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Közkórházunk kibővítése. 
Budapest,  1912. október  6. 

ÍÉ.)  A jelenlegi kormány egyik leg-
tó! !> terve jól berendezett közkórhizak 

ni As szükséges egészségügyi intéz-
lek sorozatos létesítése. A kormány 

tervét ugy Lukács László miniszter-
, jiOk, mint Teleszky János pénzllgy-

niszter nyilvánosságra hozta. Négy 
millió korona az az összeg, melyet 
t vönként kórházépítésekre (lőíriinyoz-
uk azzal a célzattal, liogy egy évtized 
ilatt ugy a főváros,  mint a vidék egy-
séges terv szerint clegend-3 közkórhaz-
zal látassék el. 

E kormánytervvel kapcsolatban nem 
lesz érdektelen foglalkozni  a csiksze 
redai vármegyei közkórház Kibővítésé-
nek Ügyével. A belügyi tárca költségve-
tésének indokolása ugyanis közelebb 
lioz a kérdés megoldásához. 

Tudjuk, bogy vármegyénk vezető-
sége nagy jóakarattal foglalkozik  a 
csíkszeredai közkótház kibővítésével. 
A nagy erdócladásokból befolyó  pénzek 
bizonyára erre a célra fognak  elsősor-
ban fordíttatni,  inert ma Csikvárme-
gyének  nincsen olyan égető  közös  ér-
deke,  mint u vármegye székhelyén 
egy modern,  jól berendezett,  első-
rendű  szakemberek  vezetése alá he-
Jyvzttt  kórház  építése.  A csíkszeredai 
fcüzkúrbúz  kibővítése egy pár év óla 
foglalkoztatja  a vármegye vezetőségét 
Az építés Ugye azonban eddig nem tu-
dott előbbre jutni, mivel a földmivelés 
ügyi miniszter a neki átadott ingatla-
nokat nem adja vissza addig, amíg az 
azokat használó földmivesiskola  a be-
fejezés  elótt álló havasalji újonnan épí-
tett gazdaságba ki nem költözik. E* 

azonban már a legrövidebb idő kérdése 
és igy nincs egy perc sincs veszteni 
való, hogy a közkórház kibővítésének 
nagyszabású munkáját megkezdjük. 

A belügyi tárca az évenként felve-
endő négy millió koronából egyet a 
székesfővárosnak  és hármat a vidéki 
városoknak ad állami kórházak építé-
sére vagy pedig nem állami kórházak 
építésére nyújt tókesegitséget. Az épí-
tendő vidéki kórházak egységes terve-
zetét az 1914 évi költségvetésben szán-
dékozik előterjeszteni a belügyminisz-
ter. Elv az, hogy a hol a törvényható-
ság az épitési költségek legalább ötven 
százalékát adja, ott a belügyminiszter 
ingerenciájának biztosítása mellett tőke-
segítséget adnak, ahol pedig a törvény-
hatóság ily mértékben hozzájárulni nem 
tud, ott állami kórházat építenek. A 
belügyminiszter ingerenciája abból is 
állana, bogy az 1876. évi XIV. t.-c. ér-
telmében a belügyminisztérium szaktes-
lülete: az országos közegészségügyi 
tanács ji-lölné ki a kórházak és osztá-
lyok él 're a kiváló szakembereket, ami 
a kórházak betegeinek arányos elosz-
tását is előidézné és megszüntetné a 
mai túlzsúfoltságot. 

Csikvármegye a tőkeerős törvény-
hatóságokhoz tartozik. Ennélfogva  vár-
megyénkben állami kói házról beszélni 
sem lehet, különben is inár van kél 
kóiházunk. Állami kórházat a kormány 
ugyanis csak ott épit, ahol arra szük-
ség van és a törvényhatóság vagy vá-
ros szegény. Amely törvényhatóság ké-
pes és hajlandó is kórházat építeni, ott 
tekintélyes állami segítséget nyújt a 
kormány. Ezekhez tartozik Csikvár 
megye. 

Nálunk két szegényes, kis méretű 

és állandóan túlzsúfolt  korház van. A 
berendezések fogyatékossága,  szegé-
nyessége, a műszerek stb. hiánya ál-
landó panasz tárgya as illetékes fak-
torok elótt. Nem tudjuk, hogy kinek a 
hibája, de tényleg a csíkszeredai köz-
kórház hosszú időn át stagnált, semmit 
nem fejlesztett  és csak alig egy pár 
hónapja kapott sebészeti osztályt — a 
vármegye jelenlegi vezetőségének igen 
nagy érdemére. Mindenfelől  örömmel 
halljuk hogy nem kell vármegyéket za-
rándokolni betegeinknek, költeni ten-
gernyi sok pénzt ós igen sokszor ve-
szélyeztetni a szállítással a beteg éle-
tét. Sebészeti osztályunk rövid pár hó-
nap alatt kitűnő hírre tett szert. Párat-
lan jó sikerű operáoiói ma már idege-
neket is hoznak ide és nap-nap után 
rohamosan nő azoknak a vármegye-
belieknek száma, kik sulyo?, nem egy-
szer életveszélyes betegségükből töké-
letesen felgyógyulva  visszanyerik egész-
ségüket és munkaképességüket. A se-
bészeti osztály felszerelése  modern, bár 
kívánni való még mindig igen sok van, 
főleg  a helyiségeket illetőleg. 

Köztudomásu dolog, hogy a csík-
szeredai közkórház sürgős kibővítésre 
szorul. Évek óta halljuk ezt, de a se-
bészeti osztály felállítása  óta egyenesen 
égető az építés ügye. A tényeknek és 
valóságnak megfelel,  hogy évek óta a 
túlzsúfoltságok  nagy, hogy egy ágyba 
két beteget is kénytelenek elhelyezni, 
de láttam a földön  rögtönzött fekvő-
helyeket, sőt kint a folyosókon  is. Ez 
egyenesen tarthatatlan állapot, nem 
szólva a berendezés, a bútorzat hiá-
nyairól és személyzet elégtelenségéről. 
A sebészorvos kell helyettesítse a bel-
gyógyászt és ez viszont. 

Közkórházunk ügyét kétségtelenül 
hatalmas lépéssel vitte előre a sebé-
szeti osztály felállítása.  Nagy szeren-
csénk van abban Is, hogy vezetése ki-
váló kezekbe került. AS uj osstály fel-
állítása azonban a helyietet még tart-
hatatlanabbá tette, mert a túlzsúfoltság 
az uj osztály elhelyesésével még na-
gyobb lett, sőt immár soronkivüli meg-
oldást követel. 

Az iţj osztály felállítása  tehát kettő-
zött erővel parancsolja magának a kor-
ház kicsiny épületének kibővítését, Illetve 
egy modern  kényelmes  és jól beren-
dezett  közkórház  épitését,  melyben a 
jelenlegi  osztályok  kifogástalan  elhe-
lyezést  nyerjenek  és uj osztályok  lé-
tesíttessenek.  Természetesen már a 
meglevő két osztályhoz is alorvosi ál-
lások szervezendók. Szóval egy min-
den jo£os igényt és Csikvármegye köz-
egészségügyi viszonyaitgyökeresen figye-
lembe vevő köskórházra van Biűksé-
günk, mely méltó lesz a vármegyéhez. 

A kezdeményező lépések már most 
megteendők részletes tervekkel, kidol-
gozott programmal. Főcél ai legyen, 
hogy a nem vitás tekintélyes állami se-
gítséget — legalább is ötven siásalék 
lesz — elsőnek nyerjük meg, mert itten 
egy meglevőt kell kifogástalan  állapotba 
helyezni és az égető szűkség szerint 
fejleszteni.  Csíkvármegye nagy vagyona 
soha jobb célt nem szolgálhat, mint ha 
egészségünk védelmére egy modern 
kórházat emel. Csak nehogy elkéssünk, 
mint a csíkszeredai vasúti gócponttal, 
mely — ugy látszik — örök időkig 
nyeli a tintát! 

Az uj kórháznak olyannak kell lenni, 
hogy legalább a Székelyföld  négy vár-
megyéjének köiegésiségügyi kivánal-

A „ C S I K I L A P O K " T Á R C Á J A . 
A i l g t séaM.*) 

Csak  addig  szeretett,  mig te njriltál 
Rövid  éltü,  kicsiny kis rózsaszál 
Csuk  addig  volt  ő  biven az enyém 
Amíg  érző  szivemen pihentél. 

S bogy porrá lettek  kicsiny szirmaid 
Szerelme  nékem többé nem virit 
S a bogy illat,  színek  elbagyának: 
Virága  nincs egyetlen  szavának. 

Elmúlt,  tovatűnt  a tavalyi  nyár-
Árván maradtam  kicsiny rózsaszál. 
De azért  te eszembe jutsz nékem 
líindig,  minden  rózsatemetésen... 

Mrítral Feroí io Litj 1,-1. 
•) A Fővárosi Értesítő folyó  évi jnnius 2-ikl szá-

mából. 

Hí. 
Montekarló. 

Irta:  Dr. Élthes  Gyula. 
Nizza, 1912. szeptember 25. 

Genuából e csodaszép városból Nizza felé 
gyorsvonat órákon át felejthetetlen  uton ra-

gadja magával az utast. A vasútvonal mín-
ilenUtt szorosan a siiriln kanyargó, kisebb-na-
gyobb öblökből álló tengeipart mellett megy 
el éa a robogó vonatból gyönyörű kilátást nyújt 
az utasnak. Még a tenger mormolását is hal-

lani lehet. Ez a kép oly lebilincselő, oly meg-
kapó, hogy egyetlen ut Nizza felé  örök emlé-
ket hagy az ember lelkében. Mintha kilát-
szana u tendencia, hogy a technika e mester-
milvét na olaszok és franciák  a nagy világ 
gyönyörűségére csinálták: A több száz kiló 
métert kitevő vasútvonal kígyózva halad a ko-
pár, égbenyúló sziklák között. Hogy a vonal-
vezetés mily gondot okozhatott a tervezőknek, 
mi sem bizonyítja jobban, minthogy éppen 
kilencveunégy alagút sliril egymásutánban visz 
el a pyramist alkotó sziklák alatt. Itt ott a ten-
gerből kiálló hatalmas szikiavárak ragadják 
meg a figyelmet,  amint a zajgó hullámok ostro-
molják szüntelenül. A merre az ut visz, min-
denütt virágzó fürdőhelyek,  köztük San-R-imo 
tündéri képe foglalkoztatják  a szemet. 

Nizza és Montekarló felé  csaknem minden 
órában, éjjel-nappal robognak • a gyorsvonatok. 
Tengernyi idegen igyekszik Monaco híres vagy 
hírhedt kaszinója felé.  Egy részét a vidék el-
bájoló szépsége, maga Moutakarló megveszte-
gető pazarsága, más részét — és ez a túl-
nyomó — a játék iránti szenvedély, a pénz-
vágy, de legalább is a felcsigázott  kíváncsi-
ság vezeti. 

Ez a folyton  fokozódó  látogatottság érthető, 
mert minden emberben benne van a játékszen-
vedély, a különbség csupán az, bogy az egyik 
keresi az alkalmat és játszik, a másik kerüli 
az alkalmat és nem Játszik. De ez utóbbi is 
szívesen dobja oda öt Irankját a montekarlói 
játékasztalra. Hátha váratlan gyümölcsöket 
terem. 

Montekarlót a természet túlontúl elhalmozta 
szépségeivel. Gyönyörű fekvése,  enyhe éghaj-
lata és az emberi kéz áldozatot nem ismerő 

szorgalma páratlan helylyé varázsolta. Ott fek-
szik egy hegy lábánál közvetlen a tengerpart 
mellett. Pazar luxussal megépített kaszinója 
csodaszép parkjával kinéz a tenger szine felé. 
A hatalmas épület már külsőleg is elárulja, 
hogy az alkotj kéz nem kiméit költséget ÓB 
fáradságot. 

