polgármester urat, hogy ezen nagy-
fontosságú  kérdést no vegye le a napirendről 

— Aa Erdélyi Gazdasági Egyesület 
kiállításai. Az „Erdélyi Gazdasági Egyesület, 
két-három évenként rendezni Bzokott nagy me-
zőgazdasági termény-, tenyészállat- éa gép-
kiállítását a jövö év őszén tartják meg. Az 
egyesület elnöksége már most kikérte a föld-
mivelésügyi kormány anyagi- és erkölcsi tá-
mogatását A kiállítás az eddigi összes nagyobb 
arányú kiállításoknál jóval nagyobbnak ígér-
kezik, mert, amint hirlik az 1913-ik évi gaz-
dakongresszust is ugyanabban az időben Ko-
lozsvárott fogják  megtartani. 

— Iskolaköteles oselédek. Cselédek, 
akik a 14-ik életévüket még be nem töltöt-
ték, az 1868. XXXVIII t c. 50. S-a értelmé-
ben iskolakötelesek. Ennélfogva  figyelmeztet-
nek a Bzolgáiatadók, hogy iskolaköteles cse-
lédjeiket azonnal Írassák be valamelyik isko-
lába, mert ellenkező eBetben a szolgálatadó 
ellen fenti  l.-c. 4. §-a alapján a kihágást el-
járás folyamatba  tétetik. 

— A oalkmegyel Általános Tanító-
testület választmánya folyó  évi szeptember 
hó 21-én tartotta gyűlését Elhatározták, hogy 
1. aki a gyüléBek alkalmával történö átázásá-
nak költségeiről a jegyzéket tizenöt nap alatt 
be nem teijeszti: igényét veszti, 2. a megye 
országgyűlési képviselőit küldöttségek utján 
kérik a tanítók fizetésrendezésének  a tani tők 
kívánságainak figyelembevételével  való meg-
oldásának sürgetésére, 3. jóváhagyták az el-
nök budapesti utazása alkalmával felmerült 
költségeket és megköszönték Kajtsa József 
elnöknek odaadó űgybuzgalmát, 4. a lapot, 
melynbk alapítását a közgyűlés kimondotta, a 
választmány megjelenésre készíti elő; éppen 
ezért megâUapiţja az tţjaâg alakját, megjele-
nésének idejét, a lap árát (évi három korona) 
éB megválasztja szerkesztőit 5. A választmány 
öttagú küldöttséget menesztett Császár Nán-
dor, kir. segéd tanfelügyelőhöz,  akinek Élthes 
J. állami tanító beszéd kíséretében nyújtotta 
át a közgyűlés jegyzőkönyvének kivonatát, 
mely a derék embernek dísze Inökké történt 
megválasztását tartalmazza. A kir. segédtan-
felllgyelő  meghatottan válaszolt a Üdvözlésre 
és megköszönte a nyilvánuló szeretetet 

— .Haladás". Ez a cime az qjonnan In-
duló szépirodalmi, társadalmi és tanügyi lap-
nak. Főszerkesztője : Kajtsa József,  állami ig. 
tanító, felelős  szerkesztője: Földes Zoltán, áll. 
tanító. Hazafias  keresztény szellem fogja  át-
hatni a lapnak minden sorát A szerkesztőség 
kéri az előfizetni  óhajtókat, szíveskedjenek a 
lap diját minél hamarább beküldeni, hogy 
megjelenése késedelmet ne szenvedjen: Elő-
fizetési  ára egész évre 3 korona, ami csekély-
ségére való tekintettel egyszerre küldendő be 
K a j t s a J ó z s e f  főszerkesztő  elmén Csík-
szeredába. 

— Folyó hó 6-án délután fél  2 órától 
este 9 óráig Gözsy Árpád a „Fekete-sas" 
gyógyszertára less nyitva. 
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— Szüreti mulatság. A csíkszeredai 
ipartestület  és iljusági  önképzőkör 
1912. évi október  bó 13-án, az Európa 
szálloda  nagytermében  az alakuló 
Casinó felszerelésére  zártkörű  szüreti 
mulatságot  rendez,  mely a következő 
sorrendben  fog  lefolyni.  1. Délután 4 
órakor  Bacbus fogadtatása  az állomá-
son és diadal  kocsin való bevonulása 
az Europa szállodába.  Kedvezőtlen 
idő  esetén a felvonulás  elmarad.  2. 
Este. Zene  nyitány. 3. A csőszleányok 
és csőszlegén  yek bevonulása, énekkel. 
4. A sormagyar  lejtése.  5. Ének.  6. A 
palotás lejtése.  7. A kisbíró  kihirdeti 
a szüret kezdetét.  8. Szüret  után tánc 
reggelig.  Belépti  díj  személyjegy  1 ko-
rona 60 fillér.  Családjegy  3 korona 
50 fillér.  Kezdete  este 9 órakor.  — 
Ez alkalommal  a következő  személyek 
szerepelnek:  Csőszleányok:  Kalamár 
Rózsika,  Filó  Joláaka,  Hancz  Erzsike, 
Orbán Juliska,  Adler  Irénke,  Petres 
Bertuska.  Csőszlegények:  Vencel  Ist-
ván, Sehönauer  Vilmos,  Dávid  József, 
Galló  Pál, Müller  Károly,  ifj.  Kertész 
István.  Kisbíró:  Oláh Sándor.  Főbíró: 
Bartha Gyula. Anyakönyvvezető:  Gál 
István.  Zsidók:  Latzina Béla, Ábra-
hám János.  Cigányok:  Jakab  János, 
Beke Antal,  Kedves  A. 

