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Hirdetési dijak a l e g o l c s ó b b a n aaámittetnak 
Kéziratok nem adatnak ' " 

Háború. 
A többezer éves kulturmuakának, 

amelyben az emberiség legjelesebbjei 
vezérszerepet vállaltak, de amelyben 
i'.'vuttal résztvettek az egyre megismét-
lőid nemzedékek milliói is, legfensége-
-L'bb cálja mindenha a humanitás dia-
J ilra juttatása, a vak szenvedélyek meg-
lekezése volt. 

A fokozatosan  érvényr; jutott, szor 
gos munka vagy hirtelenül fellobbanó 
revoíució révén ezerzeit társadalmi rend, 
létünknek e nagy áldása, kizárólag az 
emberszeretet nemes törekvéseinek a 
sikere. 

Nagyra is vagyunk azzal, hogy a jog 
és az igazság győzedelmeskedik a nyers 
erón. Hogy önként és zsarnokoskodást 
nem tOrnek a törvények és a tör 
vényeket tiszteletben tartani nemcsak 
egyaránt kötelessége minden civilizált 
nemzet fiának,  de erre jól szervezett 
karhatalom kényszerít is. Ami hibát va 
laki elkövet a társadalmi rend vagy 
felebarátjai  vagyoni és személyi bizton-
ságit ellen, azt az igazságszolgáltatás 
érdem szerint megtorolja. Az emberben 
lakozó állatiasság legvadabb kifakadását: 
a gyilkosságot pedig legkeményebben 
büntet meg a törvény. 

A mai kor szülöttjének szemében 
nincs is rettenetesebb bQn az ember 
cktének erőszakos kioltásánál. A tár-
sadalmi rend tehát régóta sújtja a gyil-
kosokat, de a humanizmns mégsem vi-
hette még annyira, hogy beBZünteihelte 
volna a háborút, mely pedig neoi egyéb 
a legrallináltabban kieszelt öldöklésnél. 

A legnagyobb guny, hogy ezt az öl-
döklést a kuliura semmiféle  eszközével 
megakadályozni nem lehet. 

Utópia a világbéke, a bumanis ák 
nagy, de elérhe len vágya. Nincd egy 
évtizede sem s beigazolódott, hogy a 
világbéke érdekét szolgálni akaró ligá-
nak éppenséggel semilyen létjogosult-
sága nincs. Hangzatos frázisainak  prak-
tikus értéke semmi. Teljesen felesleges 
a liga, mely _ek Bzava meddő marad, 
amint a népek, a nemzetek akár érde-
keik megóvása, akár pedig hódítási 
vágyból egymással hajba akarnak kapni. 

A békeligánál mégis csak több gya 
korlati eredményt érhet el a diplomácia. 
Csakhogy ennek a hatásköre is rend-
kívül korlátolt, amint ez mostanában 
nagyon világosan látszik. Azt mondják, 
hogy ezidöszerint elkésett a diplomácia, 
azért lehetetlen a békés megoldás. Hát 
persze, hogy elkésett, de nem azért, 
mert nem ragadta meg idejekoráu a 
béke fentartására  irányuló akció alkal-
mát, hanem azért, mert nem is ragad-
hatta meg, — a liáta mögött, suttyomban 
olyan helyzetet teremtettek a szövet-
kezett kis balkáni államocskák, mely 
a visszavonulást szinte lehetetlenné teszi. 

Emellett nehéz a háború szándékáru 
nézve komoly okot valószinllnek tar-
tani. A kikiáltott cél, a Törökországban 
élő keresztényeknek üldöztetését, s — 
amint állitják — kinoztatását megaka-
dályozni, eléggé erkö.esősnek, eléggé 
nemesnek látszik. Csakhogy ezt alig 
h Bzik el a balkáni államocskaknak. Ez 
ürügy alatt az az őszintén be nem vallott 
szándék lappang, hogy területi hódítá-
sokat érjenek el a mindenfelől  szoron-
gatott ottomán birodalomtól, oly száudek, 
melyet a nagyhatalmak nyugodtan nézni, 
néuián tűrni bizonyára nem fognak.  A 
sok veroutás, a reugeteg vagyonpuzarlás 
eszerint — minden jóstehetség nél 

kül lehet megállapítani a balkáni 
államocskáknak semmiféle  sikert hozni 
nem fog. 

Egészen az a színezete a háborúnak, 
hogy azt valamelyik nagyhatalom in-
scenirozza. Hogy melyik, azt nem nehéz 
kitalálni. 

Bizonyos, hogy az esetleges hasznot, 
melyet a háború hozni fog,  nem a 
kis felbőszített  államocskák, hanem a 
színfalak  mögött rejtőző rendező fogja 
élvezni. 

S ezért kell a kultura révén nagy 
nehezen érvényre juttatott humanizmust 
felrúgni  s sok ezer békésen munkálkodó, 
jóravaló embert csendes hajlékából a 
háború mészárszékére vonszolni. 

Továbbképző tanfolyam. 
Bpest, 1912. október 18. 

(É).  A közigazgatási és igazságügyi tiszt-
viselők jog- és államtudományi továbbképző 
tanfolyama  most zárult be a Sándor-utcai régi 
országház Üléstermében. Az idei tanfolyam  már 
rendszeresítettnek tekinthető, melyről a napi 
sajtó is megemlékezni kötelességének tartotta. 
A mult évi ulig tiz napos tanfolyam  oly fé-
oyeB eredményt mutatott, bogy annak állan-
dósítása ugy a belügyi és igazságügyi, mint a 
kultusz-, honvédelmi-, fóldmivelésUgyi-  és ke-
reskedelemügyi kormányzat részéről egyaránt 
kívánatos volt. A tavalyi tanfolyam  ugyan ki-
BérletezéBnél egyébnek alig volt tekintendő, 
de elégséges volt ahhoz, hogy bebizonyítsa, 
milyen nagy szükség van nálunk az ilyen tan-
folyamokra. 

Az idei tanfolyam  már nem tiz napig, ha-
nem három hétig tartott. Ez a háromhetes tan-
folyam  már hivatva volt nagy munkát végezni 
és számos, a közigazgatási és jogi életre egy-
aránt fontos  elméleti és gyukorlati kérdéssel 

gyarapítani a hallgatóság tudását. Tavaly min-
den törvényhatóság egy tisztviselőt volt jogo-
sítva kiküldeni és pedig első sorban olyant, 
aki szakirodalmi tevékenységet tudott felmu-
tatni, vagy egyébként tűnt ki a gyakorlati kői-
igazgatásban. Az idén nagyobb hallgatóság 
volt, mert a nagyobb törvényhatóságok két 
tisztviselőt is küldhettek a tanfolyamra. 

Az idei tanfolyam  szeptember 30-án vette 
kezdetét az e célra alakított központi bizott-
ság rendezésében. A bizottság elnöké dr. Makay 
Béla vallás- és közoktatásügyi miniszteri ta-
nácsos volt, tagjai voltak a minisztériumok 
részéről dr. Viczián István miniszteri titkár, 
dr. Dubfavezky  Róbert miniszteri tanácsos, dr. 
Melichár Kálmán miniszteri tanácsos, dr. Szla-
dits Károly központi szolgálattételre beoeztott 
kir. Ítélőtáblai bíró, dr. Ualobiczky János mi-
niszteri osztálytanácsos, dr. Kállay Tibor mi-
niszteri titkár. A bizottság titkári tisztét dr. 
Prit'dmann Ernő a vallás- és közoktatásügyi 
minisztériumhoz beosztott kir. jogakadémiai 
tanár töltötte be. A belügyminiszter összesen 
107 törvényhatósági és közigazgatási tisztvi-
selőt hívott be, kik között volt több alispán, 
főjegyző,  polgármester, árvaszéki elnök, főszol-
gabíró, aljegyző stb. Ezenkívül résztvett a bí-
róság részéről mintegy ötven kiküldött, közöt-
tük több táblabíró, ügyész és biró. 

A tanfolyamot  dr. Némethy Károly belügyi 
és Balog Jenő dr. vallás- és közoktatásügyi 
államtitkárok nyitották meg. Előbbi rámatatott 
arra, hogy a közigazgatás feladatainak  tarka-
ságajóformán  kimeríthetetlen gazdagsága, ezzel 
kapcsolatban a jogszabályok gyakran kiegé-
szítésre Bzoruló hiányossággá, a közigazgatás 
munkásaira a szoros értelemben vett közigaz-
gatáson felül  társadalmi és szociális kötele-
zettséget is ró. A társadalmi és szociális teen-
dők sokasága az a körülmény, mely sseriat a 
közigazgatás jól felfogott  feladatának  jelentő-
sebb részét ma már nem az ügyek aktaszerU 

A „csíki lapok" t á r c á j a . 
ÉLŐHALOTTA  K. 

Nincs  fájóbb  a lelki  szenvedésnél 
Óh nem sanyargat  igy a testi baj 
Méregpohár  nem adbat  annyi kint 
Mint  lelked  titkon  bogy ha fogva  van. 

Rabmadárként  zárra elveszeitől 
Hogy  majd  feléd  egy napsugár se jő 
Fut  rohanva minden  óra tőled 
Vigasztalást  nem bozbat várt idő. 

Eltékozolva  éjszakát  napot 
Mint  szobor megállta  mozdulatlan 
Ködös  világban nem tehetve mást 
örökre  élni egy gondolatban. 

Mint  élő  halott  temetetlenül 
Fájdalomtól  vérrel  megfeszítve 
Hurcolva  kint  ezernyi szenvedést 
A meglátbatatlio  nagy keresztre. 

Mátra i F e r e n c Béla. 

Diákbetegségek. 
(Egy  diáknaplóbóI) 

— Irta: Kémenes  Antal. — 
Mondok egy újságot — szólt Tóth Kari — 

Ferenczi Ferkó barátjához. 
Titokban megsúgta nekem nagybácsim, ki a 

főigazgató  urnák kenyeies pajtása, hogy Károlyit 
a 1 ii tiu nyelv és Dömötört a német nyelv profesz-

szorát a jövő tanévre áthelyezték s helyettük kút 
kitűnő tanárt kapunk. 

— Vivat! — iţjjongott Ferkó legalább mind-
kettőnkre nézve két legnehezebb tárgyat vittek el 
az önlogök. 

Mesés újság ez ránk nézve hullod Kori — 
hála a Gond viselésnek — mert Dámok les kardja-
ként függött  miudkót tárgy fejünk  felett. 

Emlékszel Kari, hogy valósággal vért izzadtunk 
valahányszor Dömötörnek Sicgfried  dolgait néme-
tül kinyöghettük s míg egy geruudiuinos szerke-
zetet Károlyinak kuütbetlauk. 

— Átkozott órák I Fátyolt rátok 1 Örömünket 
még az is kettőzi — folytatta  Kari, — liogy a VIL ne-
héz klasszisban az egészségtant Körösi doktor 
(ogja tanítani. Tudod Ferkó ez is mesés egy arany-
ember megérne hét lalut. Így a jó auspiciumok 
mellett három potya tárgygyal mi is most az egy* 
szer hajótörés nélkül kereszt Ül gurulhatunk egy 
tanéven. 

Az arany vakáció hamar elrepült 
A két jó pajtás s bajtársai ismét beiratkoztak 

a gimnáziumba. 
Az uj tanév Összvárakozásnak megfelelően 

minden jót igéit. 
A három professzor  emléke: 
nFeledhetetlen Triász" néven arany betűkkel 

jegyeztetett lel egyik deáknaplóba. Azóta nagyot 
fordult  az idő kereke. A napló sárgult levelei is 
megérezték hát az idő vasfogát. 

Egy pár lapja Isten tntţja, hogyan elkallódott 

S igy a történeti hUség kedvéért csak a J ó dok-
tor bácsi'-hoz a bygiénia aranyos pioieszszorálioz 
fűződő  emlékekből közölhetek egyet-mást 

— „Ellen a égi; vagyok a magolásuak, tulszigo-
ruságuak, tárgyam tanulását jó akaratuk önként 
való megnyilatkozásához fűzöm  M . 