A kaszinót fényes  botelek veszik kiirlll. 
Feltűnő B z é p , kincseket érő kirakatai előtt ál-
landóan nagy és előkelő közönség látható. Az 
automobilok és szebbnél-Bzeüb fogatok  sűrűn 
robognak ol a sétányokon. Minden, ami itt lát-
ható, elárulja, bogy Montekarlón a felső  tiz-
ezerek uralkodnak. 

A kaszinó parkjában BÜrün láthatók a pál-
cával sétáló kaszinóőrök, kik őrködnek a park 
felett,  vagy szükség esetén megakadályoznak 
egy öngyilkosságot, ami a kaszinó ^jéhirnevé'-t 
ronthatná. 

Bent a kaszinó előcsarnokában van a bureau, 
mely nagy személyzetével a személyazonossá-
got állapítja meg és acţja ki az érkezőknek a 
belépő-jegyeket A kaszinó termeibe ugyanis 
csak felnőtt  nagykorú és korrekt úriemberek 
léphetnek be. Fiatal lányoknak tilos belépni. 
Ez a szigorú ellenőrzés azonban csak formális, 
mert tényleg igen könnyű a bejutás bárkinek. 
Elegendő egy névre kiállított hajójegy vagy 
más igazolvány, még útlevelet sem kívánnak. 

A bureau által kiállított jegy szabad beme-
ue elt biztosit. Amint belépünk a kaszinó ha-
talmas éa pazar termeibe, jelsö pillanatra fel-
tűnik, hogy ez nem kaszinó, hanem játékbar-
lang. A termekben a hossza zöld posztóval 
bevont játékasztalok vannak, körülöttük em-
bergyűrü, de más berendezés Bemmi sincs. 
Játékasztalok, játékosok és pénz, pénz, pénz 

A kaszinóban egész évben mindennap dél-
előtt tiz órától este tizenkettőig szünet nélkül 
két játék folyik.  A tren te et quarente és a 
roulette. Ez utóbbit mindenki iBmeri. 

Első tekintetre két érdekes dolog tűnt fel. 
A kaszinóban ugyanis nem lehet dohányozni. 
Aki ismeri a dohányzók természetrajzát, főleg 
játék közben, mikor az idegesség mindenkinél 
tetőpontra hág, szinte érthetetlennek találja a 
kaszinó e Bzigoru rendszabályát Célszerűségét 
azonban kétségbe vonni nem lehet, mert csakis 
igy lehet a termek ós játékasztalok tisztasá-
gát megőrizni, mintán a játék reggeltél es-
tig foly. 

A másik feltűnő  dolog as volt, hogy igen 
sok nő játszik az asztaloknál. Számban talán 
tul is szárnyalják a férfiakat  Pazar tollettjeik-
kel és drágaköveikkel különösen feltűnnek 
Sokkal szenvedélyesebb játszók, mint a férfiak. 
Játékmodoruk is különbözik a férfiakétól.  Ha-
zárdabbul játszanak és nem oly kitartók, mint 
a férfiak.  Igen sok idős nS van köitűk. Leg-
feltűnőbbek  mindenesetre azok az if]u,  kalan-
dokra éhező dámák, kik hónapokig, sőt éve-
kig tartózkodnak Montekarlóban és akik kűIS-
nöBen csillognak a fényességtől.  Legsűrűbben 
január, február  és március hónapokban lehet 
látni, mikor fősaiBon  van s ugy Montekarló és 
Monaco, mint Nizza háromszáz hotelje zsúfolva 
idegenekkel. 

A trente et quarente játékasztalainál mintha 
előkelőbbek ülnének. A rouge et nőire, a pi-
ros és fekete  az asztalokon különböző válto-
zatokban fordul  elő, amint a croapler a kártya-
csomagból földobja.  A legkisebb tét busz frank, 
a legnagyobb tizenkétezer. Ez Is azonban csak 
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mait kellőképen szolgálja. A székely 
vármegyék között Csikvánnegye nagy 
vagyonánál fogva  arra van hivatva, 
hogy olyan kórházat emeljen, mely 
alkalmas  lesz a székelység  betegeit 
újra egészségessé  és munkaképessé 
tenni. Csikvármegye minden feltétellel 
rendelkezik, !ehát nemcsak kötelessége 
ezt megtenni, de egyenesen blln volna 
elmulasztani, későbbre halasztani. 

Enléh' püspöke. 
A nagy jubiláns. 

— Irta: Fö ldes Zri]t,/iii. 
Amikor először közénk jött, viharos lelke 

sedéssel fogadtuk.  KörUlötte tolongtunk, hogy 
felszentelt  kezeit megcsókolhassuk. Azokat a 
drága kezeket, melyeket láthatatlan arannyal 
vont be a sok jó cselekedet... Azokat a drága 
kezeket, melyek annyi szegényen, szűkölkö-
dőn segítettek és amelyek legtöbbször titkon 
osztogatták az alamizsnát... 

Ma már 25 éve, hogy pap és tizenöt esz-
tendeje annak, hogy Erdély püspöki székét 
elfoglalta. 

Istenem I Mily szép idő, bár az időmérő 
számítás rövidnek tnlálja azt... Igen ám, de a 
jócselekcdetekben eltöltött idót nem lehet, 
nem szabad idótanian vennünk I Annak érté-
kességét, Bulyát, tartalmát a sziv nemes mun-
káinak összessége adja meg. Nos, ha ezzel a 
mérővel mérjük a mi szeretett főpásztorunk-
nak eltöltött éveit — a mai szép jubileumig 
— kellemesen kell tapasztalnunk, hogy az a 
tizenöt év, amit Erdélyben elszenvedett, tölér 
hosszú évtizeknek együttes értékével. Szelíd 
szivének, jó lelkének, apostoli buzgalmának 
nagy tevékenységéről tanúskodó jeleit minde-
nütt megtaláljuk, ahol „Erdély jótevő Angyala" 
valamikor megfordult.  Jóságának áldott nyo-
mait egyházmegyéjének területén kivül is nem 
egy helyen látjuk. 

Éa ez a ,Pastor Angelicus* úgyszólván 
átszenvedte, nem átélte ezt a tizenöt évet. 
Már főpásztori  pályája kezdetén a budapesti 
kazár újságok szenvedelmes támadást intéz-
tek ellene. És ez a sajtó-ülJözés csaknem a 
mai napig szakadatlanul fegyverkezett  ellene 
és folytonosan  támadta a legjobbszivü, legne-
mesebben érző, áldott lelkű püspököt. 

De a sajtó támadását valóban semmibe 
vette. Tudta, hogy kik rejtőznek az oroszlán-
bőrben ; éppen ezért jókedvűen legyintett 
egyet a kezével, ha egy-egy alaptalan táma-
dásról értesült. Szent Pál apostolnak derűs 
közömbösségével fogadta  a nyelvöltögctőknek 
vakmerő, perlid támadásait 

Rosszul eshetett azonban az ó nemeB szi-
vének, ba azok reszesitették durva kirohaná-
sokban, akikkel sok jót tett. Mélyen fájhatott 
jóságos lelkének, ha azok lettek hűtlenné 
hozzá és igazságtalanok vele szemben, akiket 
ő emelt fel  a porból és az ő pártfogó  szava 
állított nagyjelentőségű helyekre. A kutyama-
rás a legkegyetlenebb fájdalom,  mert lelki-
keserűség is egyszersmind.. A hűségbe helye-
zett bizalom szenved hajótörést. 

Szomorú dolog egy tiszta lelkű, szeráf-
szivü püspököt alattomos megszólások, mél-
tatlan kritika és kicsinyeskedések áldozataként 
szemlélni L. 

Viszont azonban vigasztaló öröm, hogy a 
jók, a nemesek, az igazlelküek, a megértők 
a katakombák hívőinek őszinte rajongásával 
vették, körül mindenkor ezt az őskeresztény 
Bzellemü, szeretet tüzétől izzó apostolleiket. 
Megismerték, hogy íme, itt vau közöttünk egy 
Krisztus Szive szerinti, lelkes főpásztor,  nki 
mély hitével és áradó szeretetével beillet volna 
az első keresztény idők biborszegős palástu 
episzkopuszai közé, akiknek a keblében az 
Ichtüsz* iránt való kiapadhatatlan buzgóság 

lobogott 
Mert a mi szeretett atyánk és testvérünk 

szivében is tu  a tűz lángol, amely a föld-
alatti egyházak plifp^keit  éB híveit a Bzere-
tetnek éB boldoge:ui::ik hömpölygő folyamá-
val áradozta körül... Az Eukárisztiából áradó 
tűzfolyam.  Az az Óceán, mely az egé9z vilá-
got végtelen boldogsággal tudná megáldani, 
de az emberek hidegen és előkelően zárkóz-
nak el tőle... 

Látni kellene a püspököt az ó kis házi-
kápolnájában, amint magához veszi az angya-
lok eledelét, vagy amint hosszas imába merül 
a misztikus CBÖndben I.. Ób, itt van az ó bol-
dogsága megalapoz.v.t és biztoBitva. És a 
.Nagyasszony" szivében, aki férjének  gyászos 
elhunyta óta, gyermekeinek közelében szeret 
lenni... És akinek még mindég viruló egész-
sége, nyugalma és békéje a püspök boldog-
ságának jelentékeny része és neki legfőbb 
gondja. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Kirendelés. Az igazságügyminiszter 

Domokos Sándor csikszentmártoni járási szol-
gabírót a csíkszeredai ügyészség kerületébe 
ügyészségi megbízottá rendelte ki s mint ilyent 
a csikszentmártoni büntető járásbírósághoz 
osztotta be. 

— Köves Hermán a királynál. Köves-
házi KöveB Hermán nagyBzebeni hadtestpa-
rancsnokot, ki a lefolyt  muzőbegyeBÍ nagy-

gyakorlatok alkalmával a maga 30.000 vörö-
sével Meixner 40.009 kékből álló táborát meg-
verte, — a király kihallgatáson fogadta.  A 
kihallgatás a küszöbön álló balkáni háborúval 
van kapcsolatban. 

— Fekete kóa Csíkszeredában. A mult 
bét egyik napján özv. Rancz Audrásné csík-
szeredai lakos, lakik a Rákóczi-utcában, egy 
fekete  kéz aláírással levelet kapott, amelyben 
a levél írója felszólította,  hogy az Erzsébet-
uton dr. Daradics ügyvéd háza előtt levő kei t 
oszlopra éjjel 12 órára tegyen le 50 koronát, 
mert különben inagölik. Özv. Rancz Andrásné 
a levelet átadta a rendőrségnek. A jelzett na-
pon két rendőr a megjelölt kertoszlopnál vár-
ták a fekete  kéz íróját, a ki azonban annál 
okosabb volt semhogy az oszlopoknál posztoló 
rendőrök karjaiba meneküljön. A zsarolásnak 
hasonló módjait külföldön  gyakorolják és nem 
tartjuk lehetetlennek, hogy a városunkban 
dolgozó és szétszórtan lakó épitő munkásoktól 
származott a levél, amennyiben esetleg éretlen 
tréfáról  nincsen szó. 

— Tanltóválasstás. Qyergvócsomafalván 
folyó  bó 5-én az ÍBkolaszék KOlönte Józsefet 
községi tanítónak választotta meg. 