— Dr. Székely Manó fogorvosi  mű-
termében és fogtechnikai  laboratóriumában 
(Csikszeteda Kossuth Lajos utca 5. szám) 
jótállás mellett készít 6 óra alatt kaucsuk le-
mezes .(.szájpadlással) és szájpadlás nélküli 
(aranyhíd; fogsorokat,  arany koronákat és csa-
pos fogakat.  Javításokat azonnal eszközöl. 
Fogorvosi miitermét fogtechnikai  laboratórium-
mal bővítette, a hol szakképzett fogtechnikus 
segédkezik állandóan. 

— Az Edison mozgószinház városunk-
ban a Vigadó nagytermében már hetek óta 
tartja előadásait, igen érdekes éB tanul-
ságoB képeket mutat be városunk intelligens 
közönségének. A legközelebbi előadás szom-
baton, mely igen érdekesnek Ígérkezik, melyre 
elóre is felhívjuk  közönségünk figyelmét. 

— A dltroi birtokrendezés. A több 
mint 20 év óta húzódó ditrói tagosjtás és ará-
nyosítás e hóten befejezést  nyer. Általánosan 
ismeretes, hogy ezen nagyközség határa az 
összes tagosítás és arányosítás alatt álló köz-
ségek között a legnagyobb volt. Tagositott 
birtokaikat a tulajdonosok már a nyár folya-
mán kirtokaikba vették, mig az erdők birtok-
baadása most folyamatban  van és kétségtelen, 
— bogy e hét végére az is teljes be 
fejezést  nyer. Amidőn e hirt registráljuk, nem 
mulaszthatjuk el felemlíteni  azt a tényt, hogy 
eljáró Demény Ferenc kir. Ítélőtábla biró de-
rekas nagy munkát végzett azáltal, hogy a 
munka nagyságára való tekintettel is rövid 11 
hónap alatt tető alá juttatta ugy a tagosítás 
mint az arányosítás nagyfontosságú  ügyét. 

— Zaun Márkné tánotanitónő meg-
érkezett Csíkszeredába és hat heti tánctanfolya-
mot nyitott az Európa szállodában. Oktatását 
már megkezdette a főgimnázium  ifjúságával 
is. Lapunk más helyén közölt hirdetésére fcl-
hivjuk olvasóink figyelmét. 

és mindennemű papír virágok készítését, — 
tavibbá női ruhát szabni és rajzolni, Viktória 
géphimzést és kockaszőnyeget óhajtanak ta-
nulni, kéretnek, hogy ezek helyes elsajátítása 
iránt hozzám fordulni  szíveskedjenek. 

Szives pártfogást  kér 
Tisztelettel 

Özv. Zautmé, 
'oki.  HlHCt(HlÍtÓn6. 

Lakásom  a csíkszeredai  főgimnáziumban. 

NYILTTÉR.*) 
Tánciskola megnyitás. 

Van szerencsém a n. é. közönséget értesí-
teni, bogy Csíkszeredában tánciskolát nyitok. 
Kőtörekvésem, hogy a tánctanulók, mindkét 
nembeli ifjúság  az illemtan minden szabályai-
ban alapos oktatást nyerjenek, hogy majdan 
minden társaságban könnyedén mozoghassanak. 
A 8-ik évet meghaladtak általam vagy a ház-
ban, vagy a házon kivül nyerhetnek oktatást 

Tánctauitásra kerülnek a következő társas 
és körtáncok: 

Sormagyar és palotás, csárdás, francia  né-
gyes, rezgő polka, lengyelke, keringő (6 lé-
péssel), kreitzpolka, pas de quatre, grátianó, 
grátióz boston (uj tánc), boszton-keringő, nemes-
fehér-boszton,  csillag boszton, mágnás bősz-
ton Btb. A tanulók felvétele  történik 2—4-ig 
és este a tánciskolában fél  8 órakor. « 

• • 

Filigran  kézimunka  tanítás. 
Hölgyek, kik filigrán  virágokat, arany és 

ezüst bnllionból bros és hajtű, mellcsokrokat 
•) £ rovatban kSilSttekirt nem vállal felelfo-

néget a aserke&xtdsâfţ. 

Sakkozók figyelméből 

MODERN SARK. 
Srerkeiztette és Irta: Ballt Zoltán. 

Á r a k o r o n a . 
A 240 oldalas munka magiban fog-
lalja a modern sakkozás alapelveit s 
a teljes nj elméletet. Kezdőknek, kik 
a sakkozás rejtelmeibe óhajtanak be-
tokinteni, a legjobban ajánlható. Isko-
lai-, gazda* éa népkönyvtárakból sehol 
se hiányozzék. A sakk oktat és szó-
rakoztat h a jó sakkönyr még a 
laikusoknak is nagyon tanulságos. 