Ezek voltak a hygiéuia professzorának  a tenév 
első óráján elhangzott szavai. A barátságos nyitány 
tetszett az osztálynak, jelesen Kariéknak, mert ugy 
gondolták, hogy a klasszicizmus és germánizmus 
járma lerázása ntáu a közeledő táncévad alatt 
élhetnek már egyszer nemcsak Apollónak, hanem 
Vénusznak no meg hébe-korba az ördög bibliájának is. 

A doktor bácsi, mint újdonsült pedagog metho-
dusa «érint évközben nem igen zaklatta tanítvá-
nyait az e&amiuálássál. Többet adomázott, mint elő-
adott a szellőztetésről s a bygiénia annyi fontos 
kérdéséről. 

Régi igazság, hogy a deákerények a komoly 
tudománynyal szemben gyöngének bizonyulnak. Igen 
ám de a doktor bácsi ezzel nem számolt s igy 
történt meg, hogy methodikája csütörtököt mondott 
Erről beszél napnál fényesebben  az éwégi vizs-
gálat, melyen egyik tanitványa igy próbált felelni 
a szellőztetésről: Földünket levegő veszi körül. 
Lovegő nélkül nem élhetnénk meg. A levegő moz-
gása a szél s csak egy csomó stb. ntáu került a 
kérdés cimére a sor. Ilyen és ehhez hasonló mó-
don igyekeztek a lanitványok keresztlll siklani a 
vizsga gyötrelmein, de kevés eredménynyel, mert a 

vizsgáló elnök ur egy-egy ,no nagyot ne mond* 
jon"-nal lehűtötte őket 

De nem csak mint a hygienia professzora,  ha-
nem mint jó doktor bácsi is kiérdemelte, hogy 
tanítványai naplójukban megörökítsék emlékét 

Ebboli érdemei még bokrasabbak. Mert a kró-
nika szerint az ő nevéhez fűződik  a gimnáziumi 
deákélet aranykora. 

Az ő korában burjánzottak /el u. i. gazdagon 
a nyelv és történettudományi, a mathematikai éa 
természettudományi betegségek. 

Egyetértés szerint előre megállapított idő és 
sorrendben folyamodtak  az infirm  ári um oltalmába 
az intézet gyöngélkedő növendékei számosan, ki-
válóan pedig a privilégiumos VIL osztályosak, kik 
mindannyian a latin és más nyelvek avagy a mat-
hézis és fizika  betegei voltak. 

Gyógymódja e betegségeknek más és más volt, 
a szerint amint a tünetek bevallása történt 

Kritikusabb napokban mikor pL a veszedelmes 
kolerát behurcolta a főigazgató  ur, a gyomorfájás 
fordult  elő mindeu kiadásban. 

Ilyenkor tllnt ki ^igazában, hogy a VlL osz-
tályosok mégsem voltak egészen gyenge tanitványai 
a doktor urnák. Mert ha csupán hasznossági szem* 
pontból is de gyönyörűen bebiflázták  a betegségek 
szymptomáit, hogy a diagnózisnál recitálhassák. 

Az összes diákbetegségek közül legnépszerűbb 
az „örök emlékű gyomorfájás  volt*. 

Külső szymptomája ennek a nyelv fehérsége  lé-
vén, jó szolgálatot tett a timsó. 

M É R N Ö K I I R O D A 
bányászat, föld-  és erdőmé-
rések, ut, vasút, kötélpályák 
ásványvizek, bányagépek 

F Ö L D G a Z V E Z E T É S s t b . — 

: Bálás Jenő oki. bányamérnök 
K o l o z s v á r , Deák Ferenoz-utca 15. szám, L 
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intézése, hanem • napról-napra felvetődő  tţ| 
problémák helyei Irányítása alkotja, mely kö-
rülmény szükségképpen, maga után vonja, hogy 
a köiigaigatáal szolgálat eredményes ellátá-
sához, kUldnösen pedig a vetető  iUáaok  meg-
felelő  betöltéséhez  nemcsak a törvényszerű 
minősítés,  nem csupán a főiskolai  tanulmá-
nyok elvégzése s ai előirt vizsgálatok letétele, 
de  a jogi a közigazgatási  tudásnak  foly-
tonos tágítása  és mélyítése,  a szociális, 
közgazdasági  és technikai  ismereteknek  és 
baladásnak  legalább  is áttekintése  elenged-
hetetlen  kellék. 

Az idei második tanfolyam  már túllépte a 
kezdeményelés stádiumát éa feltétlenül  meg-
bírja a szigora kritikát. A szervezés előkészí-
tésénél az első tanfolyam  tanulságai, az idő-
közben felmerttlő  különféle  ideák s kívánal-
mak a lehetőséghez képest figyelembe  vétet-
tek. A fejlesztés  és állandósítás most már ro-
hamosan fog  bekövetkezni, melyhez Balog Jenő 
dr. államtitkár, Zichy János kultuszminiszter 
nevében, messzemenő programmot adott. A 
jövő évi költségvetésben egy aránylag szerény, 
de mégis kUlön összeg (5000 korona) áll a val-
lás- és közoktatásügyi miniszter rendelkezé-
sére. Az előadásokra lontosnak és a jövőben 
megvalósitandónak tartja a syllabuBt, vagyis 
az előadók által készített vázlatos összefogla-
lást, mely az előadás főbb  pontjait már előre 
megismertei! a hallgatóval. Ezeket a syllabu-
Bokat a megfelelő  művek jegyzékével tanfolyam 
előtt hetekkel megküldik a hallgatóknak, kik 
azokat alaposan tanulmányozhatják. Nagyobb 
kirándulásokra — az idén például a hatvani 
cukorgyár — a hallgatóknak jegyeket bocsá-
tanak rendelkezésre és a fontosabb  előadáso-
kat kinyomtatva a bemutatások reprodukciói-
val együtt, utólagosan megküldik a résztve-
vőknek. Tervbe van véve egyes törvényke-
zési anyag részletes és rendszeres betárgya-
lása. Az eszmecserék már ez idén is sikere-
sen honosíttattak meg. Némethy államtitkár 
kilátásba helyezte, hogy jövőben hasonló tan-
folyamokat  a nagyobb vidéki városokban is 
fog  szervezni, esetleg bizonyos speciális dol-
gok külön választásával, bár elvben az igaz-
ságügyi és közigazgatási tisztviselők együtt-
működését helyesnek tartja. 

Hogy az idei tanfolyam  anyagáról és a 
végzett nagy munkáról némi fogalmat  nyer-
jünk alább felsorolom  a fontosabb  előadásokat 
és megtekintéseket Maga az anyag oly hatal-
mas terjedelmű, hogy arról vázlatosan is be-
számolni, akár egy kötetat tesz ki, amit a 
bekövetkező beszámolók kétségtelenül igazolni 
fognak. 

Igen tanulságos megtekintések és bemuta-

tások voltak a népház, népazálló, Lihel utcai 
Iskola, Palota-uti kislakások, közlekedési mu-
seum, óbudai hajógyár, mdegyetem, a hábo 
rus tőzsde, az országos bírósági vegyészeti 
Intézet, országos börtönügyi muzeum, hatvani 
cukorgyár, elevátor, központi tüsőrség, a m. 
kir. operaház technikai berendezése, as elme-
kórtani intézet, az államrendőrség intézményei, 
rendőrségi laktanya, toloncház, bejelentési hi-
vatal, bünügyi muzeum, országos nyilvántartás, 
Welss Manfréd  csepeli tölténygyára, állami 
gyermekmenhely, uj Szent János-kori áz és 
iparművészeti muzeum. Ezek a modern  Ma-
gyarországból  egy jókora darabot mutattak be. 

Előadásokat tartottak Hanvai Sándor a 
népházról, dr. WildnerOdön a főváros  szociál-
politikai Intézményeiről, dr. Szászy-Scliwarcz 
Gusztáv a jog és tudomáuyról, dr. Pekáry 
Ferenc* a rendőrség jövő feladatairól,  Fiscber 
Mór a vasút üzeme és annak biztonságáról, 
Markból Jenő a hajógyárról, dr. Magyary Géza 
polgári igazságszolgáltatásunknak Horvát-Ssla-
von-Dalmátorszá;okboz és Bosznia-Herczegovi-
mihoz való vonatkozásairól, dr. Bernát István 
az agrárius törekvésekről, dr. Kados Gusztáv 
az otolsó század technikai baladásának köz-
gazdasági és szociális kihatásáról, dr. Ladik 
Gusztáv az önkormányzati testületek szabály-
rendelet alkotási jogáról, Klein Gyula az áru 
üzletről, Schwarcz Félix az értéküzletról, dr. 
Fucbs István a tőzsde szervezetéről, dr. Benkö 
Albert a közigazgatási bíráskodásról, dr. Fried-
mann Ernő a büntetendő cselekmény és köz-
veszélyességről, báró Hatvany József  a mező-
gazdasági iparról, dr. Ferencsy Izsó Magyar-
ország külkereskedelméről, dr. Harrer Ferenc 
a községi üzemekről, dr. Angyal Pál a krimi-
nalpsychologiáról, Janicsek Andor a székes-
főváros  tűzrendészén intézményeiről, dr. Schopf 
Kálmán a hivatásos gyámságról, Bárdossy 
Jenő az állategészségügyről, dr. Mandelló Gyula 
és dr. Szladits Károly a munkaszerződésről 
gazdasági és jogi szempontból, dr. Moravcsik 
Ernő Emil az ideg. és elmebetegekről, dr. M i-
rinovich Jenő a bűnügyi nyomozásról, dr. 
Schreiber Emil az igabb közlekedésügyi eszközök 
rendészetéről, dr. Gábor Béla a személyazonos-
ság és daktyloskopiáról, dr. Berinkey Dénes a 
kiadatási eljárásról, dr. Buday László a sta-
tisztikai adatgyűjtésről, dr. Konrád Jenő az 
elmeügyi közigazgatásról, dr. Baumgarten Nán-
dor a kereskedelmi és ipari alkalmazottak jogi 
helyzetéről, dr. Vinczebidy Ernő a vármegyei 
igazgatás közművelődési teendőiről, dr. Exner 
Kornél az uj egyenesadó törvényekről, Kuffy 
Pál a gyermekvédelemről, Fáy Aladár a köz-
igazgatás szerepéről a betegellátás terén, Knapp 
Aurél a közigazgatás szerepéről a katonai igaz-

gatás terén, Serbán János a közlegelőkről és 
Lyka Károly a művészeti törekvésekről az épí-
tészet terén. 

Az előadás magas színvonalát as illustris 
előadók nevel már magában véve fényesen 
igazolják és kétségtelen, hogy a tanfolyamok 
rendszeresítésével járó hatalmas kultnr-akció 
— épugy, mint külföldön  — mély nyomokat 
fog  hagyni Magyarország közéletében. 

A család és az erkölcs. 
A természet családokba csoportosított 

bennünket, hogy külön külön hajlamaink 
és tehetségeink kölcsönös támogatása 
által is segítve annál alkalmasabban 
közeledhessünk a kitűzött célbo», hogy 
annál több kapocscsal fűződve  egymás-
hoz, többszörös ösztön által buzdittossunk 
a serény munkásságra, a magán és 
közös jóllét előmozdítására. 

Tudvalevő, hogy az együttes élet 
nem kevés alkalmatlansággal j á r ; de 
másrészt sokképpen kellemesiti földi 
vándorlásunkat, h í azt bölcs életszabá-
lyuk szerint intézzük. 

Sokat tanult éa tupasztalt emberek 
vallják, hogy még a sokban hibás em-
berekkel is jobb együtt lenni, mint tel-
jes elhagyatottságban élni. A jókkal 
való együttlétnek Örömeit pedig alig 
lehet eléggé kifejezni. 