— A telefon  jövedelme. A posta- és 
távírda igazgatóság most tette közzé évi jelen-
tését, amelyből látható, hogy a posta, távírda 
és távbeszélő 1911. évben tiszta 17,031,642 
koronát jövedelmezett az államnak. Ez a tizen-
hét millió üzleti felesleg  azonban nem vándo-
rolt be egész összegében az államkincstárba, 
mert a mult évben 9,453,068 koronát fordí-
tottak beruházásokra. 

— Szanatóriumi estély. Lázasan foly-
nak az előkészületek, a 19-iki Bzanatóriumi 
estély re. A rendezőbizottság hölgyei fáradtsá-
got nem ismerve agitálnak éB állítják össze a 
páratlan mutatósnak ígérkező élőképet. Váro-
sunk asszonyai, leányai és gavallérjai a kik 
az élőképekben szerepelni fognak,  már meg-
kezdették próbáikat a Vigadóban. Az egyes 
képek előkészítése is gondot ad, azonban a 
legnagyobb tehetség az egésznek összeállítá-
sához a teljes harmoniához szükségeltetik, 
amely azt hisszük meg is van a rendező-
bizottságban. 

— Isteni tisztelet. Folyó évi október 
bó 13 án Mugy. N. A. ünnepén a csiksomlyói 
róm. kalh. tanítóképző intézeti növendékek ré-
szint grogorián, részint zenekaros múénekeket 
fognak  énekelni a szt. Ferenc-rendiek nagy 
templomában 10 órakor tartandó ünnepélyes 
szent misén. 

— Értesítés. Folyó hó 13-án vasárnap 
délután '/s2 órától este 9 óráig az Orbán-féle 
gyógyszertár lesz nyitva. 

— A bürokratizmus. Az adóhivatalnál 
történt a következő eset — Egyik nyugdíjas 
bácsi október havában akarta fel  venni a szep-
temberben fel  nem vett nyugdiját. Az adóhi-
vatal a szeptemberi nyugdijának kiűzetését 
azzal tagadta meg, bogy semmivel sincs iga-
zolva, hogy az illető szeptemberben is élet-
ben lett volna, tehát csak az októberit űzet-
heti ki. Ehez magyarázat nem szükséges. 

— Dr. Bernády György — főispán. 
Marosvásárhely és Marostordamegye főispánja 
betegsége miatt megválik állásától. Utódja — 
amint Marosvásárhelyről jelentik — minden 
valószínűség szerint Marosvásárhely ez idő-
Bzerinti zseniális polgármestere, dr. Bernády 
György udvari tanácsos lesz. 

— A Balkán államok hadereje. A Bal-
kánról jövő háborús hírek alkalmából aktuá'is 
széttekinteni az egyes Balkán államok had-
seregében. E szerint Törökországban egy eset-
leges európai háború esetére kiállítanak ca 
450.000 fegyvert,  21.000 lovast, 1050 ágyút 
és 137 gépfegyvert.  Bulgária hadilétszáma 
232.000 fegyver,  600 lovas és 720 ágyú, Szer-
bia mozgositás esetén 352.922 embert tudua 
kiállítani. Görögország teljes hadserege a tar-
talékkal együtt 115.200 ember. Montenegró 
kiképzett katonasága 36.000 gyalogos és 1200 
tüzér. Megjegyzendő, bogy a bolgár hadsereg 
a Balkán államok legjobb és legképzettebb 
serege. 

— Útban as n j százkoronás bankó. 
Október első napján már kibocsátották az uj 
százkoronás bankókat. A régiekről kiderült, 
hogy könnyen hamisíthatók. Az uj százkoro-
nások sokkal egyszerűbbek, formásabbak  és 
ceinosabbak lesznek a mostaninál és a rajzuk 
ÍB megkönnyíti a hamisítás felismerését. 

— Értesites és felhívás.  A Csíkszeredai 
Dal- és Zeneegylet gyakorlati óráit folyó  hi 
8-ával ismét megkezdi és rendszeresen foly-
tatja. Az egylet az órákat ezután is kedden 
és pénteken este fél  8 órától kezdődőleg a 
kisdedóvóban tartja. Mivel a dalosztály hala-
dása kilogástalannak korántsem mondható, ez-
úton is kéri az elnökség a tagokat, hogy az 
órákon való pontos megjelenést lehetőleg senki 
se mulassza el, mert az egylet a közönség 
állandó ellenőrzése alatt áll s igen lesújtó 
lenne, ba mind szélesebb rétegekben verne 
gyökeret az a vélemény, hogy ez az egylet a 
hozzá fűzött  várakozásnak nem tud és uem 
akar megfelelni.  Ugy a dai-, mint a zeneosz-
tály működő tagjai sorába belépni óhajtók 
Orbán Mihály karnagynál jelentkezhetnek. 

— Tanitónök lakásbérpótléka. A val-
lás- és közoktatásügyi miniszter a lakásbérek 
pótlásában nem részesítette a férjes  tanítónő-

papíron van meg, mert különböző titulusokon 
egy és ugyanazon játékos feltehet  egyszerre 
akár ötvenezer frankot  is. A trento et ((uarente 
asztalainál a játék nyugodtabb és csendesebb. 
Kevesebb számu játékos van, mint a rou'ettenél. 
Kgy-egy asztalnál tizenhat—húszan ülnek jobbra 
és balra elosztva, mig közöttük a croupierek 
biztos kézzel szedik be vagy adják ki a té-
teket. 

A roulette asztalok — egyszerre nyolc-tíz — 
állaudóan zsúfolva  vannak. Itt már öt frankot 
is leltet tenni, viszont legnagyobb tét hatezer 
frank  lehet, de ez is csak a rouge et nőire, a 
pair-itnpair és a paase-maniiue eseteiben, mig 
egy számra, mikor a bank harmincötszörös 
pénzt fizet,  im-\imum százhetven frank  tebető. 
Természetesen ez is ugy van, bogy azért kü-
lönböző titulusokon, nevezetesen kétszeres, há 
romszoros, négyszeres, hatszoros, tizennyolc-
szoros stb. pénzre egy és ugyanazon játékos 
egyszerre is rengeteg pénzt feltehet,  mivel a 
tétek összege egy játékostól csak egy titulusra 
van korlátozva. 

Nem áll egészen az a hit, hogy banknál 
mindenki vészit. A banknak ugyan megvan a 
maga biztOB előnye, igy a ronlettenél a nulla, 
a trente et quarentenél a harmincegy, mind-
azonáltal igen Bokán vannak, kik úgynevezett 
sistemák szerint többé-kevésbbé megvágják a 
bankott Természetesen a játékosok nagyszáma 
nem ezekből kerül ki, hanem a tapasztalatlan, 
minden rendszer nélkül játszó, fegyelmezetlen 
játékosokból, kik azután bőven ellátják pénz-
zel a bankot, legtöbbször szomorú véget okozva 
maguknak es családjuknak. Ezek közül a typu-
sok közül való volt a napokban Párisban ön-
gyilkossá lett budapesti Wahrmann Kikárd is, 
kinek nagyapja még csak gyBpjukereskedó 
-zsidó volt, de ó már az apjától örökölt milliói-
val az angol királylyal vadászik és a turfon 
hires Tokiójával még a bécsi Jockey-Clubban 
is előkelő pozíciót foglal  el. Jött azután a le-
törés, utolsó kísérlet Montekarlóban és végül 
a Browning. Találóan irta Biró Lajos: .E/e 
gaoa volt  és ebbe bosszú szenvedés  után 
belebalt". 

Ilyen egzistenciák tömegesen találhatók 
Montekarlóban. A kétségbeesés viszi őket a 
játékbarlangba és rendszerint fegyver  a vége. 
Viszont kétségtelen az is, hogy igen sokan 
vannak, kik bizonyos jól kipróbált sistemák 
szerint rendíthetetlen szigorúsággal játszanak 
éB a napi 100 —200 frankjukat  mindig meg-
nyerik. Kulcsa abban található, hogy mindig 
kis összegeket tesznek és hatványozás esetén 
is csak igen későn érik el a maxiinuinat. Vi 
szont az a veszély vau ebbeu, hogy aránylag 
igen csekély összegért nagy összegeket kell 
kockáztatui. Élihez azonban sokkal nagyobb 
fegyelmezettség  kell, mint akár egy katoná-
nak. Ugyancsak próbára teszi az embert, mint 
talán semmi tnás igy a föld  kerekségén. Egy 
ilyen módszerrel játszott egy amerikai éppen 
két évig Montekarlóban. Naponta csak kisebb 
összegeket nyert és a mult héten éppjn két 
millió nyereséggel visBzabajókázott Amerikába. 

A kaszinónak mindig megvan a maga ér-
dekessége. Most egy orosz támadja napon-
ként a bankot. Nem fegyverrel  vagy robbanó-
szerekkel, I anem pénzzel. Hónapok óta nap-
nap után játszik, jól értesült körök szerint 
már hét milliót veszteit, de még több van 
száznál is. Utóbbi időben azonban nyer. Én 
három izben figyeltem  és mind a háromszor 
nagy ösBzegű nyereséggel távozott Egyébként 
roppant idegesen játszik. Azt a betiyomást 
teszi, mintha elhatározta volna, bogy ő vagy 
a bank koldusbotra jut. Pedig bizonyosan ő 
lesz a koldus, ba folytatja  sysipbusi munká-
já t 0 húsból éa vérből van, mig a bank hi-
deg, kimért, ezenkívül jól meg van vetve az 
ágya éa  biztos a maga előnyében. A bank 
nem veszthet, csak nyerhet Momentán sike-
rek csak elkábítják a játékost, csupán csalét-
keknek valók. A muszka ma még dobálozik 
az ezresekkel, de a végén a bank vasalja ki 
azokat kazettáiban. 

A biztos módszeren lázasan fáradoznak  a 
játékosok, de a tökéletesen biztost még nem 
találták fel,  bárhogyan erÓBitik 1B. Feljegyzésre 
méltó mindenesetre, bogy a kaszinó termeiben 
alig van ját jkos, ki ne jegyezné az eredményt 

és bizonyos sistema szerint ne játszana. E 
célra készített lapokra éa könyvecskékre ál-
landóan jegyeznek és abból számítgatnak. 
Belépéskor ugy tűnik fel  a terem, mintha a 
uroupier tanár éa a játékosok tanulók lenné-
nek. A tanár feladja  a számtani feladványt,  a 
tanulók lázasan jegyeznek és számítanak. Min-
dent meglehető csendben. Közben ugyau a 
croupier botjával sepri be az aranyakat, mi 
éles csengéssel jár, de a legtöbb játékos arca 
azért mozdulatlan ÉB hideg marad. Azt hi-
szem, bogy a legfegyelmezettebb  hadsereg a 
montekarlói, a zöld posztós játékasztalok mel-
lett. Legfeljebb  az újoncot hagyja el a hideg-
vér, de a beiskolázás itt ÍB hamar követke-
zik, páratlan elszántsággal, ész nélkül. 

A Kasz'nónak hatalmas budgetje lehet 
Költségeit a croupierek fedezik  azokból a szá-
zalékokból, mit a nagy tétekből kapnak. Ezek 
a százalékok ÍB szép összegre rúgnak, mit már 
abból a körülményből is gondolni lehet, hogy 
a croupierek fedezik  az ösBzes dologi és sze-
mélyzeti kiadásokat. Ez pedig nem kicsi do-
log. Naponként ezek a százalékok több ezer 
frankra  tehetők. Az évi tiBzta nyereség a 
banké, mely minden évben elszámolásra ke-
rül. Ugy emlékszem, hogy egy néhány évvel 
előbb ez a tiszta nyereség 22 milliót tett kl, 
de ez is folyton  növekedik. Szóval jó üzlet a 
részvényeseknek is, de Monacónak is, mely 
teljesen ebból él. A monacóiaknak Játszani 
nem Bzabad. 