Kapkató i BUDAPESTI EISLAP UinUidókiTatilábai és mladn 
tüimsMlu. 

1951—1912. szám. 
ArliJtisI hirdetmény. 

Csikborzsova községben a törvény 
hatósági bizottság által 7239—1912. ai. 
szám alatt jóváhagyott határozat alap-
ján a tanítói lakáéhoz szükséges mel 
léképQletek (konyha, fáskamra,  istáló 
stb.) felépítésére  és az iskola kijavítá-
sára nyilvános szó- és Írásbeli verseny-
tárgyalást hirdetünk. 

Az árlejtés Csikborzsova községhá-
zánál folyó  évi október 7-én dél-
előtt 8 órakor fog  megtartatni. 

Kikiáltási ár 2920 korona. 
Épitési terv a csikszentmiklósi kör-

jegyzői irodában megtekinthető. 
Csikborzsova, 1912. évi szeptember 

hó 17 én. 
Község elöljáróság. 

Szám 1906. 
Árverési hirdetmény. 

Alólirt község elöljárósága közhírré 
teszi, liogy a néhai Káinoki János kis-
korú árvái tulajdonát képező, a község 
legforgalmasabb  pontján levó 6901~| öl 
kiterjedésű belBŐtelket, s a rajtalevő s 
4 szobát és 2 kamrát magában foglaló 
házzal együtt Várdotfalva  községházá-
nál 1912. évi október hó 12-én 
délelőtt 8 órakor a legtöbbet ígé-
rőnek elfogja  adni. Kikiáltási ár 4000 
korona mely ősszegnek 10%,-léka bá-
natpénzképpen leteendő, utóajánlat nem 
fog  tekintetbe vétetni. 

Várdotfalva,  1912. szeptember hó 
28-án. 
Pálffy  András, 

jegyző. 
Márkos Dénes, 

k. biró. 

Hirdetmény. 
Csikbánkfalva  község határában Aklos 

bércen egy 20 holdas, Bene mezején egy 
12 holdas erdei kaszáló jövő évtől kez-
dődő 6 egymásutáni évre haszonbérbe 
kiadó esetleg örök áron eladó. Érte-
kezni lehet e lap kiadóhivatalában. 3_3 

Tusnádfürdön 
1. A .Gyógycsamok" nagyvendéglője, 
2. A .Stefánia"  és „RezsőMürdők, 
3. A mészárszék és husvágási jog, 
4. A .Legyes' fogadó  (korcsma) 

három esetleg több évre óvadékképes 
bérlőknek bérbeadatik. Felvilágosítást ad: 
Albertiül Géza Igazgató, Tusnádfflrdí 

Szám 10127-1912. tlkvi. 
Hirdetmény. 

CBÍkBzentmárton község telekkönyv birtok-
szabályozis következtében az 1869. évi 2579. 
számú szabályrendelethez képest átalakittatik 
és ezzel egyidejűleg az arányosított ingatla-
nokra nézve az 1892. XXIX. t.-cikben szabá-
lyozott eljárás kapcsolatosan foganatosittatik. 

E célból az átalakítási előmunkálat hitele-
sítése és a helyBzini eljárás a nevezett köz-
ségben 1913. évi november hó 11-én fog 
kezdődni. 

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

tési 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 véglegeB átalakítása után a téves 
átvezetésből eredhető kifogásokat  jóhiszemű 
harmadik személyek irányában többé nem ér-
vényesíthetik. 

2. Mindazok, akik a telekjegyzökönyvben 
előforduló  bejegyzésekre nézve okadatolt elő-
terjesztést kivánnuk tenni, hogy a telekkönyvi 
hatóság kiküldöttje előtt a kitűzött határnapon 
kezdődő eljárás folyama  alatt jelenjenek meg 
és az előterjesztéseiket igazoló okiratokat 
m u t a s B á k fel. 

3 Mindazok akik valamely ingatlanhoz tu-
lajdonjogot tartanak, de telekkönyvi bekebe-
lezésre alkalinns okirataik nincsenek, hogy az 
átírásra az 188G. XXIX. t.-cikk 15-18. és az 
1889. XXXVIII. t.-cikk 5., 6., 7. és 9. §-ai 
értelmében szükséges adatokat megszerezni 
iparkodjanak és azokkal igényeiket a kikül-
dött előtt igazolják avagy oda hassanak, hogy 
az átruházó telekkönyvi tulajdonos az átruhá-
zás létrejöttét a kiküldött előtt szóval ismerje 
el és tulajdonjog bekebelezésére engedélyét 
nyilvánítsa, mert különben jogaikat ezen az 
uton nem érvényesíthetik és a bélyeg és ille-
ték elengedési kedvezménytől is elesnek ; és 

4. azok kiknek javára tényleg már meg-
szűnt követelésre vonatkozó zálogjog vagy 
megszűnt egyéb jog van nyilvánkönyvileg be-
jegyezve, úgyszintén az ily bejegyzésekkel 
terhelt ingatlanok tulajdonosai, hogy a be-
jegyzett jognak törlését kérelmezzék, illetve, 
hogy törlési engedély uyílvánitása végett a 
kiküldött előtt jelenjenek meg, mert ellen-
esetben a bélyegmentesség kedvezményétől 
elesnek. 
A csíkszeredai kir. trvszék mint tlkvi hatóság. 