Hogy azonban a társas életnek mi 
nél tObb kellemeit tapasztalhassuk, arra 
kell magunkat képesítenünk, hogy min-
denki irányában igazságosak és méltá-
nyosak tudjunk lenni, s amennyiben 
csak lehetséges, mások javát is előmoz-
díthassuk. KülönOsen a hozzánk legkö-
zelebb levőkkel, a csaiádbeiiekkel van 
legtöbb alkalmunk igazi szeretetünket 
éreztetni. Való ugyan, hogy az igaz 
szeretet sok áldozatba kerül, de az is 
tagadhatatlan, hogy ez sokszorosan visz-
sza háramlik reánk a viszontszeretet 
és szívesség jótékonysága által. 

Nem kell bővebben részleteznünk, 
mennyi Örömet szereznek az okos szü-
lőknek jól nevelt gyermekeik, mikor 
illő kegyelettel rójják le hálájukat a 
reájuk fordított  szülői gondokért, mikor 
jámbor engedelmességgel teljesitik el-
gyöngült szülőiknek minden kívánságát 
és félénken  óvakodnak mindentől, mi-
vel őket idősebb napjaikban megbusit-
hatnák. Minden . jó szív elérzékenyül, 
ha ilyesmit tapasztalhat valahol. 

Ámde siéltében hallatszik a panasz, 
hogy ilyesmi már nagy ritkaság nap-
jainkban. Fájdalom, igas, hogy csak ah-
hoz képest is, amint néhány évtized 
elótt volt, mindinkább ritkulni kezd az 
efféle  Örvendetes jelenség. 

De hát vájjon nem lehetne-e azt 
tenni, hogy újra szaporodásnak eredjen, 
ami hajdan jó és üdvös volt? Hogy is 
nel Jól tudjuk, hogy most már jóval 
bajosabb azt eszközölni, mint a i egy-
kori jobb időkben, de éppen nem tart-
juk lehetetlennek, mert van biz arra 
példa most is. Megterem a jó erkölcs 
minden helyen és minden időszakban, 
csak ápolni kell annak keblünkben sar-
jadó csiráit Ezt pedig leginkább teheti 
a jó rend tartású családi élet, melynek 
aztán legszebb díszei a jámbor és ne-
mes erkölcsű gyermekek, és áldásai a 
kölcsönös szeretetnek müvei. Hogy azon-
ban ily boldog családi körök támadhas-
sanak, legelőbb is okvetlenül szükséges, 
hogy a csal.'idfók  újra előszedjék előd-
jeik jobbik eszét ós ezzel igyekezzenek 
ismét visszaállítani azt a jó házi rendet, 
mely egykoron jámbor apáink házaiban 
diszlett. 

Természetes, hogy ennek előbb alap-
ját kell letenni; azaz, hogy föl  keil 
venni, amit sokan gondatlanul elvetettek, 
elhánytak maguktól: azt az igazi val-
lásos érzelmet, mely minden üdvös te-
vékenység alapja. 

Ha a jó iránti szeretetet megismer-
jük és gyakoroljuk, akkor a felebará-
taink iránti tartozást is jobb rendben 
teljesitjük. Csatlakozik ehhez a vallásos 
érzület is. iHtent mindenek tölOtt sze-
reti, érette mindent OrOmest teljesít. B 
szeretet nélkül nincs valódi szeretet. 
Az igaz vallásosság tehát a jó egyet-
értésnek, az igazi testvériségnek valódi 
alapja, minden józan munkásságnak kez-
dete, minden jobbra fordulásnak  kiin-
dulás pontja. 

A mai bölcselkedők, kik a uép váil-
iain akarnak nagyobbra emelkedni, olyan 
népboldogító tanításokat hangoztatnak, 
melyek vajmi sokat bódítanak gyászos 
boldogtalanságba. De remélhető, hogy 
népünk természetes józansága újra össze-
szedi magát s minél bővebben tapasz-
talja, hogy honnét és mi okból szár-
maznak közénk ily álokoskodások, s 
mily siralmas azoknak végeredménye, 
annál buzgóbban előszedi ismét a bölcs 
apák boldogító hitét és a fiúi  kegyelet 

Ha a fiuk  valamelyike gyomorfájásba  esett, 
betimsózta nyelvét, a jelentkezett a reggeli 7 órás 
orvosi vizitre. Mikor is a „nagyfoka"  gyomorfájás 
megállapítása ntán következett a ricinus gyógymód. 
Mely kétfélekép  történt a szerint, hogy nagyon 
vagy csak kevésbbé kedvelt volt a szóbanforgó 
mübeteg. 

Az utóbbi esetben a beteg momentán a vizit 
alkalmával kapott egy pár kanállal a fanyar  lit|ui-
dainlwL Az előbbi esetben pedig egy üveg ricinust 
nyomott b beteg markába, melyből az utasítás sze-
rint ebéd és vacsoránál levesbe kavarva kellett 
volna egy-két kanállal elfogyasztani. 

Az orvosi tanács végrehajtása mikéntjéről' egy 
korhadt padlás deszka tudná leghívebben beszélni, 
melyet more patrio ricinus fedőnek  kereszteltek nieg 
a fiuk.  Teljesség kedvéért megjegyzem, hogy az in-
firmárium  ha nem is, .ó" de legalább is középkori 
romlásnak indult épületben volt A .jó doktor bácsi* 
kívánsága szerint kitűnően szellőztethető, mert rom-
landó állapotánál fogva  ablaklyukain tetszése sze-
rint nyargalhatott keresztttl-kosnl a azél. 

Ablakai rozogák. Oldalai betegeskedők. Korka-
dozó padlásdeszkái pedig felszedhetők  voltak. E 
padlásdeszkák egyike volt a ricinnafedő. 

Ez alá szoktak a kedvencbetegek egy-egy 
kanállal betölteni, hogyha jön a doktor bácsi az ő 
kívánságának is elég legyen téve. 

Ez rövid foglalata  a gyomorfájás,  illetve fő-
igazgatói betegségnek, melyből rendszerint akkor 
lábbadoztak lel a fink,  ha a főigazgatói  látogatás 
véget irt. 

A gyomorfájás  „X1* város gimnáziumának kró-
nikus betegsége volt. Evek hossza során át izmo-
sodott, mig a főigazgató  or végre fal  nem találta 
aiérnmát 

Egyik hivatalos látogatása alkalmával feltűnt 
n. VIL a- o. növendékeinek csekély Bzáma s még az 
Biy Ukarest* hiányzókat as '^ihiBiifMii 

A növendékek mit sem sejtve a szokatlan fő-
igazgatói látogatásról éppen javában huszonegyeztek. 

A főigazgató  ur meglepte a kis kártynkonipá-
uiát A bűnjelek eltüntetése nem sikerült. Egy pil-
lanatra elakadt a lélekzete miudeuiknek arra a 
gondolatra, hogy .consilitim abeuudi* lesz a do-
log vége. 

A siri csendet, mely s rajta Ülést követte, a 
főigazgató  ur dörgedelmes szavai szakították félbe. 

Mi ez ! ? — kérdezi egyik tinra mutatva. 
— Fiu: fő....  fői....  főigazgató  ur kérem itt ta-

láltuk a kártyát 
— S a pénzt? 
— Azt is i t t 
— Főigazgató: hát szabad pénzen játszani. 
— Fiu: lőigazgató ur kérem csak megolvastuk... 
A főigazgató  ur most már tisztán látott min-

dent. Távozott A bűnjeleket is magával vitte. 
A kártya külseje zsíros, kopott volt, s e miatt 

mint valami történelmi emléket, ugy vizsgálgatta 
szúrós szemeivel. 

Egyik kárty a hátlapján rá is skadt a beszédes 
feliratra. 

.Ide vigyázz. Jó étvágygyal koplaló volt baj-
társaid közös szerzeménye e biblia 1860-ból. 

Forgazsd te is Pajtás e jószágot szerencsével, 
de több éttárgygyal mint mi". 

S ne feledd,  hogy utódaid várnak rá. 
E dióhéjba szorított történetnek folytatása  az 

lett, hogy a „jó doktor bácsi" a hygienia arany-
lelkű professzora  katedrát veszített 

A htt tanítványok pedig a kiátkozott „consilium 
abeondi* alapján ősi szokás szerint a szélrózsa 
minden irányába szétszóródtak. 

A kis historicom csattanója pedig as, hogy a 
főigazgató  ur a gyomorbetegség ás k ártyr martyrok 
örökségének elkobzásával egy féltékenyen  őrizett 
deák hagyományt tzadiciót semmisített meg. 

öt világrész asszonyai. 
— Irta : Sz lk rn ^rúf  Tololcl S.'tndorri(3. — 

Magyarországon még Bohaae volt olyan ér-
dekes és tanulságos kongresszus, mint ami-
lyen 1UI3. junius bayában Budapesten készül. 
A nők választójogi világszövetségének VII-ik 
kongresszusa ez. 

Érdekis, mert öt világrész társadalmának 
szine-javái gyűjti össze fővárosunkba  és ta-
nulságos, mert egészen uj látókört van hi-
vatva a magyar társadalom gondolUbzásában 
megnyitni. 

A magyar ember ugyanis eddig (tisztelet 
a kivételnek 1) a nőt csak ugy : népdal szem-
pontokból tekintette, értékelte. A szerelmes 
ifjú  muzsikaszó mellett dicsérgette „a barna 
kisleány csókra termett száját*, s őszintén el 
búsulta magát, ha alkalma jött felsóhajtani, 
hogy .szép asszonynak Jónak, jó járású lónak, 
kár megöregedni...* De már a férj,  ha szóval 
tréfásan  is, de akaratban nagyon is komolyan 
erősítette : .nekem olyan asszony kell, ha be-
teg is ke|jen fel,  stb." EgéBZ mulatságos sze-
melvényeket lehetne ilyen dalba kikristályo-
sodott világ, — nem I háztájnézetről össze-
róni. Mind azt bizonyítaná különben, hogy ná-
lunk a nagy átlag felfogásában,  — a nő csak 
mint szerelmi objectum, mint házi bútor, mint 
szükséges rossz, vagy pedig — jobban mondva I 
tehát — mint családtag bir létjogosultsággal. 
De zokon veszik tőle, ha eldiferenciázódott 
egyéul életet mer élni. Ugy tartják helyénva-
lónak, ha megelégszik .önfeláldozó  jó anya; 
önfeláldozó  derék feleség  ; önfeláldozó  gyer-
meke szüleinek, vagy pedig: igénytelen, szor-
galmas és háromszor önfeláldozó  .szegény 
rokon* marad. Csak az Istenért I ne jusson 
estébe önálíóskodni!... 

Akik azonban az 1913-iki kongresszusra 
jönnek, azok már egytöl-egyig tovább mentek 
követeléseikben, s azt mondják: a nő, ha kö-
rülményei ugy hozzák, ösztönszerűleg lesz ön-
feláldozó  és családtag, de kell, hogy egyéb 
is legyen, még pedig, és mindenekelőtt: tel-
jes értékű egész ember. Ne csak kötelesség-

tudó, hanem felelősségérzettel,  öntudatosan, 
célirányosan a közerdeket is átértő, átérzó, 
szolgáló, B igy a tökéletesedés felé  törekvó 
egyén. 

Hogy ezt mind a választójoggal reméljük 
megvalósitaui ?.... 

— Hát igen. 
Mert nem azon múlik, hogy a nőnek nincs 

választójoga, hanem azon, hogy azt a válasz-
tójogot megtagadják tőle. 