A montekarlói játékbank példája már több 
államnak haBonló gondolatot adott Legutóbb 
Abazziában ÓB Sinaiában láttuk ezt Nálunk 
megvalósítani azonban nem merik, ÓB ezt igen 
helyesen teszik, mert egy ilyen bank megmé-
télyezi a családot, kiöl minden tisztességes 
érzést és tönkre tesz virágzó egzisztenciákat. 
Ezért nem kap a Margitsziget sem játékban-
kot, bár ez jó mézesmadzag lenne az idegen-
kedő külföldieknek. 

Egy havas tanyai székely kanász Están 
nevü l i a b e t á b l á z t a t á s á n a k vége. 

— Irta: Kéménél) Antal. — 

A minapában kedves keresztkoinám uram-
nak Están bétábláztntását iráin meg. Minek-
utánna kijed es Pistit béakarja tábláztatni, 
amind a nekem küdött levelból olvasám ; nem 
irigységből, de azt mondanám k ijednek, hogy 
urat venni nem küs mulatozás, met a küsdeg 
cselédre mán es elment a tagnak aki a Csi-
byék gödribe vagyon a Cíiby Están Gábor 
kaszállója mellé nyúló farka  — kürűlbé 2 hód 
főd,  egy tinó B egy sereg csürke ára, pedig-
len egy telet vót a gimnázióba, ugy vigyáj-
zon kijed es, hogy ami kicsije van a faranc 
igy könnyen megeheti, üdónap előtt. Met ba 
eccer bétáblázódik a cseléd s belékap, az uri 
életbe a tengerpénzt bé ké fizetni,  a kócióba, 
tanoláai díjba s élelmibe hénem hát a bücsü 
elvesz. 

E még min jó vóna, ha nem ké fizetni  a 
sok törésétt, amit a cseléd véghez viszen az 
esztendő farkáig.  Met kijed nem ÍB veszi eszre 
hallgassa meg, B hát eccer ahajt csak jő a 
level, hogy eltörött a gerondiron vagy szu-
pinó a tanolmánhoz szükségeltető szerszámok. 
S ha elnem küdi a derága ékszereknek az 
árát, ami teszemfel  penyétlen 40—50 pengő 
forintot  es kóstál a cselédet kicsapják a karba 
vesz minden. 

Beja parancsolni a cseledre, hogy vigyáj-
zon az ékszerekre, nem lehet met akarbogy 
es vigyájzun réjok, ha főznek  benne a ta-
nólmánhoz megkévántató savókot, — amind 
E*tán irá — egy miccre széjjel veti magát, s 
aztán héjába vájod a fejedet  met a kár meg 
vagyon a fizetségt  nyakadba I 
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ket. A sérelmes intézkedést most hatályon 
kivlll helyezték s a férjes  tanítónőknek is ki-
utalta a számvevőség a megillető lakásbér 
pótlékot. Az utalványozó rendeleteket mnlt 
héten killdötték mega kir. tanfelűgyelőségeknek. 

— Az „Ébredós'-rAL .Ébredés* a elme 
uz alapítási foiyamatbaa  levő tanítói lapnak. 
Haladás" volt első neve, de Budapesten 9 

nappal megelőzték a cím haszcálbatása dol-
gában. A cím változással a szerkesztőségben 
is módosítás történt. Felelős szerkesztő Kajtsa 
József,  társszerkesztők Péter Sándor és Föl-
des Zoltán lettek; akik részére, a folyamod-
vány a szerkesztés engedélyezése iránt ille-
teke* helyre benyujtatott. A vármegyei alis-
pán úrhoz és a postaigazgatósághoz is be van 
adva egy-egy kérés. A kiadóval a laptulajdo-
nos egyesület nevében a megbízott a szerző-
dést megkötötte. Az összes áll. községi, ma-
gánisk >lák igazgatóságához és több r. kath. 
iskolai tanítótestülethez ÍB felhívás  lett küldve. 
Egyszóval, a lap megindításának előmunká-
latait a megbízott elintézte, rajta nem malik, 
továbbiak teljesen a csiki tanítóktól függenek. 
Többen a fentirt  felhívásra  feleltek.  Az érdek-
lődés azonban még nem megfelelő,  de nem is 
telt el az idő nyilvánítására. Mihelyt a kellő 
erkölcsi és anyagi garancia meg lesz, azon-
nal napvilágot lát a lap. Addig azonban késik. 
Tanítók, kartársak I Kire várunk, miért késünk 
hát a nyilatkozattal 1 

— A városok éa a kerteszek. A 1913. 
évi állami költségvetésben egy és fél  millió 
korona van lelvéve a kertészet és gyümölcs-
termelés fejlesztésére.  Terv szerint kertészeti 
és zöldségtermelő telepeket fognak  létesíteni, 
- mert ettől a fóldmiveléstigyl  kormány nem-
csak a mezőgazdaság jelentékeny jövedelme-
zőbbé tételét, banem a városok élelmezésé-
nek előmozdítását is várja. A földmiveiés-
Ugyi miniszter a kertészeti telepeket a városok 
közelében óhajtja létesíteni. Erre vonatkozólag 
a következő kijelentést tette: A legnagyobb 
akció a kertészet terén készül, mert mezőgaz-
dasági orazágnak iparkodnia kell, bogy bizo 
nyos vidékeken kertgazdasággá alakuljon á t 
Ez nemcsak mint gazdasági hozam áll sz or-
szág érdekében, hanem megfelel  a lakosság 
érdekének is, mert biztoBitja az olcsóbb élel-
miszerekkel való ellátást. A mozgalom két 
irányban van tervezve. Az egyik az ipar cent-
rumokban, ahol a közvetlen környéken kűlö 
nősen zöldségtermelést kell meghonosítani. 
Ettől az akciótól nagyon sokat várok. Elsősor-
ban a munkások élelmezése lesz olcsóbb és 
egészségesebb, de a munkások családja is 
több előszeretettel fognak  foglalkozni  saját kis 
kertjökbe a kertészeti termeléssel. Ez ismét 

nemcsak fogyasztási,  de szociális szempontból 
Is Igen üdvös. A másik a városok mellett levő 
kertészet fejlesztése,  melyet az Illető városok-
kal egylltt kívánok megoldani. Ott is ugyan-
azok a célok irányadók t 1. a földhozadék 
emelése, másrészt a városi lakosság olcsó, 
kerti termékkel való ellátása. Ezeknek a nagy-
ban való megindítására a fedezet  már a jövő 
évi költségvetésben megvan. 

— A földmlvelö  tisparanoeolata. Can-
tonl olasz egyetemi tanár szerint ez : 

1. Ne végy földbirtokot  a más pénzén. 
2. Ne örülj nagyon az igen alacsony áraknak. 
3. Ha kevés a pénzed, csak bérlő légy B 

ne akarj földbirtokos  lenni. 
4. Magad müveid a földödet,  ha képes 

vagy rá. 
5. Ne épits, ba nincs rá okvetlen szük-

séged. — 
6 Szeresd a munkás kezet, hanem azért 

gépekkel dolgoztass. 
7. Ha módodban áll, öntözhető szántóföl-

det válassz. 
8. Csak olyan barmot tarts, melynek táp-

lálására alkalmas földed  van, de rossz barmot 
soha se túij meg magadnál. 

9. Ha jól műveled és gondozod a földedet, 
több termésed lesz, mint amennyit el bírsz adni* 

10. Terményeidet ne hamisítsd meg s min-
dig arra törekedjél, hogy a legjobbat termeld. 

— A máv. hírei. A máv. igazgatóságá-
tól vett értesítés szerint, a román kir. állam-
vasutak vonalain fennálló  torlódás [miatt Pre-
deálon át a román államvasutak vonalaira,ren-
delt kocsirakományu tűzifa,  épületfa  és desz-
kakűldemények felvétele  folyó  évi szeptember 
hó 23-tól kezdre további Intézkedésig Bzüne-
tel. Útban levó ily küldeményeket továbbítanak. 

— Gazdasági Bérlők Országos Egye-
sülete címen a magyar fdldbérlők  országoB 
szervezetet kívánnak alkotni. Az egyesületet 
előkéBzitó bizottság e hó 13. és 14-ére Buda-
pestre hívta egybe az alakuló közgyűlést. — 
Maga a közgyűlés 13-án délelőtt 10 órakor 
az Excelsior szálló (Rákóci-ut 72.) külön ter-
mében tartatik meg. Aznap délntán és más-
nag egy fővárosi  gépgyárat, a mezőgazdasági 
muzeumot, a közvágóbidat és hűtőházat te-
kintik meg a közgyűlésen résztvevők. Ennek 
befejeztével  még választmányi gyűlést tart a 
megalakult egyesület A közgyűlés részletes 
programmját megkeresésre bárkinek megküldi, 
valamint további felvilágosítást  és utbaigyzl-
tást ád a Gazdasági Bérlők Lapja szerkesztő-
sége Budapesten István-ut 40. 

— Egy táblabíró hir telen halála. Fe-
kete Gyula dr. kolozsvári ítélőtáblai volt biró, 
az utcán összeesett A Vörös Kereszt-kórbázba 
szállították, a hol nemsokára meghalt 

Eccer ugy széjjel háota vót magát hall-
gassa meg kijed, a másadik kaszállás vége 
felé,  mikor a rozsán megbornyudzott vót hogy 
a tanolmányos lé szembe pereckelte vót Estánt 
ugy hogy a flzomzatya  tiszta túros lett, kit a 
doktor es elig tutta nagy bajjal bégyógyittani 

Betegsége ibeje alatt, mit a kicsi Peter 
fljuk  utján esszevakargattunk reja kelle kőcs-
csem. 

Az infirmárionbél  hova es emián akkar 
tájba bé kerüle, level jött vót, kivel megjá-
rom v&la. Hogy kijed es tudja az uri módért, 
tigyelmejzen levelemre. Están levelbe irta vót, 
bogy békerült az inflrmárjonba  s kUgyünk 
pénzt urusságra, met hanem, hát beléhal. — 
Mire azt irám neki, hogy minekutánna infira-
riusságra jutottál, írd meg, bogy avval fizet-
ség jár-e, met ha igen, mü bizon pénzt nem 
küdünk neked ; mire esméut level jött, hogy 
a betegek lakása nem hivatalbéll állomás s 
ennek okáétt küdék neki egy nehán pengő 
forintot 

Ez igy ment furton-furt  mig Están es las-
sanként a bét tél farka  után a V1IL gimná-
zóba került 

Most jött aa Igazi derága, esztendő, met a 
Bzokmánt s minden más gúnyát akit bészerel-
tem le kellett vesse, met a nagy exámentre 
gajzért mandzserétát, krávátlit, fényes  cepő 
ket B arangy banyós inget kelle felhujzon  aki 
belékerült vaj 80 pengő foritomba. 

Minekutánna a cseléd az exámenton es 
szerencsésen keresztül csusza Están telegrá-
féroza,  hogy én es menyek Szeredába, minek-
ntánna a dirigator ur es kívánja, hogy ott 
lennék az utossó vacsorán. Éles menék, de 
hallgassa meg keresztkomám uram soba na-
pom Istenibe akkora vendégségbe nem jártam 

mind akkor, annyi vot az ur, hogy disznyót 
lehetett vona hizlalni velek. Egy végibe egy 
asztalnál nem tértek el, s azétt 2 asztalhoz 
két felé  kellett elnyiţjjanak. E mán vót uri 
csődület I Vott ottogyon sok uri derága étel, 
uri pujiszka, annyi mennyit a szemed kévánt, 
s bogy jó kedve legyen az uraknak húzta a 
bánda mind a tüzlangja. 

Ugy laktam vót én es ittezzen a virágos 
csürkebusbói, az uri piqiszkából s még egy 
csomó uri izéből, hogy az a arangy as küs 
Jédus őrözött meg, hogy ki ne pulfanjak. 