Csíkszereda, 1912. évi október hó 3-án. 
Oeoző Béla B. k., 

kir. tOrv. biró. 
A kiadvány hiteléül : 

Kozma, 
1—3 telckkönyvvczető. 

SIKKOSZORUKAT 
HALOTTAK NAPJÁRA 

előleges megrendelésre. 
Magnaliából, Babérból. 
Myrlhusból, Cykasból és 
Fenyőből az áraknak 
megfelelő  kivitelben leg-
jutányoaabban készít 

Kertész Gábor oki. kertész. 
Megrendeléseket felvesz  il]. 
Kertész István vegyeske-
reskedése és virág-üzlete. 

Csíkszereda, Mikó-utca 28. 

Pályázati hirdetmény. 
A csíkszeredai Ipartestület saját há-

zában lévő italmérésének kezelésére 
megbízható kimérőt keres. 

Pályázhatnak jó erkölcsű, megbíz-
ható kauoló képea egyének. 

Pályázó köteles az Iparosok kaszinó 
helyiségeiben is a kiszolgálást elvé-
gezni, vagy elvégeztetni. 

Pályázatok az ipartestületi elnöké-
hez adandók be, határidő 1912. októ-
ber hó 8-ikán délután 6 óráig. 

Filó Károly, 
Ipartestületi elnök. 

Sz. 1218—1912. 2-2 
Versenytárgyalási hirdetmény. 

Csikvármegye törvényhatósági bizott-
ságának 3294—1912. sz. alatt kelt hatá-
rozata alapján, alótirott községi elöljáró-
ság, a kántori lakáson épitendő istálóra, 
szekérszinre, valamint a hidegházra az 
alábbi feltételek  mellett versenytárgyalást 
hirdet. 

1. Az árlejtésen részt vehet minden 
hazai vállalkozó, ki üzletének gyakorlá-
sára hatósági engedélyei bír. 

2. Csak szabályszerűen kiállított s bé-
lyeggel ellátott, közvetlen, vagy posta 
utján beadott ajánlatok fognak  tárgyalás 
alá vétetni. 

3. A zárt ajánlatok folyó  évi novem-
ber hó 9-én d. e. 8 óráig beadandók, ké-
sőbb már nem fogadtatnak  el. 

4. Nyilvános versenytárgyalás Csató-
szeg községházánál 1912. évi november 
hó 9-én d. e. 9 órakor fog  megtartatni. 

5. Kikiáltási ár az összes építkezé-
sekre 5484 korona 69 fillér. 

6. Vállalkozó tartozik a kikiáltási ár 
5 százalékát készpénzben vagy óvadék-
képes értékpapírban az elöljáróságnál le-
tenni. 

Anyagegységárak, tervrajzok és rész-
letes költségvetések az elöljáróságnál a 
hivatalos órák alatt megtekinthetők. 

Csatószegen, 1912. évi szeptember 
hó 11-én. 

tyeck ferencz, 
körjegyző. 

Erőss János, 
k. biró. 

5010/1912. 2-2 
Hirdetmény. 

Kézdivásárhely város tanácsa közhirré 
teszi, hogy a város tulajdonát képező 
Vigadó szállodát 1913. évi április 24-től 
kezdődő 6 évre 1912. évi október hó 
23-in délelőtt 9 órakor a tanácsháznál 
tartandó nyilvános árverésen bérbeadja. 

A bérlethez tartozik a földszinten  2 
étterem, 1 kávéház és 8 vendégszoba s 
az emeleten a főtérre  nyiló homlokzaton 
4 vendégszoba. 

Az emeleten van még egy állandó 
színpaddal ellátott nagy diszterem, mely 
azonban nem fog  bérbeadatni. 

A vendéglőhöz jár istáló, mosóház, 
téli tekéző, jégverem, pincék, padlás s 
minden egyéb szükséges mellékhelyiség 
ezen kivül van még ugyanezen épületben 
egy főtérre  nyiló földszinti  bolthelyiség 
is, melyet bérlő esetleg albérletbe adhat. 

Kikiáltási ár 6100 korona. — Ennek 
10 százaléka bánatpénzül az árverés előtt 
készpénzben vagy óvadékképes értékpa-
pírokban leteendő. írásbeli ajánlatokat is 
elfogadunk,  de azért az árverés minden-
esetre meg fog  -tartatni. A városi tanács 
fenntartja  magának azt a jogot, hogy az 
igért árakra való tekintet nélkül az árve-
rezők között szabadon választhasson. 

Egyéb feltételek  a tanácsnál megte-
kinthetők. 

Kézdivásárhelyen, 1912. évi szeptem-
ber hó 12-én: 

A városi tanács: 
Dr. Torok Andor, 

polgármester. 

Ha fehérnemű  és 
szükségleteit olcaon és 
jól akarja fedezni,  ak-
kor k é r j e n árjegy-
zéket az országszerte 
e lőnyösen ismert 

Párisi Áruház Zenta, 
Bácsmegye szétküldést cégtől. 