Maradiságból? Csök öny ősségből ? Előíté-
letből ? Félelemből ? Indolenciából ? Irigység-
ből ? Bosszúból ? vagy rosszul alkalmazott 
gyámkodásból teszik-e? nem kérdem, de tu-
dom, hogy ma már mesterséges és mesterkélt 
és azért napról-napra kegyetlenebbé válik az 
a gát, amit a nők politikai felszabadulása  út-
jába tesznek. Mert mivel lehet felnőtt,  iskolát 
végzett, józan embertől megtagadni azt, hogy 
hazája törvényeibe — azokba a törvényekbe, 
melyeket neki is tisztelni kell, melyek adott 
esetben ót is éppen Bujtják (bár soha sem vé-
dik ugy, mint hoofltáréait)  — ha azokba be-
leszólást követel? Mivel lehet azt tőle meg-
tagadni ? Azzal, hogy odautalják, odasoroz-
zák, oda kényszerítik a nőt, a hülyék, a go-
nosztevők éB a kiskorúak azégyencsoportjá-
hoz... És tényleg ez az a gát, amelyet a fér-
fiak  valószínűleg hálából mindazért az évszáz-
ezredns hűségért, odaadásért, lelkes' bátorítá-
sért, amelyet asszonytól kaptak, — a nő fel-
felé  törekvó haladásának útjára vetnek. 

Bizonyságul ime az 1897. évi XXXIII, tör-
vénycikk 6-ik szakasza: Az esküdtek jegyzé-
kébe nem vuhető fel  az, aki nyereségvágyból 
elkövetett bűncselekményért volt elitélve, aki 
hivatalvesztésre, vagy politikai jogai gyakor-
latának ideiglenes felfüggesztésére  volt elitél-
ve, aki szabadságvesztés végrehajtása alatt 
áll, aki ellen bánvizsgál t folyik,  vagy vád 
alá van helyesve; aki csőd, pyáínság, vagy 
gondnokság alatt van, aki testi vagy szellemi 
foglalkozás  miatt a i esküdt kötelességeit tel-
jesíteni nem képes és a nő, bárha a törvény 
eldirta mlodea minősítése meg is van". 
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egész hűségével igyekszik azt ápolni és 
utódaira átsiállitani, azzal az erős meg-
győződéssel, hogy azzal bizonyára leg-
jobb Örökséget juttat a következő iva-
dék ra. 

Ha egyéb gyászos következményt 
nem szolt volna is az ujabb irányú 
gondolkodás, már is fölöttébb  kárhoza-
toseá lett az által, hogy földúlja  a csa-
ládi boldogságot és széttépi a legneme-
sebb, legszentebb kötelékeket, melyeknél 
biztosabban semmisem csatolja együvé 
az emberi sziveket és semmisem fűzi 
oly kellemes viszonyokba, hogy azok a 
boldogságnak oly hőforrását  képezzék, 
mint a valódi családiasság. 

A városok olcsó élelmezése. 
Már nem is panaszkodnak azon, bogy milyen 

elviselhetetlen a drágaság, mert már apatikos 
közönybe fulladunk  az árak folytonos  emel-
kedése láttán és még inkább azon a tehetet-
lenségen, mellyel a növekvő drágasággal szem-
ben viseltetünk. Végre egy terv I Ugy látszik, 
mintha mentő idea lenne. Serényi Béla gróf 
földmivelésügyi  miniszter a minap egy hozzá-
forduló  ujságiró elótt terveiről, szándékairól a 
földmivelésügyi  minisztérium tárcája némely 
területéről nyilatkozott és szólt az előkészítés 
alatt álló jelentőségesebb ügyekről is. Ebben 
az országos érdeklődésre számitható miniszteri 
nyilatkozatban megcsendül ezer és ezer kis 
egzisztencia aggodalma, vágya és mintha a 
remény sugara is (elcsillana. A miniszter ugyanis 
számba veszi a fix-flzetésből  élő tisztviselők 
és az önálló keresettel biró kisiparosok és kis-
kereskedők mai nehéz helyzetét, az élet drá-
gaságának elviselhetetlen voltát, és mivel leg-
inkább a városban lakók érzik ezt, itt akar 
mélyreható intézkedéssel segíteni. 

A segítés módja reális és ügyes. A helyi 
fogyasztás  céljaira akar állami segítséggel a 
városokban nagyobb zöldségtermelő telepeket 
létesíteni és egyúttal a kertgazdaságra isme-
reteinek terjesztésére munkásképző iskolá-
kat állítani. A piaci drágaság a termelési rend-
Bzer mai állása mellett nem enyhíthető. Való-
bau sürgősen szükségük van arra, hogy áttér-
jünk a szántóföldi  kertgazdaság emlegetésé-
vel? Bemmivel sem többet, mint ha a bolgár 
kertészetet emlegetnénk. Mikor azt látjuk, hogy 
egy bolgár paraszt minden szívfájdalom  nél-
kül képes százbatvan-kétszáz korona fóldha 
szonbért holdanként fizetni  és mégis egy nyá-
ron át, termelve salátát, hagymát, zöldséget, 
főzelékféléket,  ugorkát, nemcsak hogy a föld-
árendát könnyedén fizeti,  hanem őszre kelvén 

Ugyanezen az alapon tagadják meg tőle 
a választói jogot is 

Amit e paragrafus  mellé mint indoko-
lást felhozunk,  hogy: .az asszony elhanya-
golná gyermekeit, ha (öt évben egyszer, egy 
napra!) elmenne szavazni*, vagy hogy: a 
választójog végeredményben vallástalanságra 
tanítaná ót vagy (ez a legcsodabogarasabb I) 
hogy: a választói jog egyenértelmú nála a sza-
bad szerelemmel * . . . ezeket ugy hiszem egy-
töl-egyig csak mint curiósumot érdemes meg 
is említeni. Tehát, nem e mende mondák el-
len, hanem a fentebb  idézett paragrafus  ellen, 
kell küzdenünk. 

Mert nem igaz, hogy a nő eo ipso, már 
reménél fogva  olyan veszedelmes, mint a 
gonosztevő, olyan ostoba, mint a kretin és 
olyan megbízhatatlan, mint a kiskorú (vagy 
kiskoruKitott). 

Nem igaz. 
De, ha igaz, akkor miért szenvedjen el 

éppen olyan elbírálást, éppen olyan semmibe-
vételt és éppen olyan „kordába tartást", mint 
azok ? Akik arra a kongresszusra jönnek, 
egytől-egyig belátták, hogyha ei így is volt 
eddig, nem lehet így ezután, mert a nő is 
kinőtt a kiskorúsággal járó kényszerek alól, 
óppen ugy, mint ahogy annak idején a rab-
szolga és a jobbágy kinőtt. Akiket azon a 
kongresszuson látni fognnk  a Zelma Lageriö-
f'ök,  az Olivé Si'hreinerek, a Mme Curiek 
lenyes bizonyságai annak, hogy a nő követel-
heti mindazokat a jogokat, melyek az egész 
embert megilletik. 

Ezek között a jogok között első helyen 
r.ll, tulajdonképpen a kulcsa valamennyinek a 
választói jogi 

Ezért küzdünk érte; és e küzdelmünk ed-
digi eredményeiről fog  az 1913-iki kongress-
zus beszámolni. De szóba fognak  ott jönni 

mindama kérdések, melyeknek megvalósítását 
ókorra reméljük, ha a törvények készitésé-

joga lesz az asszonynak is tanácscsal, 
munkával, eszmével és eredménnyel hozzászó-
lani. Tehát szóba fog  jönni mindaz, ami az 

az idő, felszerelvén  a bolgár káposztáját is, 
bő nadrágjával elmasiroz bolgár hazájába és 
bizony jó csomó pénzt is visz haza. 

Mikor Ilyesmit látnók, lehetetlen, hogy ne 
kívánjuk a szántóföldi  kertgazdaság terjedését, 
annál inkább, mert nem jön mindazonáltal 
hozzánk elég bolgár, aki egymással konkurálna, 
és ezek a ravasz keleti emberek ugy helyez-
kednek el az orezágbar, hogy egymással ver-
senyezniük ne kelljen és Így a piacon majd-
nem magok uralkodnak, a mellett dacára inten-
zív termelésüknek, a keresletet kielégíteni 
nem tudják. 

Azt szoktuk mondani, hogy a magyart kert-
kultúrára megtanítani és még inkább vele a 
pepecselő munkát megkedveltetni, nem bírjuk. 
A tapasztalat mást bizonyít. A Balaton mentén 
létesült, hogy ugy mondjuk magyar bolgár 
kertészet fényes  példája annak, miként simul 
a magyar az uj korszellemhez és hogyan, mily 
serényen tanul el uj gazdasági fogásokat.  So-
mogy déli partján, talán éppen Koppány ma-
gyar vezér ősei, kóstoltak bele a bolgár ker-
tészetbe és mivel a Balaton mentén kitüuö 
értékesítési piacok vannak, — daliás somogyi 
atyánkfia  oly serényen rendezte be az öntöző 
müvet, használja a locsolót, a kis kapát, a 
gereblyét, hogy öröm nézni. És nemcsak a 
bolgárok tündérkezén adja ki a szűz magyar 
föld  az ó megcsodálandó Bzép piros paradicsom-
almáját, hogy Mauthner diadaláról hallgassunk, 
— azt leginkább a Balaton parti magyar bol-
gárok telepeinek megszemlélése után láttuk. 
Minden krajcár jövedelmet ki vett volna számba, 
a bevallás „lélekre* ment, de igy is mondhat-
juk, hogy kataszteri holdanként a siófoki  ma-
gyarok bolgárkertészkedése annyit jövedelme-
zett, hogy ezzel legfeljebb  a kolozsvári állami 
gyógynövény kísérleti telep versenyezhet. Hogy 
a balatonmeuti népélelmezésre valami áldáso-
sán hatott volna, a terv, ez egy kicsit merész 
állítás volna. De mihelyt lesz a Balaton men-
tén kellő szántóföldi  kertgazdasági kultura és 
a fogyasztás  kevesebb lesz, mint a termelés, 
akkor majd kialakulnak helyesen az árak. 

Ugyanezt mondjuk közélelmezésünk javítá-
sára nézve általában. Minden attól filgg,  hogy 
a földmivelésügyi  miniszter mértékben fog 
impulzust adni a szántóföldi  kertészkedés meg-
kedveltetéeére és hány mintatelep létesül az 
orezágban. Mert azt már látjuk, hogy a magyar 
minden rentábilis dolog után nagy kedvvel 
nyal. És semmi kétségilak abban, hogy a 
szántóföldi  konyhakertészet menni fog,  ha erre 
buzdító kormányintézkedések tétetnek és ilyen 
mintatelepek, munkásképzéssel kapcsolatosan 
létesülnek. 

Talán nem politika, ha ezért a közgazda-

asszony és a gyermek sorsát érinti. Anya és 
gyermekvédelem, az iszákoBBág elleni küzde-
lem, a fehér  rabszolgaság égető kérdése, a 
női munkabér szabályozása stb. stb. Ezért 
nem kétlem, hogy a kongresszus még azokat 
is érdekelheti és kell, hogy érdekelje, akik a 
nők választójogát ellenzik, vagy nem foglal-
koznak vele. De még más okból is kell, 
hogy a magyar társadalom a kongresszusért 
érdeklődjék, az, hogy több ezer idegen jő ez 
alkalommal hazánkba. 

Hogy azt megösmerje, hogy azt megsze-
resse : tőlünk függ  I 

Ha a magyar társadalom mellénk áll és 
azt mondja: A magyar vendégszeretetet mind-
nyájunk erénye; aki tisztességes ember hazánk 
határát átlépni, — bármi járatban van is—az 
mindnyájunk szívesen látott vendége, akkor a 
kongresszus olyan fényesen  fog  sikerülni, ami-
hez hasonlót még soha sem látott a viláf. 

És olyannak is kell annak lenni, hogy mind-
nyájan büszkék lehessünk magyar mivoltunkra. 

De hogy ez igy legyen, ahhoz az erkölcsi 
támogatás mellett anyagi támogatásra is van 
szükségünk; mert hiszen nyilvánvaló, hogy annyi 
vendéget tisztességgel ellátni, tenger pénzbe 
kerül. (Igaz, hogy óriás összeget fog  kitenni, — 
ami költségeink százszorosát is az, amit az a 
több ezer ember hazánkban elkölt.) Ezért na-
gyon kérek mindenkit, aki e Borokat olvassa, 
hogy bárminemű állásponton legyen ls a női 
választójoggal Bzemben, nemzeti renoménk ér-
dekében legyeneksegitségünkre I Adjanak. Gyűjt-
senek I Filléreket, koronákat I') Ahogy jő. 
Ahogy lehet. Ahogy bárki is könnyen teheti, 
adhatja. Csak egy kis jóakarat, csak egy kis 
megértés és már- i? óriási lépéssel vlBBzük 
előbbre Ügyünket. Es ugy-e meghallgatnak? 
Adnak? Sikerűi a kongresszus? Hogyne sike-
rülne, mikor annyi asszony akaija? -Amit pe-
dig asszony akar, azt Isten is akarja. 