Mikor, mán a falatozásnak  vége felé  jár-
tunk az nri csődületből minszente állott fel 
egyik szavazni s akkor a másik s ez igy ment 
végetes végig mind a nyist — s a borda s 
mikor mán látám, bogy Szent Antal tüze ki-
bánta mindegyiket, bocsánatot kérék szavaza-
tomra, mire mind bőgék, hogy hajjuk I haljuk I 
s éjjen B mire én es nagy bátoraággal elkez-
dém szavazni ml a szüvemet nyomta. 

Hogy k(Jed lássa, hogy egy url csődületbe, 
hogy menyen a bészóllás, minekutánna járt-
kőt vagyok imán, ebbe a levelbe est es meg-
iráml 

Tekintetes, Nagyságos Főtisztelendő Diri-
gator ur I Tekéntetes Karima I Minek okaétt 
a Dirigator ur, megigirte vót a bé tábláz tatás-
kor, hogy a cselédet bücsOlettel kltanyiaaa s 
minek utánna, látom, hogy Esten es uraságba 
szottyant, kuvánom tiszta szüvemből, bogy 
őazentvessége tartsa meg egész url csalárdjá-
val, adjon erőt B segedelmet a nagy tudo-
mánhoz, bogy még sok nri cselédet nevelhes-
sen. 8 hogy el ne felejcaen  köszönöm alőság-
gal, hogy a gerundioook eltörése mlán, a mel-
lett, hogy én es bUcsOlettel kifizettem  az árát, 
kl nem csapta az én cselédemet. 

— Negyvenegy övig a börtönben. 
Vöröslődből jelentik: Oroszlány Pál, Rózsa 
Sándor híres bandájának legifjabb  taţja, 41 
évi raboskodás után hazaérkezett szülőváro-
sába. Oroszlány 23 éves korában került bör-
tönbe. Az egykori haramia teljesen megőszült 
és összetöpörödött. A börtönben nyomdász 
mesterséget tanult, de oly vézna és gyenge, 
hogy nem tud dolgozni. Szülei, testvérei már 
régen elhaltak. 

— A* Edison  mozgósxinház  e hiten 
cMtOrtükön,  pétiteken  és  szombaton tart 
előadást.  — Felhívjuk  a* érdeklődök 
figyelmét  ezen élvezetes  előadásokra. 

— A nép téli gazdasági nevelése. A 
földmívelésűgyi  minisztérium munkásüyyi osz-
tályában serényen folynak  a téli gazdasági 
tanítások, felolvasások,  hónapokra teijedő kur-
zuBok, háziipari tanfolyamok  és gazdasági 
megbeszélések előkészítő munkálatai. A jövő 
nap derekán a gazdasági egyesületek, gazda-
körök és táraulatok buzgalmából nem keve-
sebb, mint 4000 községben indul meg a mező-
gazdasági haladás jegyében való kalturmunka 
és a gazdasági háziipart 500-náI több község-
ben fogják  tanítani. 

— Iskolai gyűjtóa a Gyermekazana-
tórium javára . Zichy János gróf  vallás- és 
közoktatásügyi miniszter a következő rende 
letet adta ki az iskolai hatóságokhoz: 

Az ő fensége  Hohenberg Zsófia  hercegnő 
legmagasabb védnökség': alatt álló Országos 
Gyermekszanatórium-Egy ecület, mely az Almádi 
Zsófia  Gyermekszanatórium létesítésével a ma-
gyar gyermekvédelemnek máris oly jelentős 
szolgálatot tett, most a központi gyüjtőszana-
tórium eszméjének megvalósítására törekBzik. 
Hogy az eszme mielőbb megvalósítható legyen 
az egyesület a tervezett Központi Gyermek-
szanatórium javára a fennhatósága  alatt álló 
iskolákaan adománygyűjtést óhajt eszközölni 
olykép, hogy sz iskolák igazgatóságához kis 
gyüjtőiveket küld abból a célból, hogy az 
igazgatóságok azokat a tanuló ifjúság  körében 
a gyűjtésre vállalkozók között szétosszák s a 
gyűjtött összegeket csekk utján az egyesület-
hez juttassák. Minthogy a gyermekek egész-
ségügyének felkarolása  olyan feladat,  a mely 
nek megoldására az államnak s a társadalom-
nak karöltve kell fáradoznia  s minthogy a 
szegénysoron beteg gyermekek felsegitésének 
Ugye a tanuló'ifjuság  lelkületéhez Is a legkö-
zelebb áll: ennek folytán  az Egyesületnek a 
fentebb  jelzett módon való adamánygyújtésre 
az engedélyt az állami és államilag segélye-
zett községi elemi iskolákban, tanítóképző in-
tázetekben, az állami polgári, felsőbb  leány-
és felső  kereekedelmi ÍBkolákben, a gimnázi-
umokban és a reáliskolákban a folyó  tanév-
ben egy alkalomra ezennel megadom. 

Mikor ezt kimondám hallgassa meg ke-
resztkomám uram ojan erősaen, ojan erőssen 
kacagtak a csődületbe mind, bogy szornyüte-
len. A szovazatomat ennek okáét megkelle 
szaksjszam. s mire elhallgattak folytatám: 

Jédus éltesse magokot es éfiju  urak I s 
adjon Bzübéli barátágot, bogy még máccor 
es megüsmerjük egyikamást I Éjjen bőgék erre 
esment, mire én es lebuzottam hejjemre. To-
vábbra es ivánk nagy barácscsággai, mire éj-
fél  után mikor mán a kókisok es kiklriltek 
ugy megnyomta valami a mejjem kalányát s 
forgott  a főd,  hogy a cselédem elkelle vezes-
sen az uri csődületből, mire a szálláson ugy 
lebetegedők, hogy se nem éltem, se nem 
hóltam. 

Ha másnap reggel valami fekete  keserű-
séget nem ittam vóna ejisze eddig rég elütöt-
tek vóna. Másnap reggel, 11 óra kürül mint 
aa éhlégy ugy tántorogtam el a bútorgyárba, 
hogy fiamnak,  ki Csíkszeredába adótiszt gya-
kornoki hivatalba lépett, egy szobára való fel-
szerelést vegyek. Elöször, hogy bémenék egy 
mármánköves éjjelre való szekrént kérdém 
meg, hogy menyibe kóstálna, hát uram Jédus 
a butores 36 pengő forintot  kért mire én es 
oda vetém, bogy ejisze tán, csúfolkodik  ve-
lem, vajmi, hogy azétt a falás  portékáétt ojan 
Bokát kér, mire mérgembe ott hagyám a gyárt 
s fiamnak  adék vaj 40 pengő forintot  felsze-
relésre s jó megmaradást kévánva hazajöttem. 
Most többet nem Írok. 

Evei bézárom levelem. Tisztelik kereszt-
komám uramat: Kelemen Pisti, Makó Emre, 
Ádám János, as egész Bzomszecscság, a ro-
konyok, az iBmerősOk mind. Tisztejjük s bu-
csüjük mű es B a monyator es. 

K Ö Z G A Z D A S Á G . 
A .Haraas* Magyar Altalásss VáHáMat Rész-
vénytársaság, Bodapsst, heti jelsatéss a ttzsda-

fif|ilMrél  ta ptarplacirél. 
Budapest, 1912 akt a 

A legutóbbi napokban a budapesti érték-
tőzsde — cBakugy mint a külföldi  értéktőzs-
dék legnagyobb része is —oly eseményeknek 
volt szintere, amilyeneket még a logrégibb 
tőzsdelátogatók is csak keveset értek meg. 
Az a lassú lemorzsolódás, amely az árfolya-
mokban a legutóbbi hetekben beállott, egy 
közeli balkáni háborútól való aggodalom foly-
tán oly mérveket öltött, hogy a tőzsdén két 
napon át valóságos pánik uralkodott és a jegy-
zett értékpapírok legnagyobb része oly deval-
váción ment keresztül, amely belső értékükkel 
egyáltalában nem áll arányban. A pánik ki-
töréséhez az adta meg a legelBŐ lökést, hogy 
a Balká-államok közül Bulgária, Szerbia sőt 
Montenegro és Görögország is általános moz-
gósítást rendeltek el és együttes háborúra 
készülnek Törökország ellen, ba az a fenti 
államok által követelt reformokat  haladékta-
lanul nem teljesiti. — A tőzsde e riasztó blr 
folytán  a háború veszélyét Bzinte elkerülhetet-
lennek vélte és mindjárt a megnyitáskor ro-
hamos kinálat volt észlelhető, mely a vezető 
papírokban is 20—30 koronás árcsökkenést 
idézett elő. A pánik azonban a következő na-
pon még nagyobb arányokat öltött, mert a 
gyengébb kezek az árfolyamok  rohamos ha-
nyatlása folytán  kénytelenek voltak értékeik 
egy részét eladni és miután nagyobb kény-
szereladások is foganatosíttattak,  a piacra do-
bott nagy mennyiségű áru csak igen nagy ál-
dozatokkal volt elhelyezhető és aránylag kevés 
kötés mellett is egyes helyi papírok árfolyam-
értékük 10—15a/o-ával estek. A mai napon a 
tőzsde kissé nyugodtabb volt, egyes papírok-
nál kisebb javulás is volt észlelhető éa a 
tőzsde a további fejleményekkel  szemben 
egyelőre ugy látszik várakozó áUáBpontot fog 
lal el. Megnyugtató hatással volt a tőzsdére 
az olasz-török béke küszöbön lévő megkötésé-
től szóló hir is. 

A fent  vázolt nagy árhanyatlás úgyszólván 
az ösBzes árfolyamokra  kiteijedt A vezető 
értékek közül legérzékenyebben a magyar hi-
tel részvényt érintette, mely 2 nap alatt kö-
zel 40 koronával esett Helyi vezető papírjaink 
közül legerősebben a Magyar bank és a Köz-
úti vaspálya részvények érintettek, melyek 
közül előbbi 590-ig utóbbi egészen 680-ig ment 
vissza, jóllehet ezen árfolyamok  utóbbi kissé 
javultak. De az ÖBSZBB többi bankpapírok, mint 
Leszámltolóbank, Jelzálogbank éa Agrárbank, 
továbbá a Rimamuráayi vasmű részvények 
25—50 koronával hanyatlottak. 

A helyi értékek egész Borozatánál az ár-
folyamok  rég nem látott alacsony színvonalra 
sülyedtek. Így Ganz részvényeknél 8100. Ma-
gyar cukoripari részvényeknél 2.740. Drasche 
részvényeknél 915. Újlaki tégla részvényeknél 
27a Egyesült izzólámpa részvényeknél 325. 
koronás árfolyamon  is történlek kötések, hogy 
csak a legfeltűnőbb  áreséseket emlitsük, mig 
ha a nagyobb árváltozásokat akarnók feltlla-
tetni, az egész árfolyamlapra  volna szükség. 

A járadékpiac is igen gyenge volt, a ma-
gyar koronajáradék l*/i0/0-kal esett 

A sorajegypiacon a konvertált jelzálog és 
a Hazai takarékpénztári sorsjegyek 6, illetőleg 
8 koronás áresést szenvedtek az utóbbi na-
pokban. 

NYILTTÉR*) 
Tánolskola megnyitás. 

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

Tánctanitásra 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, 
grátíőz boston (uj tánc), boszton-keringő, nemes-
fehér-boszton,  csillag boszton, mágnás bosz-
ton stb. A tanulók felvétele  történik 2—4-ig 
és este a tánciskolában fél  8 órakor. * 

• • 

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

ezüst buliionból bros és hajtű, mellcsokrokat 
és mindennemű papír virágok készítését, — 
továbbá női ruhát szabni éa rajzolni, Viktória 
géphimzést éa kockaazónyeget óhajtanak ta-
nulni, kéretnek, hogy ezek helyes elsajátítása 
Iránt hozzám fordulni  szíveskedjenek. 