Számos elismerő levél 
bizonyítja, hogy az ott 
beszerzett áruk ugy mi-
nőség mint olcsóság te-
kintetében minden ver-
senyt felülmúlnak. 

Tessék meggyőződni ! ! ! ! 
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Elii Hmrti eletnrtectattM MHilegeaégi lilét 

E Z o t l a J E Z ó T o e x t 
- W e l s z - ^ l U i á . l T ' - ' U . . ©. e z . a . 
Elvállal vlllanyvlláplt&sl felszereléseket  gyárak 
részérc, IQrészgyárak, mezőgazdaságiflzemek 
stb. szakszerű kivitelben. Szolmtávirdak, tele-
louok, villámhárítók [elállítását, valamint re-
giek kijavítását pontoson és jutányosán. Min-
denféle  szerelési anyaiiok, toólámpák, világító-
testek zseblámpák. - Accumulatorok kisebb 
világítási és gyujtáa céljár* csakis a legjobbak. 
Fennálló vílláuiliúrítokut jol bevált szerszámok-
kal vizsgálok meg és az esetleges hibákat 
5 10 azonnal kijavítom. 

ÉRTESÍTÉS! 
Tisztelettel értesítem Csíkszereda 
váró ti és vidéke hölgy közönségét, 
hogy a budapesti és bécsi bajmouka 
tanfolyamról  hazaérkeztem és Í9mét 
rendelkezésére állok a mélyen tisztelt 
bii Így k özön aégoek ugy az üzletemben 
valamint üzleten kívül is. Személyes 
bevásárlásom áltól abban a kellemes 
helyzetben vagyok, hogy az üzletem-
ben raktáron levő cikkeket a legol-
csóbb árban bocsájhatom vevőim ren-
delkezésére. — Raktáron tartom a 
legnjabb hajpótlékokat, haidiszs/alla-
gokat, fésűket,  tfiköt,  hajfonatokat, 
illatszereket és stbi cikkeket Midőn 
bátor vagyok ezt a mélyen tisztelt 
külgyközönség szives tudomására 
hozui, egyben kérem továbbra is be-
cses páitfogásukat,  illő tisztelettel 

SZABÓ LAJOSNÉ 
XÚl FODHÁSZ, CS1KSZEKEUA. 

2 - 5 

ELADÓ egy jókarban lévő 
használt, átfordítható 
Seiffert  féle  tekeasztal 

(biliard). — Hol ? Megmondja a kiadó. 
1—3 

H 1 R D E T E S E K 
olcsó áraz&mitás mellett 
közöltetnek s felvétetnek 

A KIADÓHIVATALBAN. 

A nagyérdemű közönség be-
cses tudomására hozom, hogy 
folyó  évi október hó 1-én 
Gyergyószentmiklóson a Merza- és 
Bocsánczi-féle házban, vezetésem 
alatt a legjobb készültséggel 

„ANGOL URI SZABÓSÁG'1 
cég nyílik meg, mely abban a 
helyzetben lesz, hogy, a legma-
gasabb igényeinek megfeleljen. 
A nagyérdemű küzönség szives 
pártolását kérve vagyok. Kitűnő 
tisztelettel Jgĵ  JJJpj férfi  szabó. 

Modern kutépités. 
ü j kutak épitését cementgy trük-
kel, súlyesztő rendszerrel s kiszá-
radt régi -kutak lennebb sülyesz-
tését jutányos áron elvállalom. 

Nagymihály Sándor, 36-
cementárugyár és épitési anyagkcreskeciő 
Csíkszeredában, Kossuth Lajos-u. 48. sz. 

Vegytisztítás. 
Nöi és férfl  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 

Qsfeáa  Í Í M S Í ) 
férfi  szabó és vegytisztitó, Csíkszereda, 

Rákóczi-utca 16. szám. 20—26 

s av0y-szâll0pa 
Budapest, VIII., József-körut  16. 
Elsőrangú kényelemmel berendeiett 
utofli  smobák. Kitűnő étterem. Mérsé-
kelt polgári árak. Külön termek. Ban* 
kettek, esküvők rendelését elfogadom. 

Esténkint KURINA SIMI 
hírnevet cigányprímás teljes zenekarával 

H A N G V E R S E N Y E Z . 
Salvea pártfogást  kér 

Szalui Tivadar tulajdonos, a .Nemietl Kaeilsó" voll UalctvczcUjJe és a .Dell* volt ÍApincérc. 
2—lü 

! A MESTERDALNOK 
Cipóm szép és tökéletes, 
Benne járni élvezetes, 
Mert 1IA cipőt szrg/.ck, varrok, 
Rajt' van 

KAUCSUK SAROK. Í 
Eladói Csíkszeredában a Pap Domo-

kos kertje mellett egy puszta 
belsőség, valamint a, Szentlélek-utca 
16. sz. alatti ház. Értekezni lehet: 
György Ignácznál. 2 - 3 

Brassó, Búzasör 9. 
Egyedüli különlegességi váltalat: 

Divatos szőnyegek. 
Függönyök, garnitúrák, 

Pamlagtakarókban. 
Bútorszövetek, matrac gradli. 