•) Adományok gróf  Teleki Sándoraé őméltósága 
UjtiMafflrod.  Szlkraháa elmére kMdendők. 

sági vállalkozásáért leginkább a gondba borait, 
konyhapénzünkkel kijönni nem tudó háziasszo-
nyok nevében üdvözöljük a kedvezményező 
minisztert! 

Törvényhatósági közgyűlés. 
Csík vármegye törvényhatósági bizott-

sága folyó  évi október hó 30-án tartja 
rendes őszi közgyűlését. Qyalókay Sán-
dor főispán  elnöklete mellett. 

A közgyűlés tárgysorozata a kővet-
kező: 

I. 
1. Szentesítést nyert törvények kihir-

detése. 2. Jelentés a számonkérőszék 
eredményéről. 3. A vármegye tisztvise-
lők fizetés  rendezéséről szóló 1902. évi 
LVII. t. c. értelmében teendő intézkedé-
sek és kérelmek. (4 drb). 4. Esküdtek 
kisorsolásához bizottság kiküldetése. 5. 
Háztartási alap 1913. évi költségelőirány-
zata. 6. Járási főszolgabirák  irodai áta-
lányának felemelése.  7. Járásonként egy-
egy hivatalszolgai állás szervezése. 8. 
A gyergyószentmiklósi járásban egy 
iroda segéd tiszti állás szervezése. 9. A 
szépvizi járásban irodahelyiség bériele 
felett  kötött szerződés. 10. Tisztviselői 
nyugdíj alap 1913. évi költségvetése s 
e cimen névszerinti szavazással 7°/> os 
vármegyei pótadó kivetése. (2. drb). 11 
A tölgyesi főszolgabíró  kérése a Balász-
tetöi ut helyreállításának segélyezése 
iránt. 13. Márkos József  utkaparó ké-
rése az utkaparók flzetéséuek  javítása 
tárgyában. 14. Szilveszter József  utka-
paró nyugdíjazása. 15. Községi és kör-
orvosok 1913. évi szükségleti kimuta-
tásai. 16. A jegyző nyugdíj alap Csató 
István féle  követelésének leírása. 17. 
Gyámi bírság pénzek kiutalása a Gyer-
gyóujfalviaknak.  18. László Ignáczné 
nyugdíjazása. 19. Dr. Élthes Gyu'a és 
Domokos Sándor szolgálati idejének meg-
állapítása. 20. Gábor János bejelentése 
arról, hogy a madéfalvi  és csicsói köz-
birtokosságok elnökeként rendeltetett 
ki. 21, Társhatóságok megkeresései. 

II. Magánjavuk ügyei: 
A) Márkos Sándor segélyezése. B) 

Botár Árpád segélyezése. C) Költségve-
tések (4 drb). D) A csíkszeredai kórház 
pótköltségvetése. £) Számadások. (6 drb). 
F) Lódijazások segélyezése G) A tiszt-
viselői telep párcellázási tervének díja-
zása. H) Zongora vásárlás a polgári 
leányiskolához. 

III. Községi ügyek: 
Csíkszereda város gyámpénztári szá-

madása. Gyergyószentmiklóson: Szabá-
lyozási ób bővítési tervek elkészítése. 
Berecz Balázs segélyezése. Gazdasági 
ismétlő iskola segélyezése. Várhegyen: 
Felekezeti iskola segélyezése. Ingatlan 
vásárlás. Csomafalván:  1913. évi költ-
ségvetés. Kölcsön felvétel.  Iskola jelle-
gének megváltoztatása. Tekerőpatakon : 
Elsikkasztott összegek visszatérítése (2 
drb), 1913. évi költségvetés. Halottkém 
fizetésének  felemelése.  1911. évi szá-
madás. Ditróban: Rendórbiztos válasz-
tása elleni fellebezés.  Közs. gi elöljárók 
fizetésének  felemelése.  1913. évi költ-
ségvetés. Iskolaszolga fizetésének  fel-
emelése. Beteg tanító helyettesítésének 
költségei. Pótadó törlés. (4. drb) Köl-
csön felvétel.  Segédjegyzói fizetésének 
felemelése.  Gyergyóujfaluban  : 1907. évi 
számadás. Gyergyóremetén: Ingatlan 
eladás. Gyergyóalfaluban:  Községi elöl-
járók és a községi béres fizetésének 
felemelése  (2—2 drb). Kilyénfalván: 
Községi elöljárók és közBógi küldönc 
fizetésének  felemelése.  (2 drb). Hlőljá-
rók és kiküldöttek fuvar  és napidijá-
nak megállapítása. Tanítók segélyezésé. 
Szépvizen: Küldönc fizetésének  feleme-
lése. Gyimesbükben: Vágóhíd építési 
kOllsékek. Fogyasztási adókezeló jutal-
mazása. Virág Gergelyné és Karácsony 
Péter ~ segélyezése. (2 árb). Csikszent-
mlklóson: Községház és apaállat istáló 
elhelyezése. Madéfalván:  Téritmények 
tOrlése. Rákoson: Községi biró fizetésé-
nek felemelése.  Pénztárnok és adóke-
zeló fizetésének  megállapítása. GörOos-
falván:  Ingatlan elidegenítés. Vaosár-

csiban: Téves telekkönyvi adatok kiiga-
zítása. Szentpéter Egyházmegye k Ős-
ségeiben Erdókihasználás engedélyezé-
se. Várdotfalva  körjegyzőségben: Anya-
könyvi kivonatok díjtalan kiállítása. 
ZsOgödön: Birtok tisztázási költségek 
és intézkedések. Szervezési szabályren-
delet. Mindszenten: Iskola erdejének 
eladása felett  kötött szerződés. Csík-
szenttamáson : Engedélyezett kOlcsOn 
kamat százalékának felemelése.  Csik-
szentléleken: Templom javításnál felme-
rült többlet munkák költségeinek hor-
dozása. Taploczán: Kölcsön felvétel. 
Csikszentmártonon és Csekefalván:  Vá-
góhídi dijak szedésének mellőzése. Kör-
jegyző épületeinek tűzkár elleni bizto-
sítása. A kir. járásbíróság épületeinek 
javítási költségei. Kászonujfaluban:  1910. 
évi számadás. Kászonjakabfalván:  Pot-
adó törlés. (2 drb). Kozmáson: Bojzási 
erdő eladása felett  kötött szerződés. 
Községi és közbirtokossági vagyon el-
különítése. Csikszentkirályon: Kántor-
tanító drágasági pótléka. Csatóssegen: 
1913. évi költségvetés. Ingatlan vásár-
lás. CsikszcntgyOrgyOn: Tompos János 
fogyasztási  adókezeló jutalmazása. Tus-
nádon : Tusnádfürdői  egyház községnek 
ingatlan ajándékozás. Kösségi és köz-
birtokossági vagyon elkülönítése. Csík-
szentsiiiioaon: 1913. évi költségvetés. 
Községi és közbirtokossági vagyon el-
különítése. Lázárfalván:  1913. évi költ-
ségvetés. Esetleges indítványok, vagy 
a póttárgysorozatba felvett  ügyek. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Személyi hírek. Gyalókay Sándor főispán 

Budapestről visszaérkezett. 
— Fejér Sándor alispán rövidebb tartózkodásra 

Budapestre utazott, honnan pénteken tér vissza. 
— A vtrlllsek Összeállítása. A vármegye 

legtöbb adót fizetői  névjegyzékének összeállítása 
végett az igazoló választmány Szász Lajos fő-
jegyző elnöklete mellett tolyó hó 26-án ülést tart. 

— Szerkesztőnk Itthon. Dr. Élthes Gyula, 
lapunk felelős  szerkesztője hosszabb távollét után 
az igazságügyi és közigazgatási tanfolyamról  haza 
érkezett és a lap szerkesztését ismét átvette. 

— Törvényhatósági ebéd. Gyalókay Sán-
dor főispán  a £ hó 30-iki őszi közgyűlés alkal-
mából a Vigadó nagytermében közigazgatási ebé-
det ad, melyre a meghívók már kibocsájtattak. 

— Áthelyezés. Dr. Balló István turöc-
vármegyei tanfelügyelőt  a Pestpilissolt-kiskun-
vármegyei tanfelügyelőséghez  szolgálattételre 
berendelte a vallás- ~és közoktatásügyi mi-
niszter. 

— Ab erdélyi róm. kath. s tátus n j el-
nöke. Qróf  Béldi Ákos valóságos belső tit-
kos tanácsos, az erdélyi római katholikns stá-
tus világi elnöko tudvalevőleg leköszönt tiszt-
ségéről. A státus vezetőségének, mint értesü-
lünk, az uj elnök személyét illetőleg sikerült 
megállapodást létrehozni. E szerint az uj vi-
lági elnök báró Jósika Samu v, b. L t , főrendi-
házi alelnök lesz, aki Béldi Ákos grófot  meg-
előzőleg a róm. kath. státus elnöki tisztét 
viselte. 

— Doktorrá avatás. Dr. CBipak Lajos 
csíkszeredai gimnáziumi tanárt október 5-én 
avatták a kolozsvári Ferencz József  tudomány-
egyetemen a bölcsészet doktorává. 

— Gyógyíthatatlan betegségnek tar-
tották évszázadok óta az Epilepsiát E régi 
bit azonban ujabban elvisziti jogosultságát, 
mivel megbízható értesülésünk van amil, mi-
szerint egy budapesti speciáiista orvos tudo-
mányos alapon és bevált módszer szerint gyó-
gy! ja az epileptikus betegeket és o módsze-
rével a baj gyökeres gyógyítását teszi lehe-
tővé, mit a gyógyult esetek nagy száma bizo-
nyít. Ez orvos dr. Szabó B. Sándor (Buda-
pest, Nagykorona-utoa 18.) ki gyógyulást ke-
resőknek díjtalanul ad fölvilágosítást. 

— Grof  Majláth Gusztáv erdélyi püs-
pök papságának 25 éves és püspökségének 15 
éves-jubileuma alkalmából a helyi plébánia 
templomban ünnepélyes hálaadó istenitisztele-
tet tartanak, a melyre a városi hivatalos tes-
tületek is meg va nak hiva. Istenitisztelet után 
a plébánia lakban Csíkszereda és Zsögöd egy-
háztanácsai együttes tanácsülést tartanak, hogy 
a Püspököt jnbileuma alkalmából üdvözöljék. 

— Árvíz egy temetőben. Szászrégenbői 
jelentik: A folytonos  esőzés a város környékén 
alámosta a talajt. Ditró községben a temető is víz 
alá kerillt. Az áradás a koporsókat is kimosta a 
földből,  ugy hogy azok kivetődtek a mezőkre. A 
babonás uáp küldöttségileg ment a plébáaos'ioz, 
hogy a koporsókat újra hantoltassa el. Ez meg is 
történt, mert a koporsókat egy közös sírgödörbe 
helyezték és elhantolték. 
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— Az Osztrák-Magyar  Bank felemeli 
kamatlábat Aa OsztrAk-Magy" Bank IStanicsa 
csütörtökön ttleet tart, amelyen megbízható hely-
ről érkező értesitéaiink szerint Pranger vezértitkár 
javaslatot Tog tenni a kamatlábnak egy fél,  eset-
leg egy egész százalékkal való felemeléséra  nézve. 