Szives pártfogást  kér 
Tisztelettel 

Özv. Zaunné, 
okt.  Idncionitónö. 

Lakásom a csíkszeredai  főgimnáziumban. 
villái felelte. *) £ rovatban kOiMUeMrt i 

«éget • uerkesatMg. 
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Oda Székelvkocsárd—JWadéfalva—Brassó Vissza 

Szv. 
8002 
1—III. 

205 
200 750 
JOŞi 

2 » 
2S 
2S 
2 5 
24S 
237 

1004 
224 

Szv. 
8016 
1—III. 

4-50 
S 4-56 
I 5-04 
3 511 
5 519 

5-32 

Sz*. 
8004 
I—III. 

935 

646 
830 
836 
842 
848 
856 
907 

Szv. 
8006 

J—HL 

615 
1220 
832 

1154 
1200 
1206 
1212 
1220 
1231 

Szv. 
8008 

III. 

930 
115 

Szv. 
8010 
1—111. 

700 
705 
458 

335 
341 
346 
351 
3 » 
410 

§ Indul Budapest 
nfugoll  p. u.-ról 

300 
3® 
3 £ 321 
325 
3 S 
34Î 
355 
415 
433 
435 
5© 
5ÎÎ 
515 
535 
5 » 
54" 
545 
5 » 
6® 
613 
627 
640 
655 
706 
723 
729 
744 
753 
829 
840 
853 
910 
924 
932 

1000 
1006 
1017 
1040 
1059 
1107 
1116 
1125 
1130 

5-34 
541 
5-49 
6-04 
615 
6-24 
6-31 
6-50 
7-Ö5 

Szv. 
8014 
l-III. 

627 
633 
646 
710 
730 
739 
748 
757 
802 

130 
200 

1143 
1255 
104 
115 
123 
133 
144 
206 
218 
231 
246 
256 
310 
319 
329 
744 

4-00 
407 
418 
4-28 
4-39 
5-02 
5-20 

615 
125|72S 

612 
814 

820 
909 
916 
924 
930 
943 
952 

1005 
1020 
1031 
1046 
1054 
1107 
1116 
1125 

909 
914 
920 
930 
939 
946 
952 

1009 
1022 
1052 
1100 
1113 
1122 
1129 
1136 
1145 
1151 
1155 
1205 
1215 
1223 
1236 
1247 
104 
115 
132 
138 
152 
203 
234 
245 
258 
313 
326 
334 
354 
400 
411 
432 
452 
500 
509 
518 
523 

708 
740 
533 
550 
557 
605 
611 
619 
629 
640 
651 
701 
714 
721 
732 
740 
748 

1233 
1239 
1245 
1255 
104 
1" 
117 
133 
146 
206 
214 
227 
235 
243 
250 
259 
305 
309 
314 
324 
333 
346 
359 
414 
425 
442 
448 
503 
512 
555 
606 

i 
651 
659 
719 
725 
73S 
757 
815 
823 
832 
841 
846 

413 
4I8 
424 434 

4 « 
456 
5 0 2 

5 2 1 

ö 3 4 

607 

6 g 

644 

7Ó0 
7® 
7IO 
7I8 
m 
737 750 
804 
816 
8 ^ 
845 
851 
905 
9]4 
9 « 
953 

1007 
1024 
1037 
1045 

8J2 
824 
8Ü 

ind. Budapest k. p. u. (N.-Váradon át 141) 
ind. Budapest k.p.u. (Aradon ál 141,164) 
ind. Kolozsvár (141) 
ind. Székelykocsárd (141, 149) . 

„l, o ct nrház 

érk. 
érk. 
érk. 

Szv. 
8003 
I—III. 

150 
125|725 

420 -

. szeKeiym»».»"'» i "> i 
Marosnagylak 2, sz. őrház 
Vajdaszeg 4. sz. őrház 
Maroscsúcs 6. sz. őrház 

844 I Maroskecze . . 
953 I érk. Marosludas (152) . • 

érk. I 

. ind. 

1246 
1245 
12H 
12® 
1251 
1205 

550 
1217 

érk. Beszlercze (152) 
érk. Borgőbesztercze 
ind. Borgőbesztercze 
ind. Besztercze (152) 

. ind. | 

. ind.f 
érk. | 
érk.1 

224 
1004 

8 » 
901 
907 
917 
9% 
932 
938 
955 

100H 

J ind. 

Szv. 
8012 
I—III. 

érk. 
ind. 

érk. 
ind. 

856 
908 

érk. 

420 
433 
440 
448 
454 
501 
510 
518 
528 
539 
552 
600 
613 
621 
629 

» 1 - 1 - 10-23 I — 
11-40 
11-47 
11-58 
1208 
1219 
12-42 
100 

730/835 
1230 
959 
348 
920 

808 
815 
8-26 
8-35 
8-46 
9-08 
9-26 

61» 
125/728 

612 

00 = 
X  CL 
*N V o je bt 

6-47 
6-55 
7 06 
7-16 
7-29 
7-52 
8.10 

1219 
7-00 

Marosludas (152) 
Marosbogát . . . . 
Kutyfalva  16. sz. őrház 
Radnót . . 
Maroscsapó . . . . 
Marosugra 24. sz. őrház 
Kerelőszentpál 
Nyárádtő . . 
Marosvásárhely 
Marosvásárhely . . . 
Marosvásárhely íelsőváros 
Nagyemye 43. sz. őrház 
Sáromberke 
Gemyeszeg . . . . 
Kőrtvélyfája  49. sz. őrház 
Petele 51. sz. őrház 
Radnótfája  52. sz. őrház 
Szászrégen 
Szászrégen 
IdecsfUrdő 
Marosvécs 
Magyaró 
Déda megálló 
Déda . 
Ratosnya . . . . 
Szalárd 82. sz. őrház 
Palotailva 
Bánífyháza  . . 
Gödemesterháza . . . . 
Maroshéviz (BorszékíDrdö) 
Galóczás 
Várhegy 
Ditró . 
Szárhegy . . . . 

érk. Gyergyószentmlklós . 
ind. Oyergyőazentmlklós . 

Tekerőpatak 
Vasláb . 
Marosfő  . . . 
Csikszentdomokos 
Karcfalva  . 
Csikmadaras 
Csikrákos . . . 

érk. Madéfalva  (153) . . . • 

érk. 

ind. 
érk. 

ind. 
érk. 

•w 

ind. 
érk. 

ind. 
érk. Gyimes (153) , 
crk. Palanca (153) 

, ind. 
, ind. 

1206 
1200 
1154 
1145 
1137 
1129 
1123 
1106 
1052 
1032 
1025 
1012 
1005 
958 
950 
9*1 
935 
931 
926 
917 
909 
857 
844 
838 
828 
810 
805 
750 
741 
724 
704 
652 
637 
623 
614 
549 
543 
533 
515 
450 
438 
428 
417 
410 

Szv. 
8009 
I—III. 

920 

705 
659 
653 
647 
640 
628 

Szv. 
8007 

í—ni. 

931040 

1236 1047 
1041 
1036 
1030 
1023 
1011 

Szv. 
8005 
i—ni. 

720 
544 

212 
206 
200 
154 
147 
135 

t Érkezik Bpesl 
nfugoll  p. u.-ra 

Szv. 
8001 
1—111. 

730-835 
1230 
950 
657 

e i 
645 

1217 
550 

Szv. 
8015 
I—111. 

150 

420 
10-45 

2 10-39 
: 10-32 
•3 1026 
§ 10'18 

1005 

625 
619 
612 
603 
555 
547 
541 
524 
510 

Szv. 
8011 
I—III. 

— 9 Ü T 
903 
854 
838 
815 
804 
755 
743 
737 

1008 
1002 
955 
946 
938 
929 
923 
906 
852 
8>4 
807 
750 
743 
736 
728 
719 
713 
709 
659 
650 
642 
629 
6'« 
608 
555 
5 Ş 
521 
515 
507 
450 
430 
4I8 
403 
348 
340 

134 
128 
121 
112 
104 

1256 
1250 
1233 
1219 
1148 
1141 
1128 
1121 
1113 
1105 
1056 
1050 
1046 
1040 
1031 
1023 
1011 
958 
952 
942 
924 
919 
904 
855 
838 
818 
805 
749 
733 
724 
700 
654 
645 
629 
604 
554 
511 
535 
5 3 

220 
133 

ind. Madéialva (153) 
Csikszereda 
ZsögödlUrdő . 
Csikszentkirály . . . . 
Csikszentimre 35. sz. őrház 
Csikszentsimon 
Csikverebcs 
Tusnád . . 
TusnádlOrdő 
SepsibQkszád-Bálványoslürcd 
MálnásfQrdö 
Málnás . . 
Sepsibodok 
Sepsiköröspatak-Gidófalva 

érk. Sepsiszentgyörgy (154) 

• érk.| 350 
336 
251 
242 
235 
230 
217 
210 
155 
140 
123 
112 

1258 
1246 

. ind. H 1235 
érk. Bereczk (154) ind. 7 34 
ind. Sepsiszentgyörgy (154) . érk. 

Kilyén 
Uzon 
KOkös . 
Prázsmár . . 
Szászhermány 

érk. Brassó (141, 154, 155, 157) . . ind. 

12-18 
12-10 
11-58 
11-46 
11-35 
1116 

00 1 ll-l 

érk. Btlmtit L p. 1. (HlffTlmoi  it 141) . . ind.1 820 
érk. BBdapnt L P. 1. (Amin it 141., 164). . ind. I 750|200 
érit. Kolozsvár (141) . ind. I 906 
érk. Predeál (141) . . ind. D 634 

I érk. Bukarest . ind.1 — 

•9 

727 
714 
637 
630 
623 
618 
604 
556 
541 
528 
514 
504 
452 
443 
433 

11-32 I — 
3-59 
3-51 
3-39 
3-28 
318 
3-00 
2-45 

1220 
646 

1220 
750 

523 
510 

2 ? 
« 5 

61? 
613 
608 
559 
551 
543 
537 
521 
507 
455 
448 
435 
428 
421 
414 
405 
359 
355 
349 
340 
332 
319 
308 
302 
248 
229 
224 
209 
201 
145 
125 
112 

1256 
1242 
1233 
1153 
1147 

1138 
1122 
1058 
1045 
1036 
1026 
1020 

1001 
9-54 

73 9-46 
9-35 

r 9 26 
915 

^ 9-09 

830 
743 

1000 947 

901 
854 
847 
842 
832 
824 
814 
756 
741 
733 
722 
713 
705 

Szv. 
8013 

I—III. 

1005 
952 
941 
933 
926 
921 
911 
903 
852 
841 
828 
820 
808 
759 
748 

4-39 
6-46 
638 
6-26 
6-15 
605 
5-46 
5-31 

200 
906 

7-30 
7-22 
710 
6-59 
6-48 
6-29 
6'13 

349 
930 

Szim 10127-1912. tlkvi. 
Hirdetmény. 

Csikcsomortán község telekkönyv birtok-
szabályozás következtében az 1869. évi 2579. 
számu szabályrendelethez képest átalakittatik 
ÓB ezzel egyidejűleg as arányosított ingatla-
nokra nézve az 1892. XXIX. t -cikben szabá-
lyozott eljárás kapcsolatosan foganatosittatik. 

G célból az átalakítási előmunkálat hitele-
sítése és a helyszíni eljárás a nevezett köz-
Bégben lOia év i n o v e m b e r 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 végleges átalakítása után a téves 
átvezetésből eredhető kifogásokat  jóhiszemű 
harmadik személyek irányában többé nem ér-
vényesíthetik. 