Legnagyobb raktár linóleumok-
ban és viaszkos vásznakban. 

Szolid kiszolgálás I Legolcsóbb árak I 
23—50 

»11» »11» »11» >11» »ll»»)l»x|i.MI» »11» «II» »11» »11» »11» -.11» »11» »11» »11» 
Sz. 797—1912. 

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. 
Alulirt kikilldött bír. végrehajtó ezennel 

közhírré teszi, bogy a csíkszeredai kir. járás-
bíróságnak 1912. évi V. 930 sz. végzése foly-
dr. Nagy Jenó Ügyvéd által képviselt Gondos 
Istváu szentmártoni végrehajtató részére, 9CD 
kotona követelés s jár. erejéig elrendelt ki-
elégítési végrehajtás folytán  alperestől lefog-
lalt és 2023 koronára becsült ingóságokra a 
csíkszeredai kir. járásbíróság 1912. évi V. 
930. számu végzésével a további eljárás elren-
deltetvén, annak az alap és felülfoglaltutók  kö-
vetelése erejéig is, atnenyiben azok kielégítési 
jogot nyertek volna, végrehajtást szenvedő 
lakásán C s í k s z e r e d á b a n leendő megtar-
tása határidőül 1912. évi október hó l l ik 
napján d. a . 4 ónija kitUzetik, amikor a bí-
róilag lefoglalt  ingók és pedig lovak éa 
kocsi a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés 
mellett, szllkség esetén becsáron alul is el 
fognak  adatni. 

Felhívatnak 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 
jogyzőkönyvből ki nem tűnik, elsőbbségi be-
jelentéseiket az árverés megkezdéseig alulirt 
kiküldöttnél Írásban beadni vagy pedig Bzóval 
bejelenteni el ne mulasszák, mert különben 
csak a vételár fölöslegére  fognak  utaltatni. 

Kelt Csíkszereda, 1912. évi szeptember hó 
24-ik napján. Molnár Sándor, 

kir. bír. végrehajtó. 
/n» n» 'H» »n» n» »n» »n» »n» <n» »n» »n» <n» <n» »n» »m 

Eladó. Egy hálószoba és konyha be-
rendezés, ebédlő és heverődlvány. 
Hol ? — Megmondja a kiadóhivatal. 

ELSŐ MAGYAR VILLAMOSERŐRE BERENDEZETT HANQBZERQY.ÁR. 

STOWASSER JÁNOS 
cs. és kir. udvari szállító, Bzinbázak, zenedék, hadsereg stb. szállítója, a Rákóczi táro-
gató és a hangfokozó  gerenda feltalálója  Budapest, II., Láncbld-u. 5. Gyár: Antöház-u. 2. 

Ajánlja a saját gyárában készült húros, vonós, luró és fltó 
haiipizereit és azok alkatrészeit, Qulnttiszta húrokat. 

Hegedűk 3^4, 5, 6 forinttól  feljebb  a legjobb felszerelés 
szeriut. — Tárogató röpafából,  njezüst billontytlvol és Is-
kolával X forinttól  feljebb.  — Harmonikák legjobb elpusz-
tilliatatlan hangokkal 2.50, 3, 4, 5 frttól  feljebb.  KUlönle-

; acélhangu hangverseoy harmonikák, aaját minták. 
STOWASSEB a hangfokozo  gerenda feltalálója,  mely 
által bármily hegedű vagy gordonka jobb, erősobb és la-
grabb hangot nyer (biztos siker) hcgedQbe javítással 4 frt 

armonlmn vilaghirO legjobb gyártmány 65 frttól  feljebb. 
J a v í t á s o k az összes hangszereken különleges szaksxerll 
pontossággal, jutányos áron. — Zenekarok teţjea felaae-
reléae előnyős leltetelek mellett, jutányos árban, elismert 
kittlnó minőség. — A legtöbb katonai zeuekar szállítója. 

Magyarország legnagyobb vonóa éa fUTÓa  hangaaerek gyára általánosan a legszolidabb kiszol-
4— gilásról elismerve. — Arjegyat k kívánatra Ingyen éa bérmentve. —20 

Ţ Ţ | \ T Hifi  Ha ön súlyt helyez egészségére, 
11 I / A n/l I Ha azt akarja, hogy jó kinézése legyen, 
[ J H J \ J Ha azt akarja, hogy nyugodt álma, jóétvágya legyen 

Ha erejében gyarapodni akar 

csak préher-sört ksyék! 
Kapható Csíkszeredában üvegekben: a jobb kávéházakban, vendég-
lőkben és az összes jobb fűszer-  és csemegekereskedésekben. 

PóralEtáx CTsllET7-áTmegryo részére : 
Niszel Fivéreknél, Csíkszeredában. 
Dréher-féle  poharas sör— naponként friss  csapolás — 

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

(15) 37-52 

Vidéki megrendeléseket a megrendelés napján foganatosítom. 