— Majláth püspök biborossága. Egyik 
fővárosi  lap nyomán megírtuk, hogy a közel 
jövőben gróf  Majláth Gusztáv erdélyi rém. 
kath. pUspököt biborosi kalappál fogják  kitün-
tetni. Az idézet forrás  ezerint ez a kitüntetés 
azért fogja  érni gróf  Majláth pUspököt, mert 
a hercegprímás mellé koadjutorrá Csernoch 
János püspököt nevezik ki, a minthogy a her-
cegprímás utódjául gróf  Majláth pUspököt is 
kandidálták, az ő Bzemélyét Csernoch János 
kinevezésével természetesen sérelem éri, mely-
nek ellensúlyozásául nem maradhat el a nagy-
tekintélyű egyházfejedelem  másoldalu ki-
tüntetése. A fővárosi  lapnak ezt a hírét kétke-
déssel fogadták.  Főképpen az erdélyiek, akik 
bár nem szívesen válnának meg szeretett fő-
pásztoruktól, mégis sok reménnyel voltak és 
vannak most is, hogy gróf  Majláth nyeri el 
utódlási joggal a koadjutori tisztséget. Annyi 
azonban bizonyos, hogy a kérdéses lapnak az 
értesülése részben fedi  az igazságot Gróf  Maj-
láth Gusztáv pUspököt ugyanis a lelkipásztor-
kodás terén kifejtett  általánosan elismert ér 
demei jutalmazásául rövid idő alatt bíborossá 
fogják  kinevezni. Cscrnoch Jánosnak koadju-
torrá való kinevezése még nem perfekt  dolog. 
Nemhogy abszulute semmi remény nincs a ki-
nevezésre, de ez idő Hzerint ez a kinevezés 
még nem bizonyos. Értesülésünk szerint a kat-
holikus egyház belső világában két áramlat 
küzd egymással. Az egyik áramlat azt akaija, 
hogy a katholikus egyház tisztán a lelkiek, a 
lelkipásztorkodás terén fejtse  ki minden erejét 
Az egyház papjai csak lelkipásztorok legyenek, 
mig ezzel szemben a másik áramlat azt akarja, 
hogy az egyház részt vegyen a társadalom küz-
delmeiben, ott magának hatalmat, befolyást 
vivjon ki. Ennek az áramlatnak nemcsak jó 
lelkiatyák, h.:nem gazdálkodáshoz, érvényesü-
léshez értő papok kellenek. Az első áramlat 
képviselője gróf  Majláth Gusztáv, az utóbbié 
Csernoch János. A koadjutorrá való kinevezés 
sorsa tehát tisztán a két elentétes küzdelem 
sorsától függ. 

— Saanatorlanai estély. A József  kir. 
herceg szanatórium egyesület csíkszeredai 
fiókja  október 19-én szombaton tartolta meg 
élőképekkel kapcsolatos Tea-estélyét Hosszura 
nyúlna referádánk,  ha a bemutatott élőképe-
ket külön-külön vennők tollúnk alá. Az élőké-
pek egyenkint és összesen I- a legnagyobb 
hozzáértéssel és kiváló ízléssel voltak össze-
állítva. Az összeállítás a rendező bizottság ér-
deme s minthogy az estélyen is jelen voltak 
Dr. Fodor Antalnét mint fó-fő  rendezőt kíván 
ták látni, mi is az estély sikerének oroszlán 
részét kell, hogy a javára iijuk. Nagyon ter-
mészetes, hogy a rendező hölgybizottság tag-
jai a kiket ott láttunk az estély sikere érdeké-
ben dolgozni nem kevesebb fáradtsággal  és hoz-
záértéssel működtek és ezért őket is éppen 
ugy megilleti az elismerés, a köszönet, a hála. 
Mindnyájan tudjuk és láttuk, hogy kik azok 
9ă urinők s ezért névszerint felsorolni  nem 
'.árijuk szükségesnek. Elismerés és köszönet 
illeti a szereplőket, az élőképeket úgyszintén 
azon urileányokat akik a felszolgálás  altal hor-
ribilis jövedelmet biztosítottak az eBtélynek. 
Sokat veszítettek azok, akik távolmaradtak, 
mert az Élőképek Tündér országgá varázsol-
ták a „Vigadó" színpadját 

— A saékelyföldl  pénaintéaetek gyű-
lése. A Magyarországi Pénzintézetek Országos 
Szövetségének székelyföldi  körzetéhez tartozó 
pénziutézetek Tauszik tt. Hugó kir. tanácsos 
meghívására gyűlést tartottak Marosvásár-
helyen, amelyen a Szövetség képviseletében 
dr. Berényi Pál igazgató vett réBzt. Tauszik 
B. Hugó vezető beszéde után dr. Berényi Pal 
igazgató hosszabb előadásban ismertette a jövő 
év elején életbelépő uj adótörvényeket. Az 
előadas után bizalmas megbeszélésben a szé-
kelyföldi  pénz- és hitelviszonyokat tárgyalták 
aa érdekeltek, tekintettel arra, hogy az idei 
rossz termés, de különösen a hetekig tartó 
esőzések folytáu  beállott árvizek a legszomo-
rúbb jövőt mutogatják a székelyek lakta vi-
dékén, és a melyen segíteni megfelelő  hite-
lekkel a Bzékelység vezető intézeteinek a hiva-
tása. Elhatározták, hogy a Magyarországi Pénz-
intézetek Országos Szövetségének közbenjöt-
tével csatlakoznak ahhoz a mozgalomhoz, ame-
lyet a székelyföldi  országgyűlési képviselők 
kezdeményeztek, amidón Sándor János ny. ál-
lamtitkár, orsz. képviselő vezetése meliett Lu-
kács László miniszterelnök segélyét kérték ki 
az árvizsujtotta székelység támogatására. A 
megindítandó akció tamogatása érdekében az 
egybegyűlt pénzintézetek, táviratban üdvözöl-
ték Mándy Lajost, a szövetség elnökét azért, 
bogy a szövetség az erdélyi pénzintézetek sor-
sát mindenkor Bzeretettel karolta fel. 

— Oltár egyesületünk nagyban készül, 
hogy gróf  Majláth erdélyi püspöknek, mint aa 
oltár-egyesület fővédnökének  25 éves jubileu-
mát kedves emlékünneppé tegye. Az ünnepé-
lyen városnak legjobb ének- es zene tehetsé-
gei fognak  közreműködni. — Az emlék-ünnep 
november 4-én a Püspök névnapján délután 
5 órakor lesz. 

— Mozgóposta a MM-es gyorsvonaton. 
Egész Erdélyben a legnagyobb örömmel fogadják 

szt a hirt hogy a 604-es száma gyorsvonatot 
mozgópostával szerelik feL  Ennek az lesz az ered-
ménye, hogy a Tövis—Brassó közötti állomások 
még aznap kaphatják meg legfontoaabb  kereske-
delmi levelezésüket és a budapesti qjságokat. Ed-
dig ezen a vonaton nem volt mozgóposta és ha a 
gyorsvonat késés mistt nem érte el Tövisen 
Budapest—Brassó 16. számú mozgóposta vonatát, 
akkor az egész hndspesti posta lekésett aznap 
Erdélyből. Ez többször fordalt  elő éa igy a posta-
igazgatóság igazán okosan és helyesen cselekszik, 
hogy a 604. azámu gyorsvonatra teszi a mozgó-
postát Egy egész országrész régi kívánságát tel-
jesiti ezzel. 

— Aa esküdtszék! ülésszak. A kitűzött 
ügyek a következő napokon és sorrendben 
fognak  tárgyaltatni: Okt 21. (hétfő):  liusz 
Sánlha Iliaé s társai (Maroshéviz), rablás bün-
tette; Okt. 22. (kedd): Gyurka Márton (Csik-
rákos), szándékos emberölés bűutette; Okt. 23. 
(szerda): Benedek Károly (Csikbánkfalva)  : szán-
dékos emberölés bűntettének kísérlete; Okt. 
24. (csütörtök): Siklódi Károly Istváné (Ditró): 
halált okozó súlyos testisértés bűntette; Okt. 
25. (péntek): Csernák Sándor (Csondrádmiud-
Bzent); halált okozó súlyos testisértés bűntette; 
Okt. 26. (szombat): Albert József  Józsefé 
(Karcfalva):  szándékos emberölés büntette; 
Okt. 28. (hétfő):  Hujdu András (Csiktaplocu): 
halált okozó súlyos testisértéB büntette; Okt. 
29 (kedd): Giilró Ágoston (Csikdánfalva):  szán-
dékos emberölés bűntette; Okt 30. (szerda) : 
Zolya István (köpec): halált okozó Bulyos testi-
sértés bűntette és Okt 31. (csütörtök) : Ger-
gely János Antslé (Csikszentímre): halált okozó 
súlyos testisértés bűntette. 

— Aa ojonook bevonulása Az ez év-
ben három évi sorhaJi szolgálatra besorozott 
katonák kedden, szerdán és csütörtökön vo-
nultak be tényleges szolgálatukra. A hadügy-
miniszter tudvalevően október 15-ét határozta 
meg a bevonulás napjául. Előző években a 
bevonulás napja október 5. vagy 7-tke volt, 
de most, hogy a fősorozások  csak október 
5 én értek véget, még ez a terminus is korai 
besorozottaknak. A hét első felén  hangos volt 
a város a bevonuló legények dalától, mozgal-
masak voltak az utcák, mert a legényeket 
jórészt hozzátartozójuk is bekísérték. Az idei 
újoncok különben hosszabb ideig élvezhetik a 
kiképzés gyönyörűségét, mint elődeik, amen-
nyiben az qj reglama szerint a kiképzés ideje 
nem nyo'c, hanem tiz hétre terjed. 

I R O D A L O M . 
Megjelent 

a KBl t i r a -AlMach , az 1913 ik évre 
gyönyörű kiállításban, számos mümellékletet 
tartalmazva, magas nivón álló szövegrésszel. 

A díszes könyvből visszamaradt néhány 
példány, s ezeket szétosztjuk a Kultura azon 
tţj előfizetői  között, kik lapunkra legalább is 
egy fél  évre előfizetnek. 

Kik egy egész évre előfizetnek,  a Kultura 
Almanachon kivUl díjtalanul megkapják a Kul-
tura 1912. október 1-tól, 1913. január l-ig 
megjelenő összes példányokat is. 

A Kultura  elöSzetési  éra: egész érre 
K  20. — Félévre  K  10. 

Kérjük az i. t. uj előfizetőket,  bogy meg-
rendeléseiket minél sürgősebben eszközöljék, 
mert esetleges későbbi megrendeléseknél nem 
tudnánk eleget tenni igéretünkuck, ha már a 
példányok kifogytak. 

Kiváló tisztelettel: 
A Kultura  kiadóhivatala  Sopron 

Rőttig  Ousztáv és Fia. 

kószénértékek és hajózási részvények iránt 
mutatkozott Bankrészvények közül magyar 
hitel részvényekben volt legélénkebb az üzlet. 

Sorsjegyeink közül a hazai sorsjegyek erős 
áresés után ismét kereslet tárgyát képezték, 
mig a konvertált jelzálogsorsjegyek változatlan 
árfolyamon  kerültek forgalomba. 

Szerkesztői üzenetek. 
Legközelebbi számunkbsn — Többeknek. 

hozni fogjak. 

• 

K O Z Q A Z D A 9 A O . 
A .Herme»" Magyar Általános VáltMilet Rész-
vénytársaság, Budapest, Iwti jelenté te a ttztde-

fergalewM  éa paozplaurél. 
Budapest, 1912 okt. 17. 

A háborús bonyadalmak okozta lanyhaság 
az európai tőzsdékeu immár harmadik hete 
tart és az árfolyamok,  főleg  a vezető értékek 
színvonala ua előző héthez viszonyitva ismét 
alacsonyabb. A lefolyt  bét némely napján va-
lóságos pánik uralkodott, az árfolyamok  hihe-
tetlenül alacsony színvonalra szállottak, mig 
később a nagy bankok intervenciós vásárlásai, 
majd pedig az olasz-török békekötés híre 
kisebb javulást idézett elő. Az olasz-törok 
békekötés folytán  a tőzsde már nem tart 
annyira az európai háború veszélyétől és álta-
lános a remény, hogy az immár kitört balkáni 
háborút sikerülni foglokalizáJni.  A nyugodtabbá 
vált hangulatra ma kissé zavarólag hatot az 
angol banknak mai napon történt l'/v-os kamat-
láb emelése, miután feltehető,  hogy ez a pénz 
njabb drágulását vonja maga után a kontinen 
sen is. 