2. Mindazok, akik a telekjegyzőkönyvben 
előforduló  bejegyzésekre nézve okodatolt elő-
terjesztést kivánnuk tenni, hogy a telekkönyvi 
hatóság kiküldöttje előtt a kitűzött határnapon 
kezdődő eljárás folyama  alatt jelenjenek meg 
és az előterjesztéseiket igazoló okiratokat 
mutassák fel. 

3. Mindazok akik valamely ingatlanhoz tu-
lajdonjogot tartanak, de telekkönyvi bekebe-
lezésre alkalmas okirataik nincsenek, hogy az 
átírásra az 188G. XXIX. t.-cikk 15-18. és :iz 
1889. XXXVIII, t-cikk 5., 6., 7. és 9. §-..i 
értelmében szükséges adatokat megszerezni 
iparkodjanak és azokkal igényeiket a kikül-
dött elótt igazolják avagy oda hassanak, hogy 
az átruházó telekkönyvi tulajdonos az átruhá-
zás létrejöttét a kiküldött elótt szóval ismerje 
el és tulajdonjog bekebelezésére engedélyét 
nyilvánítsa, mert különben jogaikat ezen az 
uton nem érvényesíthetik és a bélyeg és ille-
ték elengedéBi 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 nyilvánítása végett a 
kiküldött előtt jelenjenek meg, mort ellen-
esetben a bélyegmentesség kedvezményétől 
elesnek. 
A csíkszeredai kir. trvszék mint tlkvi hatóság. 

CsikBzereda, 1912. évi október hó 9-án. 
Geoző Béla s. k., 

kir. tflrv.  bíró. 
A kiadvány hiteléül : 

Kozma, 
1—3 telekkDnywezetA. 

HM M I nftnittctoiM  TNANTGTAIA NMI 

K o t l i X W b e r t 
"Walsz-MUiAly-ta.. e . ez . a. 
Elvállal villanyvilágítást felszereléseket  gyárak 
részére, farészgyárak,  mezőgazdasági Ozemek 
stb. azakazerQ kivitelben. Szobatávirdák, tele-
Ionok, villámhárítók felállítását,  valamint ré-
giek kijavításit pontosan és iutányoaan. Min-
denféle  szerelési anyagok, Izzólámpák, világító-
testek zseblámpák. — Accumulatorok kisebb 
világítási és gyújtás céljára, csokis a legjobbak. 
Fennálló villámhárítókat jól bevált szerszámok-
kal vizsgálok meg éa az esetleges hibákat 
6—10 azonnal kijavítom. 

JHodern k u t é p i t é s . 
Uj kutak építését oementgyürük-
kel, súlyesztö rendszerrel s kiszá-
radt régi kutak lennebb süllyesz-
tését jutányos áron elvállalom. 

Nagymihály Sándor, 37— 
cementárugyár és épitési anyagkereskedő 
Csíkszeredában, Kossuth Lajos-u. 48. sz. 

H 1 R D E T E S E K 
olcsó árs* ámítás mellett 
közöltetnek s felvétetnek 

A KIADÓHIVATALBAN. 

ELAD6 egy jókarbaff.  lévő 
használt, átfordítható 
Seiffert  féle  tekeasztal 

(b 11 taré). — Hol? Megmondja a kiadó. 
2-3 

S I R K O S Z O R U P T 

HALOTTAK NAPJÁBA 
előleges m e g r e n d e l é s r e . 

Magnaliából, Babérból. 
Myrtbusból, Cy kasból és 
Penyóból az áraknak 
megfelelő  kivitelben leg-
jutányosabban készít 

Kertész Gábor oki. kertész. 
Megrendeléseket felvesz  ifj. 
Ker tész István vegyeske-
reBkedése éa virág-üzlete. 

Csikszereda, Mikó-utca 28. 

A nagyérdemű közönség be-
cses tudomására hozom, hogy 
folyó  évi október hó 1-én 
Gyergyószentmildóson a Herza- is 
Becsanczi-file  házban, vezetésem 
alatt a legjobb készültséggel 

„ A N G O L . URI S Z A B Ó S Á G ' 1 

cég nyilik meg, mely abban a 
helyzetben lesz, hogy a legma-
gasabb igényeinek megfeleljen. 
A nagyérdemű közönség szives 
pártolását kérve vagyok. Kitűnő 
tisztelettel JJgjj férfi  szabó. 



. C S I K I L A P O K -ik oldaL 

mssm 
Eladó. Egy hálószoba és konyha be-

rendezés, ebédlő és heverődivány. 
Hol ? — Megmondja a kiadóhivatal. 

iv <nvKvm «m <n» 'ii> >kvh> 

Hirdetmény. 

Szám 7G-24—191-2. tlkvi. 
Árverési hirdetmény és feltételek. 

A Cáik<zer.'(lai kir. törvényszék mint tlkvi 
Iritóság közhirré teszi, hogy Niszel Jakab 
csíkszeredai lakosnak Mózes Davidne (jieza 
Anua és Antal György (bucsi) gyiineskoz<>p-
loki lakosok elleni végrehajtási ügyeben veg-
r,.hajtató kérésére a végrehajtási árverest 734 
kurona 22 fillér  s jár. erejéig az árverést csík-
szeredai kir. tszék területén lévő Csikszent-
miklós község határában fekvő  a csikszent-
miklósi 11. k. 14 sz, tjkvben A f 2  rdsz. alatt 
foglalt  54/3/2. hrsz. kaszálóból és 54/4. Iirsz. 
faházból  Antal György (bucsi)t illető V» rész 
jutalékra 152 korona a c9ikszentmiklósi II. R. 
137. sz. tjkvben i f i .  rdsz. 1837. 1838/4. 
1843, 1844. hrsz. alatt foglalt  erdőből és le-
gelőből Antal György (bucsi)-t illető 3/110-ed 
rész jutalékra 31 korona 50 fillér  acsikszent-
miklósi 11. R. 87 sz. tjkvben A f  5 rdsz. 3'24/b, 
324/2, 325/2/2, 302, 367/1. hrsz. az Antal 
György (.bucsi) nevén álló faházra,  udvarra és 
kaszálóra 784 korona és a csikszentmiklósi II. 
R. 831 sz. tjkvben A f  1 rdsz. 311/1/4. hrsz. 
Gicza Anna nevén álló kaszálóra 1G korona, 
ezennel megállapított kikiáltási árban elren-
delte s bogy a fentebbi  ingatlanok az 1012. 
evi oktober hó 23 napjanak délelőtt 
8 óráját Csiksztmiklós község házához tüzi. 

Árverezni szándékozók tartoztnak minden 
egyes ingatlan kikiáltás árának 20°.'o át mint 
bánatpénzt készpénzben vagy óvadékképes ér-
ték papirban a kiküldött kezéhez letenni. — 
V'evó köleles a bánatpénzt az általa ígért vé 
telár 20°/o-ig nyomban kiegésziteui, mit ha 
meg nem tenne ígérete figyelmen  kivül ma 
iad s a haladéktalanul feltartandó  árverésen 
részt nem vehet. Az ingatlan a kikiáltási ár 
'/•-ánál alacsonyabb áron el nem adható. 

Vevő köteles a vételárat két egyenlő rész-
letben és pedig az elsőj az árverés napjától 
számítandó 15 nap alatt, a másodikat ugyan-
azon naptól számítandó 30 nap alatt minden 
egyes vételári részlet után az árverés napjá-
tól számítandó 5 százalékos kamatokkal együtt 
a csíkszeredai m. kir. adóhivatalnál mint letét 
pénztárnál lefizetni. 

A kir. tszék mint tlkvi hatóság. 
Gdrög s. k., 

6. m. k. t. kir. tszéki jcpyzö. 
Csíkszereda, 1912. évi augusztus 3-án. 

A kiadmány Hiteléül: 
Kozma, 

kir. telekköiiyrvezctd. 

A Gyimesközéplok hidegségi köz-
ségi iskolánál üresedésbe jutott tanítói 
állásra pályázat hirdettetik. 

Javadalom : 1000 korona készpénz, 
természetbeni jó lakás kerttel. Ezen 
állásra csak róm. kath. vallású tanítók 
pályázhatnak. Megválasztott tanító a 
hittant is tanítani köteles. Családos pá-
lyázók előnyben részesittetoek. 

Pályázati határidő október 20. 
Megválasztott állását azonnal elfoglalni 
köteles. 

Oyimesközéplok, 1912. október 4 én. 
Iskolaszék. 

C A V O y - S Z Á L L O D A 
^Budapes t , VIII., József-körűt  16. 

Elsőrangú kényelemmel berendeiett 
utoai Biobák. Kitűnő étterem. Héraé-
kelt polgári árak. Külön termek. Ban-
kettek, esküvők rendelését elfogadom. 

Esténkint K U R I N A S I M I 
hírneves cigányprímás teljes zenekarával 

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

Szabó Tivadar tulajdonos, t .Nemaell Kaaslaó* volt Ualetvevulfije  é» a .Dell' volt rO|»incéru. 

Brassó, Búzasör 9. 
Egyedüli különlegességi vállalat: 

Divatos szőnyegek, 
Függönyök, garnitúrák, 

Pamlagtakarókban. 
Bútorszövetek, matracgradli. 

Legnagyobb raktár linóleumok-
ban és viaszkos vásznakban. 

Szolid kiszolgálást Legolcsóbb árak I 
24-50 

Vegytisztítás. 
Női 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 éB 
fáradságot  nem kímélve e szak-
mába teljesen kiképeztem maga-
mat. Szives pártfogásukat  kéri 

Q x f e i a T i a e a e » 
férfi  szabó és vegytisztitó, Csikszereda, 

Rákóczi-utca IG. szám. 21—26 

ELSŐ MAGYAR VILLAMOSERŐBE BERENDEZETT HANQSZERGYAH. 

STOWASSER JÁNOS 
ca. és kir. udvari szállító, színházak, zenedék, hadsereg stb. Bzállitója, a Rákóczi táro-
gató éa a baogfokozó  gerenda feltalálója  Budapest, II., Lánchld-u. 5. Gyár: ÖntAház-u. 2. 

Ajánlja a saját gyárában készlllt hu ros, vonós, fuvó  és ülő 
hangszereit és izok alkatrészeit, Quinttiszta húrokat. 

Hegedűk 3, 4, 5, 6 /oriúttól feljebb  a legjobb felszerelés 
szerint. — Tárogató röpofából,  ujezflHt  billcntynvel és is* 
kólával 30 íoriúttól feljebb.  — Harmon>kék legjobb elpusz-
títhatatlan hangokkal 2.50, 3, 4, 5 frttól  feljebb.  Különle-
gesség acélhungu hangverseny harmonikák, saját minták. 
STOWASSEB a hangfokoso  gerenda feltalálója,  mely 
által bármily hegedő vagy gordonka jobb, erösebb és Iá* 
gyabb haugot nyer (biztos siker) hegedűbe javítással 4 frt 
Harmónium világhír0 legjobb gyártmány 65 frttól  feljebb. 
J a v í t á s o k oz összes hangszereken különleges szakszerű 
pontossággal, jutányos árou. — Zenekarok teţjes felese* 
relóee előnyős feltetelek  mellett, jutányos árban, elismert 
kitüDÓ minőség. — A legtöbb katonai zenekar szál Utója, 

aág legnagyobb vonós és favós  hangaserek gyára általánosan a legszolidabb kiszol-
gálásról elismerve. — Ajjegyslk kívánatra Ingyen ós bérmentve. 