Külföldi tanulmányi utamból hazaérkezve, azon helyzetben vagyok hogy a 

l e 6 ü 3 a b b d i v a t s z e r i n t i 
:: :: nö i d 1 5 z k a l a p 0 k a t :: 

mindenkor a legizlésesebben kiállítva jutányos árban árusíthatom. 

á t a l a k í t á s t e l v á l l a l o k 
LIGETI SAMUNÉ NÖI DIVATKALAP NAGYRAKTÁRA, CSÍKSZEREDÁBAN. 

Vidéki megrendeléseket a megrendelés napján azonnal foganatosítom. 
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Andrássy-ut Rákóczi-ut 
Brassó, ideiglenesen Hosszu-utca 33. szám. 

Kiváló minőségű modern bútorok. Jutányos gyári árban. Teljes lakberendezések. 

Kézimunka szövetmintákkal készségesen szolgál! 

Rninenli Pniífnno  kézimunka üzlete, rövid , szövött és 
DUlt/btll fllgJPJ  kötött áruit, Brassó, Kolostor-utca 29. 
Az njévi idényre megérkezett gyönyört! szép Vftloazl  ékben. milicn, iutó, divánpdrnB 

és gobelin krjirk. 
-Vagy raktár niiuilenuemii kezdett, kész kézimunkák és kézimunka szövetek, sely-

mek, gyapju és gyapott tbnnlnklinn. 
Dus valaszték férfi,  női és gyerek bnrisnyákban, trikókban úgyszintén férfi  ingek, 

nadnigok, gallérok, kézelők, nyakkendők és zsebkendőkben. 
Kézimunka szövet mintákkal készségesen szolgál. 46-52 

Vidéki megrendelések gyorsan és pontosan eszközöltetnek. 

HALLÓ I ÉRTESÍTÉS I HALLÓ I 
Épitési anyagraktár, vasbeton, miikö- és cementárugyár. 

Tudomására adom a nagyérdemű közönségnek, hogy Csíkszeredában, a Kossuth Lajos-
utca 48. sz. alatt nagy épitési snysgraktárt rendeltem ba s azon kellemes helyzet-
ben vagyok, hogy a nagyerdemü fogyasztó  közönség részére mindennemű épitési 

anyagot jó és pontos kiszolgálás, olcsó árak mellett eszközlök. 
Á l l a n d ó n a g y r a k t á r o n v a n : 

Mész darabos es oltott. Portland cement friss  és legkitűnőbb minőségi). Gipsz staka-
tur és szobrász. Nád fűzve  stakaturokra és egyéb fák  eltakarására. Valódi asrfall 
fedéllemez  többféle  minőségben. KollárIt bőrlsmez, mázolás nem igényel kizárólagos 
eladása. Aszfalt  elszigetelő lemez és kaucsok-aszfalt  nedves falak  és lakások szá 
razzá tételéhez, kátrány és carboliueum fák  telítésére, gomba és rothadási ellen. 
Azbezt pala igen könn.vii és tartós. Teljes fi>desek»t  elvállalok. Vasgerendák bár-
milyen méret szerint. Hornyolt cserép anyagból. Vakolat köpor, Schamotte tűzálló 

tégla és föld  stb. mindennemű épitési és miiszaki anyag. 

C E M E N T Á R U - G Y Á R . 
Klltkarikak betonból -80-100, 1Í20, lfiO—2  00- 300 és 400 méter á'merójil kutak-
hoz, ezek készítését is elvállalom sülyesztő rendszerrel, nagyobb kutak építését, 
gőzüzcinli berendezéssel készítek magas vízállások megadásával. Cement cserén több-
féle  színben, betoncsövek, bidak és átereszek készítésé. Beton ia mdkőlepcsAk, szí-
nes járda és burkolati cementlapok gyártása és elhelyezése. Itató- és etetóvaluk min-
den nagyságban. — Blok üres tégla, különösen alkalmas istállók és gabonásoknak. 
Virágvázák és talapzatok csinos kivitelben. Kályha alátét lemezek. Kémény- és fal-
fedkövek.  Mindennemű beton- és cementipar-vállalat, granit-terasso beton stb. bur-
kolatok készítése stb. stb. Nagybani eladásoknál megfelelt  engedmény. A nagyérdemű 
fogyasztó  közönség nagybecsű bizalmával és rendeléseivel felkeresni  szíveskedjék. 

Gyárakés raktárak: Csikszereda, Ujtusnád és Kézdivásárhely. 
Szives támogatást kér kiváló tisztelettel: 

Nagymihály Sándor építesz, Csikszereda. 