A lanyha irányzat ugy a vezető bank és 
helyi papírokra, mint iparvállalati részvényekre 
kiterjedt és a forgalomba  került" értékek, mind 
jelentékeny deválvácón mentek keresztül. Az 
utóbb beálott Javulás leginkább a helyi ipari 
papíroknak vált javára, meiynekben tegnap 
igen élénk űslet fejlődött  ki és az alacsony 
árfolyamoknál  a közönaég részéről véleméi 
vásárlások eszközöltetnek. Bi az érdeklődi 
elsősorban rimamurányi vasmű, továbbá a 

• 

Bftnok* 
Caeao, 
Caáuárkörte, 
Chartreuse, 
Corakao, 
Dió, 

Takarékos háziasszony, 
otthon készíti likörjeit, miáltal 
jobbat, szebbet, tisztábbat és ol-
csóbbat kap mintha készen venné. 

Kdvetkeaó likőr euentlak kaphatók 
Kárp&ti keserfl, 
iávé. 

Kömény, 
MarasohJnó, 
Meggy, 
Bum, 
Vad áss likőr, 

Vanlllia. 
Ára egy üvegnek hasanálati utasí-

tással eo fillér.  2—50 

Amerikát íogcsoppek a fogl&jtat  azon-
Dal inegszQuietik. — Saját készítésű 
Mentholos sósborszesz a legjobb házi-
szer. — Llliomtcj crcioe, szappan és 
púder a legjobb és legártalmatlanabb 

kéz- és arcápoló szerek. 
Valódt angol, írancia és hazat Illat-
szerek, óriási választékban kaphatók 

BARLA DEZSŐ 
gyógyszerésznél, Csíkszereda. 
Postai rendelések azonnal intéztetnek. 
10 koronáu íelQli rendelésűéi franco. 

• 

valódi 

KAUCSUK-CIPOSAROK 

DOBOZA, 
MINŐSÉGE: 

ARANY 

Szám 26-1912. 
birt. 

Árlejtést hirdetmény. 
Alulírott elöljáróság közhírré 

teszi, hogy Karczfalva  község-
házánál 1912. év október hó 
27-én d. e. 8 órakor építésre 
kiadja: 

1. Egy hidnak építését 4499 
kor. 50 fillérben. 

2. Egy meglevő kőépiilet-
nek tenyészállat ístálóvá való 
átalakítását 13266 kor. 95 fil-
lér kikiáltási árban. 

Felhívjuk vállalkozni 
óhajtó mestereket, hogy aján-
lataikat a jelzett napi árlej-
tési eljáráson szóval vagy Írás-
ban tegyék meg. 

A részletesebbfeltételek,  rajz 
és költségvetés a községi jegy-
zői irodában a hivatalos órák 
alatt megtekinthető. 
A közbirtokosság elöljárósága: 

fenae,  Bartalú Gerjelj, 
bírt. jegy bő. birt. elnök. 

M Á T H É J Ó Z S E F 
női divat-kalap-üzlete 

Csíkszereda (GrQnwald A. ház). 

Brassó, Búzasör 9. 
EgyedUli különlegességi vállalat: 

Divatos szőnyegek, 
Függönyök, garnitúrák, 

Pamlagtakarókban. 
Botorszövetek, matracgradli. 

Legnagyobb raktár linóleumok-
ban és v i a s z k o s v á s z n a k b a n . 

Szelíd kiaiotgáláal Legolcsóbb iraki 
26—50 

-A. l a s j o ' b ' b s . e ü E e l i s m e r t 

Emke l i n o l e u m 
padló fénymnz.  — EgyedUli raktár: 

NISZEL JAKAB 
vegyeskereskedése, Cslkssereda. 

1—30 

KlâHlS e s e t | e g oladő a Szentlélek-utoa 
f\iaUU  36. számú 3 szoba, konyha, 

szép gyümölcsös kert és mejlékhelyi 
Bégekből álló kQlőn lakás. Értekezni 
ugyanott a tulajdonosnál. 1—3 

Elsi brassói eictnilecimal HlfiHegmla  Mei 

\A/ e l e z - a / T i l i é i l ^ - i a . . s z . a . 
Elvállal villany világítási felszereléseket  gyárak 
részére, ÍUrészgyárah, mezőgazdasági (izeinek 
stb. szakszerQ kivitelbeu. Szobatávirdák, tole-
fouok,  vil Iára hárítok felállítását,  valamint ré-
giek kijavítását poutosau és jutányosán. Min-
deuféle  szerelési au) ragok, izzólámpák, világító-
testek zseblámpák. — Accamulatorok kisebb 
világítási és gyúj tás céljára, csakis a legjobbak. 
Fenuálló villámhárítókat jól bevált szerszámok-
kal vizsgálok meg és az esetleges hibákat 
8—10 azonnal kijavítom. 

Pályázati  hirdetmény. 
A csíkszeredai  kerületi  munkásbiz-

tositó  pénztár  Csíkszereda  város szék-
hellyel  rendszeresített  és  megürese-
dett  egyik  kezelő  pénztári  orvosi ál-
lásra  pályázatot  hirdet. 

Az állás  2000 (kettőezer)  korona 
kezdő  fizetéssel  van javadalmazva  az 
illetményszabályzat  biztosította  foko-
zatos előléptetési  joggal. 

A pénztári  ovros a kerületi  mun-
kásbiztositó  pénztár  igazgatósága  és 
az Országos Orvos Szövetség  csikme-
gyei fiókját  alkotó  pénztári  orvosok 
kiküldött  bizottsága  által  megállapított 
és  most felsőbb  jóváhagyás alatt  álló 
szabályzatok  alapján  szerződik  a pénz-
tárral  s azoknak határozmányait  ma-
gára nézve  kötelezőknek  ismeri  el. 

Az ellátási  körzet  a pénztári  orvo 
sok képviseletével  közösen lett  meg-
állapítva  s erre valamint  bárminemű 
más közelebbi  részletze  vonatkozólag 
a pénztár  lővárosi  hivatalos  (címzett 
ós bérmentesített  boríték  beküldése 
ellenében)  szívesen  ad  felvilágosítást. 

A megválasztott  pénztári  orvosnak 
alapos kilátása  lehet  arra, hogy a 2000 
korona fizetés  és  630 korona lakbérrel 
javadalmazott  városi tiszti  orvosi ál 
lást  is elnyerni,  mely célból  tiszti  or-
vosi képesítéssel  bíró  pályázó,  egye-
b'ekbeni  hasonló képesítés  mellett,  a 
pénztár  igazgatósága  által  előnyben 
tog részesittetni. 

A pályázatok  a folyó  évi  novem-
ber hó 21 ikének  déli  12 óráig  alólirt 
pénztár  elnökségéhez  küldendők  be a 
pályázók  részéről  azon határozott  kö-
telezettség  kijelentésével,  bogy az ál-
lást  a megválasztástól  számítva  leg-
később  négy  hét  alatt  elfoglalja. 

Kelt  Csíkszeredában  a kerületi  mun-
kásbiztositó  pénztár  igazgatóságának 
1012. évi  szeptember  hó 29 én  tartott 
határoiatképes  üléséből. 
MERZAREZSÖa.  k. JÓZSAGÉZAsk. 

tlnBk.  igazgató. 
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Szám 10127-1912. tlkvi. 
Hirdetmény. 

Csikcsomortán község telekkönyv birtok-
szabályozáB következtében az 1869. évi 2579. 
száma szabályrendelethez képest átalakiitatik 
és ezzel egyidejűleg az 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 1913 évi november hó 11-én fog 
kezdődni. 

Ennélfogva  felhívatnak  : 
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-
vényesithetiK. 

2. Mindazok, akik a telekjegyzőkönyvhen 
előforduló  bejegyzésekre nézve okndatolt elő 
terjesztést kivánnuk tenni, hogy a telekkönyvi 
hatóság kiküldöttje elótt a kitűzőit határnapon 
kezdődő eljárás folyama  alatt jelenjenek meg 
és az előterjesztéseiket igazoló okiratokat 
mitussák fel. 

3. Mindazok akik valamely ingatlanhoz tu-
lajdonjogot tartanak, de telekkönyvi bekebe-
lezésre alkulinas okirataik rlnes. nek, hogy az 
átírásra az 1886. XXIX. t. cikk 15-18. és az 
1889. XXXVIII, t.-cikk 5., G., 7. és 'J. §-«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 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 nyilvánítása 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. 
Gecző Béla s. k., 

kir. lörv. biró. 
A kiadvány hiteléül: 

Kozma, 
3—3 telekkCDyvvczetö. 

Modern kutépités. 
UJ kutak épitését cementgytirúk-
kel, 8ülyesztó rendazerrel s kiszá-
radt régi kutak lennebb sülyesz-
tését jutányos áron elvállalom. 

Nagymihály Sándor, 41-

cementárugyár és építési anyagkereskedó 
Csíkszeredában, Kossuth Lajos-u. 48. sz. 

E l ü f l Á  I Karczfalván  a z országút men-
C i a U U 1 tén, 19. házszám alatt eladó 

egy épületes beleőtelek. Értekezhetni 
Hajdú János karczfalvi  lakásnál. 

1—2 

A nagyérdemű közönség be- Ijgj 
cses tudomására h o z o m , hogy IÜ 
folyó  évi október hó 1-én |j| 
GyergyószentmiklŐ8on a Msrza- és Uj 
Bocsánczi-féle  házban, vezetésem ijgj 
alalt a l e g j o b b készültséggel | | j 

„ A N G O L URI S Z A B Ó S Á G " 1 
cég nyílik meg, mely abban a gj 
helyzetben lesz, hogy a legma- Ujj 
gasabb igényeinek megfeleljen.  |j|j 
A uagyérdemü közönség szives l@ 
pártolását kérve vagyok. KitUnő Ja 
tisztelettel JJgjţ JJjpj férfi  szulió. l g 

C A V O y - S Z Á L L O D A 
^ B u d a p e s t , VIII., József-körut  16. 

Elaőrangn kényelemmel berendeaett 
utoai ssobák. Kitflnó  étterem. Mérsó-
kelt polgári árak. Külön termek. Ban-
ketfeek,  esküvők rendesésót elfogadom. 

Esténkint KURINA SIMI 
hírneves cigányprímás teljes zenekarával 

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

Szabó Tivadar tulajdonos, 
a .Nemietl Kaoilaó* roll DBlelvcielSje és a .Dell* volt fOtilocőrc. 

5—lü 

Vegytisztítás. 
Nöi és férfi  legkényesebb ruhák 
olaj, degenyeg, szurok, tenta, «sir, 

M rozsda, kávé stb. foltok  vegytisz- ' 
titását, továbbá minden e szak-

- t mába vágó munkát gyorsan és 
pontosan teljesítek. Áldozatot és 

« fáradságot  Jiem kímélve c ezak-
mába teljesen kiképeztem tuaga-
mat. Szives pártfogásukat  kéri t O i b i n V i u a t i 

ibó és vegytisztitó, Csíkszereda, 
Rákóczi-utca 1G. szám. 23—26 

) 

Szőnyegáruház. 
Szőnyegek, Linoleum, 

Függönyök, 
legnagyobb választékban, pos-
tai megrendelések azonnal el 

lesznek intézve. 

Tel lmann & Speil 
— 1 3 r n s s ó , B ú z a s ö r H. — 

2 - 3 0 

Szám 1638—1912. k. i. 