3—10 

A MESTERDALNOK., 
Cipőin szép és tökéletes, 
Benne járni élvezetes, 
Mert ha cipőt szogzek, vnrrok, 
lînjt' van 

! Ha fehérnemű  és ei 
szükségleteit olcson és 
jól akarja fedezni,  ak-
kor kér jen árjegy-
zéket az országszerte 
előnyösen ismert 

P á r i s i Á r u h á z Z e n t a , 
Bácsmegye szétkuldési cégtől. 

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

Tessék meggyőződni ! ! ! ! 

I KAUCSUK SAROK. 

Csíkszeredában a Pap Domo-
kos kerlje mellett egy puszta 

belsőség, valamint a. Szenllélek-uíca 
16. sz. alatti ház. Értekezni lehet: 
György Ignácznál. 3-3 

Eladó! 

ÉRTESÍTÉS! 
Tisztelettel értesítem Csikszereda 
város és vidéke hölgy közönségét, 
hogy H budapesti és bécsi hajiuunka 
tanfolyamról  hazaérkeztem és ismét 
rendelkezésére állok a inélyeu tisztelt 
hölgyközöuségnek ugy az üzletemben 
valtunint üzleten kivül is. Személyes 
bevásárlásom által abban a kellemes 
helyzetben vagyok, bogy az üzletein* 
ben raktáron levő cikkeket a legol-
csóbb úrban bocsájhatom vevőim ren-
delkezésére. — liaktáron tartom a 
legujabb hajpútlékok&t, hajdiszszallu-
gokat, fésűket,  t fi  köt, hajlottatokat, 
illatszereket és stbi cikkeket. Midőn 
bátor vagyok ezt a mélyen tisztelt 
k öl gy közönség szives tudomására 
hozni, egyben kérem továbbra is be-
cses pártfogásukat,  illő tisztelettel 

SZABÓ LAJOSNÉ 
XÖl FOnitÁSZ, CSIKSZKUEDA. 

3—5 

Ha olcsón és jót akar vásárolni, tegyen próbát! 

BB a 
Felhívom a figyelmét  a t. bútor- és varrógép vásárló közönségnek, hogy 
birki mielőtt bútort és varrógépet vásárolna ne mulassza el raktáromat 
megtekinteni, hol az összes raktáron levó tan t o r o d a t , úgymint: 

EBÉPLŐ-, HÁLÓ-, SZALON- ÉS IRODAI BERENDEZÉ-
SEK, BŐRGARNITÚRÁK, DÍVÁNYOK  ÉS tyAPRÁCOK 
minden kivitelben és rendkívüli nagy választékban, valamint a legjobb gyárt-
mányú varrótféjtek,  kerékpárok,  yramafonok  éa lemezek,  melyek 
igen jutányos árban és kedvező fizetési  feltételek  mellett lesznek elárusítva. 
Miuden tőlem vásárolt varrógépért 6 és 10 évi játállást vállalok. Varrógépeket 
54 K-tól, gramafonokat  40 K-tól és kerékpárokat 110 K-tól fennebb  árusítom. 

VARRÓGÉPEK-, KERÉKPÁROK- ÉS GRAfyAFONOK-
hoz mindenféle  alkatrésxek  kaphatók. — Javításokat  a leyjulá-
ni/osabb  árért  essközlök,  jótállás  mellett.  Maradok kiváló tisztelettel 

Ackermann Ignácz, bútor- és varrógép nagyraktára 
Csíkszereda, Kossuth L-utca 9. sz. (Lukács Juliska-féle  bérpalota). 
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Vidéki megrendeléseket a megrendelés napján foganatosítom. 

Külföldi tanulmányi utamból hazaérkezve, azon helyzetben vagyok hogy a 

l e g ú j a b b d i v a t s z e r i n t i 
:: :: nű1 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. 

O í 
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REISZ MIKSA 
BÜTORSYARA 

i s u T o a . — l í T s L g ' ^ T r á L r s L d . 

Rákóczi-ut 
Brassó, ideiglenesen (íosszu-utea 33. szám 8-90 

Kiváló minöségli modern bútorok árban. Teljes lakberendezések. 

Kézimunka szövetmintákkal készségesen szolgál! 

DAIAOAII Pnirfuűc kézimunka üzlete, rövid-, szövött és pQieSCfl frigyes kötött áruk, Brassó, Kolostor-utca 29. 
Az újévi idényre megérkezett gyönyört szép választékban, milieu, tiltó, divánp&nia 

és gobelin képek. 
Xagy raktár mindennemű kezdett, kész kézimunkák és kézimnnka szövetek, sely-

mek, gyapjii és gyapott fonalakban. 
Dus valaszték térfi,  nöi és gyerek harisnyákban, trikókban úgyszintén férfi  ingek, 

nadrágok, gallérok, kézalSk, nyakkendők és zsebkendőkben. 
Kézimunka szövet mintákkal készségcsen szolgál. 47—52 

Vidéki megrendelések gyorsan és pontosan eszközültetnek. 

H A L L Ó I É R T E S Í T É S ! . H A L L Ó I 
Épitési anyagraktár, vasbeton, mlikö- és cementárugyár. 

Tudomására adom a nagyérdemű közönségnek, hogy Csíkszeredában, a Kossuth Lajos-
utca 48. sz. alatt nagy építési anyagraktárt rendeltem be B azon kellemes helyzet-
ben vagyok, hogy a nagyérdemű fogyasztó  közönség részére mindennetnU 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 minőségű. Gipsz staka-
tur és szobrász. Nád fűzve  stakaturokra és egyéb fák  eltakarására. Valódi aszfalt 
fedéllemez  többféle  minőségben. Kollarit btrlemez, mázolás nem Igényel kizárólagos 
eladása. Aszfalt  elszigetelő lemez és kaucsok-aszfalt  nedves f  iiak és lakások szá 
razzá tételéhez, kátrány éB carbolineum fák  telitésére, goni' a és rothadás ellen. 
Azbezt pala igen könnyű és tartós. Teljes füdéseket  elvállalok. Vasgerendák bár-
milyen méret szerint. Hornyolt cserép anyagból. Vakolat kőpor, Hehaiuotte tűzálló 

tégla és föld  stb. mindennemű épitési és műszaki anyag. 

C E M E N T Á R U - G Y Á R . 
Kutkarikak betonból -80-1U0, 120, 150—2 00-800 és 400 méter átmérőjű kutak-
hoz, ezek készítését is elvállalom sülyesztő rendszerrel, nagyobb kutnk épitését, 
gőzüzemű berendezéssel készítek magas vízállások megadásával. Cement cserép több-
féle  sziuben, betoncsövek, hidak és átereszek készítésé. Beton é* mOkölépcsök, szí-
nes járda és burkolati cementlapok gyártása és elhelyezése. Itató- éa etetöváluk min-
den nagyBágban. — Blok üres tégia. különösen alkalmas istállók és gabonásoknak. 
Virágvázak és talapzatok csinos kivitelben. Kályha alátét lemnek. Kémény- ét fal-
fed  kövek. Mindennemű beton- és cementipar-vállalat, granít-terasso beton stb. bur-
kolatok készítése stb. stb. Nagybani eladásoknál megfelelő  engedmény. A nagyérdemű 
fogyasztó  közönség nagybecsű bizalmával és rendeléseivel felkeresni  szíveskedjék. 

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

Nagymihály Sándor építesz, Csíkszereda 

Üzlet megnyitási jelentés I 
Van szerencsénk a nagyérdemű közönséget ez uton is értesíteni, hogy 
Csíkszeredán, Apaffy Mihály-u. 4 sz. a. fióküzletet nyitottunk 
és kérjük t. vevőinket, hogy eredeti Singer varrógépekben, varró-
gépalkatrészekben, tűkben és varrógépolajban beálló szükségletüket 
fenti  üzletünkben fedezni  szíveskedjenek. — Cégűnket a nagyérdemű 
közönség szives jóindulatába ajánlva, maradtunk teljes tisztelettel: 
S I N C E R CO. V A R R Ó G É P R É S Z V É N Y T Á R S A S Á G . 

Figyelmeztetés. Az 69sr.es 
más üzletek által „SINHEtt-
név alatt forgalomba  hozott 
varrógépek egyik régebbi szer-
kezetnek után készültek, ame-
lyek ujabb családi gépeink mö-
gött szerkezetben, szolgáltatási 
képességben és tartósságban is 
messze elmaradnak. 7—52 

Ezen cégről ismerhetők 
fel  azon üzletek, — 
amelyekben „SINGER" 
varrógépek árusittatnak 
Gépeink nem szorulnak 
ajánlatra, csak arra kell 
ügyelni, hogy megfelelő 
helyen vásároltassanak 

Ţ Ţ n V n j r i Ha ö n súlyt helyez egészségére, 
1 1 K A I V I I Ha azt akarja, hogy jó kinézése legyen, 
U I A / 1 . 1 I 1 I Ha azt akarja, hogy nyugodt álma, jóétvágya legyen 

Ha erejében gyarapodni akar 

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

F á r a J c t á r C s U r t r á r s a e s T ' e r ö s z é x o : 

Niszel Fivéreknél, Csíkszeredában. 
Dréher-féle  poharas sör— naponként friss  csapolás — 

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

(ISI 38-52 

es 
Budapest, Váczi-körut 53 sz. 
— A l a p í t á s i év 1884. = = = 

Szabadalmazott Ventzki 
göztakarmány füllesztö 

6a, 100,160,300 és G20 liter űrtartalom. 
Fülleszt 40—60 perc alatt. 

Hordozható páMalozo östol 
100- 400 liter űrtartalom. — Az u j 
szesaadótörvönyelőirásaiszerint. 

Angol marha- és lőnyiró-
gépek és ollók. 

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

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

jóság 

olcsósá-
gánál 
fogva 

Első helyre küzdötte fel magát 
i P U C H E R - F É L E G Y O R S M E L E G Í T Ő 

cserépkályha,  különösen hálószobák  és ebédlök  részére 
ajánlom gyoremalagitft  agyag-kályháimat, melyek azon kiváló 
tulajdonsággal bírnak, hogy oly gyorsan fűtenek,  mint a vas-
kályhák, de a melegséget ép ugy, mint az etldigi cserépkály-
hát, hosszú ideig megtartják. — Ezen kályhák u legnagyobb 
(ütőképesség és jelentékeny tüzelőanyag megtakarítás kezes-
sége mellett készíttetnek. Ezen gyorstnelegitő kályháim a vas-
ÓB cserépkályha összes előnyeinek szerencsés egyesítése és tel-
jes joggal állítom, hogy a jelenkor legtökéletesebb kályhája: 

A PUCHER-FÉLE 6Y0RSME-
L E 6 I T Ő C S E R É P K Á L Y H A . 

Kívánatra kályháimat kizárólagos Coaks- és szénfűtésre  gyors-
melegítő Dauerbrand-betéttel látom el. — Takaréktűzhely-ek 
megrendelésénél kérem megnevezni, hogy jobbra a falboz, 
balra a falhoz  vagy szabadon állva kivántatnak-e. Takarék-
tűzhelyeknek és fürdőkádaknak  a legjobb Chamotteból, fe-
hér, márványozott és kék csempék készülnek. Azoknak' ára 
nagyság és kivitelűk szerint állapittatik meg. Felvilágosítás-
sal igen Bzivesen szolgál az érdeklődő közönségnek, vala-

mint a kályha és csempe mintákkal is 

Hosszurovó Cement Födélcserép 
majdnem határtalan tartósságu, igen könnyű födőanyag,  olcsó áron kapható 

Iroda: Hirscher-utca 18. sz Portland cementgyárnál, Kugler és Társai, Brassóban. tofo^radm^^iTu. 

Nyomatott Vákár L. könyvnyomdájában C s e r á a n . 