EÜZ.3 EMtD 

Üzlet megnyitási jelentés I 
Van szerencsénk a nagyérdemű közönséget ez uton is értesíteni, hogy 

Csíkszeredán, Apaffy Mihály-u. 4 sz. a. fióküzletet nyitottunk 
éa kérjük t. vevőinket, hogy eredeti Singer varrógépekben, varró-
gépalkatrészekben, tűkben és varrógépolajban beálló azükségletükn 
lenti üzletünkben fedezni  szíveskedjenek. — Cégünket a nagyérdemű 
közönség Bzives jóindulatába ajánlva, maradiunk teljes tisztelettel 
SIN<SER CO. V A R R Ó C É P _ R É S Z V É N Y T Á R S A S Á < S . 
Ezen cégről ismerhetők " 1 

fel  azon üzletek, — 
amelyekben „SINGER" 
varrógépek árusittatnak 
Gi'peink nem szorulnak 
njánlalra, csak arra kell 
ügyelni, hogy megtelelő 
helyen vásároltassanak 

Figyelmestetés. Az fissz, 
má-s Űztetek által „SliVíKl;-
uév alutt forgalomlta  11' 1/r,1 

vurrógépek egyik régebbi szer-
kezetnek után készüllek, ame-
lyek ujubb családi gépeink mö-
gött szerkezet ben, szol^-állMási 
képességben és turiosságlnin is 
messze elmaradunk. (i -'t'J 

>)|,\M,\)I< <lt> <11. ̂ 1|.<1|. Nll' \li< <11- W *<)l/ >>ll< <lll. <U' <11/ <11/ <lt« <U' <lí' Mi' <!(« Ml' <11' <»' <H'M1/ <M> 

Ha olcsón és jót akar vásárolni, tegyen próbát! 

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

EBÉDLŐ-, HÁLÓ-, SZALON- ÉS IROPAI B E R E N D E Z É -
SEK, BŐRGARNITÚRÁK, DÍVÁNYOK  ÉS MADRÁCOK 
minden kivitelben és rendkivUli nagy választékban, valamint a legjobb gyárt-
mányú varrógépek,  kerékpárok,  gramafotiok  én lemezek,  melyek 
igen jutányos árban és kedvező fizetési  feltételek  mellett lesznek elárusítva. 
Minden tőlem vásárolt varrógépért 6 is 10 ivl jótállást vállalok. Varrógépeket 
54 K-tól, gramofonokat  40 K-tól és kerékpárokat 110 K-tól fennebb  árusitom. 

VARRÓGÉPEK-, KERÉKPÁROK- ÉS GRAtyAFONOK-
hoz mindenféle  alkati-étetek  kaphatók. — JavUáxokat  a legjutá-
ngonabb árért  esskOxlSk,  jótállás  mellett.  Maradok kiváló tisztelettel 

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

42 Mindenféle  asztalos-, kárpitos- és dlszltőmunkákat elvállalok. 
I' <U' <11/ MI''m'iU>^U' «KollAll- <ll' Sil' \ll>Vil'Vll'Ml' >11' <11' »11/ <li' tó <11/ <11' <11/ <11» <11/ <ll' \ll' <11/ 
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Schvarcz József  és Társa 
Budapest, Váczi-körut 53 sz. 

- Alapítási év 1884. = 

Szabadalmazott Ventzki 
göztakarmány füllesztö 

65,100,ICO, 300 és G20liter űrtartalom. 
Fiilleszt 40—60 perc alatt. 

Hordozható páMaToző üstök. 
100- 400 liter űrtartalom. — Az uj 
szeszadótörvény előírásai szerint. 

Angol marha- és lónyiró-
gépek és ollók. 

ák^Cafc^c^kelcdkdkdkdkdkiicdkdkdksácdk 
Betáblázásos kölcsön. Előnyös fel-

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

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

jóság 
és 

olcsósá-
gánál 
fogva 

Első helyre küzdötte fel magát 

A PliCHER-FÉLE GYORSMELEGITÖ 
cserépkályha,  különösen hálóxsobák  és ebédlük  részére 
ajánlom gyorsmslegltö agyag kályháimat, melyek azon kiváló 
tulajdonsággal biruak. hogy oly gyorsan fűtenek,  mint a vas-
kályhák, de a melegséget ép ugy. mint az eddigi cserépkály-
hák, hosszú ideig megtartják. — Ezen kályhák a legnagyobb 
(ütőképesség és Jeientikeny tüzelőanyag megtakarítás kezes-
sége mellett készíttetnek, lizen gyorsmelegitó kályháim a vas-
és cserépkályha összes előnyeinek szerencsés egyesítése és tel-
jes joggal állítom, hogy a jelenkor legtökéletesebb kályhája: 

a pucner-féle óyorsme-
le6itő cserépkályha. 

Kívánatra kályháimat kizárólagos Coaks- és szénfűtésre  gyors-
melegitó Dauerbrand-betéttel látom el. — Takaréktlizhelyek 
megrendelésénél kérem megnevezni, hogy jobbra a falhoz, 
balra a falhoz  vagy szabadon állva kívántatnak-e. Takarék-
tűzhelyeknek és fürdőkádaknak  a legjobb Chamotteból, fe-
hér, márványozott és kék csempék készülnek. Azoknak ára 
nagyság és kivitelük szerint állapittatik meg. Felvilágosttás-
s a l ' 8 e n szívesen szolgál az érdeklődő közönségnek, vala-
= = mint a kályha és csempe mintákkal is 

Hosszurovó Cement T ö dél cseré p 
majdnem határtalan tartósságu, igen könnyű födőanyag,  olcsó áron kapható 

Iroda: Hirscher-utca 18. sz. r» n , , _ 
mmwwwwwmwww Portland cementgyárnál, Kugler és Társai. Brassóban. 
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Iroda: Hirscher-utca 18. sz. 