Hirdetmény. 
Alattirt elöljáróság képviselőtestü-

letének ez év szeptember 30-án VII. 
jkvi számú határozata alapján közzé-
teszi, miszerint a tulajdonát képező 2 
drb. köztenyésztésből kizárt tenyészbi-
káját 1912. évi  október  26 án délután 
2 órakor  a község hivatalos házánál 
nyilvános szóbeli árverésen többet Ígé-
rőnek örökáron eladja. 

A vételár egy összegben nyomban 
az árveresés napján község pénztárába 
lefizetendő,  — az eladott állatok, a 
község bikatelepéről azonnal az árverés 
után elszáliitandók. 

Tekerőpatakon, 1912. október 10-én. 
Kovács Kálmán, Farkas András, 

jegyzfl.  biró. 

É R T E S Í T É S ! 
Tisztelettel értesítem Csíkszereda 
váró * ós vidéke hölgy közönségét, 
liogy a budapesti és bécsi hajiutitika 
tanfolyamról  hazaérkeztem és ismét 
rendelkezésére állok a mélyen tisztelt 
hölgy közönségnek ugy az üzletemben 
valamint iizletcu kívül is. Személyes 
be vásári ás ora által abban a kellemes 
helyzetben vagyok, hogy az üzletem-
ben raktáron levő cikkeket A legol-
csóbb árban bocsájhatom vevőim ren-
delkezésére. — Raktáron tartom a 
legújabb haj pótlékokat, hajdiszszalla-
gokat, fésűket,  tököt, hajfonatokat, 
illatszereket és stbi cikkeket Midőn 
bátor vagyok ezt a mélyen tisztelt 
kölgy közönség szives tudomására 
hozni, egyben kérem továbbra is be-
cses páltfogásukat,  illő tisztelettel 

SZABÓ LAJOSNÉ 
.NŐI FODIiÁSZ, CSÍKSZEREDA. 
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Ha olcsón és jót akar vásárolni, tegyen próbát I 

EL8Ő MAGYAR VILLAMOSERŐRE BERENDEZETT HANGBZERGYAR. 

S T O W A S S E R JÁNOS 
cs. éa kir. udvari szállító, színházak, zenedék, hadsereg stb. szállítója, a Rákóczi táro-
gató és a hangfokozó  gerenda feltalálója  Budapest, II., Lánchld-u. 5. Gyár: Öntöháx-u. 2. 

Ajánlja a sóját gyárában készillt húros, vonós, fuvó  és ütő 
hangszereit és izok alkatrészeit, Quinttlszta húrokat. 

H e g e d ű k 3, 4. 5, 6 forinttól  fuljcbli  a legjobb felszórd  ós 
szerint. — T á r o g a t ó röpnfából.  ujezflst  billcutyíWel és is-
kolával 30 forinttól  feljebb.  — H á r m o n : k á k legjobb elpusz-
títhatatlan hangokkal 2.50, 3, 4, 5 frltól  feljebb.  Különle-
gesség acélhaiigu hangverseny harmonikák, saját minták. 
STOWA88EB a hangfokoao  gerenda feltalálója,  mely 
által bármily hegedű vagy gordonka jobb, erósebb és lá-
gyabb haugot nyer (biztos siker) hegedűbe javítással 4 frt 
H a r m ó n i u m világhirfl  legjobb gyártmány 65 írttól feljebb. 
J a v í t á s o k az összes hangszereken különleges sznks/.erii 
pontossággal, jutányos árou. — Zenekarok teljes felaae-
r e ló se előnyös feltetelek  mellett, jutányos árbeli, elismert 
kilünó minőség. — A legtöbb katonai zenekar szállítója. 

Magyarorsaág legnagyobb vonós ée fúvós  hangsierek gyára általánosan a legszolidabb kiszol-
7— gáiásról elismerve. — A r j e g y i t k kívánatra ingyen és bérmentve. —20 

Felhívom a figyelmét  a t. bútor- és varrógép vásárló közönségnek, hogy 
bárki mielőtt bútort és varrógépet vásárolna ne mulassza el raktáromat 
incţtckiuteui, hol az Összes raktáron levő b u t o r o l e d t , úgymint: 

EBÉPLŐ-, HÁLÓ-, SZALON- ÉS IR0PAI BERENDEZÉ-
SEK, BŐRGARNITÚRÁK, PIVÁNY0K ÉS MAPRÁC0K 
minden kivitelben és rendkívüli nagy választékban, valamint a legjobb gyárt-
mányú varrói/épek,  kerékpárok,  gramafonok  éa lemexek,  melyek 
igen jutányos árban és kedvező fizetési  feltételek  mellett lesznek elárusítva. 
Minden tólem vásárolt varrógépért 6 és 10 évi jótállást vállalok. Varrógépeket 
54 K-tól. gnnuafonokiit40  K-tól és kerékpárokat 110 K-tól fennebb  árusítom. 

1 VARRÓGÉPEK-, KERÉKPÁROK- ÉS 6RAtyAF0N0K-
hoz mindenféle  alkatrészek  kaphatók. — Javításokat  a legjutá-
iil/osabb  árért  esxköxlők,  jótállás  mellett.  Maradok kiváló tisztelettel 

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

Mindenféle  asztalos-, kárpitos- és dlszltómunkákat elvállalok. 

\W» \U> fo^lfo^l^V&'yifr  VltAu-l <H- >11- >11' >11- >11' >11- <11- >Ur >il< <11- Ml- >11' yi« >II- > 
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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 5 Z E R 1 N T 1 
:: :: N Ö 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 NŐI DIVATKALAP NAGYRAKTÁRA, CSÍKSZEREDÁBAN. 

Vidéki megrendeléseket a megrendelés napján azonnal foganatosítom. 



6. oldal. C S Í K I L A P O K 
48. szám. 

é l c é s c s a - T o s L — I f T s t ^ y " " ^ ^ * ® - ^ REISZ MIKSA 
- n 7 i r n p r v í P A B r a s s ó ' ideiglenesen flosszu-utea 33. szám. 
I j U I U I v Q í £ \ n n Kiváló minőségű modern bútorok. JutálfOS  ([yári árban. Teljes lakberendezések, 

Andrássy-ut Rákóczi-ut 

Kézimunka szövetmintákkal készségesen szolgál! 

»4 
4S 

O 
H 
OQ 

kézimunka üzlete, rövid , szövött és 
kötött áruk, Brassó, Kolostor-utoa 29. 

Az njévl idényre megérkezett gyönyörű «.ép választékban, milieu, hitű, divánpárna 
éa gobelin képek. 

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

Dus valaazték férfi,  n3i és gyerek harisnyákban, trikókban úgyszintén férfi  ingek, 
nadrágok, gallérok, kézelők, nyakkendők éa zsebkendőkben. 

Kézimunka szövet mintákkal készségesen szolgál. 49—52 

Vidéki megrendelések gyorsan és pontosan eszközöltetnek. 

HALLÓ! ÉRTESÍTÉS I HALLÓ! 
Építési anyagraktár, vasbeton, miikö- és cementárugyár. 

Tudomására adom a nagyérdemű közönségnek, hogy Csíkszeredában, • Kossuth Lajos-
utca 48. sz. alatt nagy épitéii anyagraktárt rendeztem be s azon kellemes helyzet-
ben vagyok, hogy a nagyérdemii fogyasztó  közönség részére mindennemű építési 

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 stuka-
túr és szobrász. Mád fűzve  stakaturokra és egyéb fák  eltakarásán!. Valódi aszfalt 
fedéllemez  többféle  minőségben. Kollarlt bSrlemez, mázolás nem igényel kizárólagos 
eladása. Aszfalt  elszigetelő lemez és kaucsok-aszfalt  nedves falak  és lakások Bzá 
razzá tételéhez, kátrány és carbolineum fák  telítésére, gomba és rothadás ellen. 
Azbezt pala igen könn.vil és tartós. Teljes foiléseket  elvállalok. Vasgerendák bár-
milyen méret szerint. Hornyolt cserép anyagból. Vakolat kőpor, Schamotte tűzálló 

tégla és föld  stb. mindennemű építési és műszaki anyag. 

C E M E N T Á R U - G Y Á R . 
Kutkarikak betonból H0-100, 1'20, 1-50—2 00- 300 és 4 00 méter átmérőjű kutak-
hoz, ezek készítését is elvállalom sülyesztő rendszerrel, uagyobb kutak építését, 
gózüzeniü berendezéssel készítek magas vízállások megadásával. Cement cserép több-
féle  sziliben, betoncsövek, hidak és átereszek készítésé. Beton- és mOkólépcstk, szí-
nes járda és burkolati cementlapok gyártása és elhelyezése. Itató- és etetőváluk min-
den nugyságban. — Blok üres tégia. klilüuiisen alkalmas istállók és gabonásoknak. 
Virágvázak és talapzatok csinos kivitelben Kalyha alátét lemezek. Kémény- és fal-
fedkSvek.  Mindennemű beton- és cementipar-vállalat, granitteranso beton stb. bur-
kolatok készítése stb. stb. Nagybani eladásoknál megfeleli  engedmény. A nagyérdemű 
fogyasztó  közönség nagybecsű bizalmával és rendeléseivel felkeresni  szíveskedjék. 

Gyárak és raktárak: Csíkszereda, Ujtusnád és Kézdivásárhely. 
Szives támogatást kér kiváló tisztelettel: 

Nagymihály Sándor építesz, Gsikszereda. 
4G-22 

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

Csíkszeredán, Apaffy Mihály-u. 4 sz. a. fióküzletet nyitottunk 
és kérjük t. vevőinket, hogy eredeti Singer varrógépükben, varró 
gépalkatrészekben, Ilikben és varrógépolajban beálló szükségletüket 
fenti  üzletünkben fedezni  szíveskedjenek. — Cégünket a nagyérdemű 
közönség szíves jóindulatába ajánlva, maradiunk teljes tisztelettel: 

SINCER CO. VARRÓGÉP RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. 
Ezen cégről ismerhetők 
fel  azon üzletek, — 
amelyekben .SINGER" 
varrógépek árusittatnak 
Gépeink nem szorulnak 
ajánlatra, Cdak arra kell 
ügyelni, hogy megtelelő 
helyen vásároltassanak 

Hgyelmestetáa. Az összes 
más üzletek által „SINGEK-
oév alatt forgalomba  liozoLt 
varrógépek egyik régebbi szer-
kezetnek utáu készültek, ame-
lyek ujabb családi gépeink mö-
gött szerkezethci), szolgáltatási 
képességben és tartósságban is 
messze elmaradnak. 9—52 

T Ţ Ţ v I H J M Ha Ön súlyt helyez egészségére, 
11 n A Hl I a z t a ^ a r Í a ' hogy jó kinézése legyen, 
U l l i l l f l  J Haaztakarja,hogynyugodtálma,jóétvágyalegyen 

Ha erejében gyarapodni akar 

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

P ö r a J c t á x O e l l E v é j m e f f y ®  r é s s ö r e : 

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

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

(15) 4 0 - 5 2 

Schvarcz József  és Társa 
Budapest, Váczi-körut 53 sz. 

Alapítási év 1884. 
Szabadalmazott Ventzki 
göztakarmány füllesztö 

G5,100,160,300 és 020 liter űrtartalom. 
Fiilleszt 40—60 perc alatt. 

Hordozható páMtfozö  üstök. 
100- 400 liter űrtartalom. — Az u j 
•zessadótörvényelőirasai szerint. 

Angol marha- és lónyiró-
gépek és ollók. 

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

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

Első helyre küzdötte fel magát 

A PüCHER-FÉLE GYORSMELEGÍTŐ 
cserépkályha,  különösen hálószobák  és ebédlők  részére 
ajánlom gyorsmelegltő agyag-kályháimat, melyek azon kiváló 
tulajdonsággal bírnak, hogy oly gyorsan fdtenek,  mint a vas-
kályhák, de a melegséget ép ugy, mint az eddigi cserépkály-
hák, bosszú ideig megtartják. — Ezen kályhák a legnagyobb 
(ütőképesség és jelentékeny tüzelőanyag megtakaritas kezea-
•ége mellett készíttetnek. Ezen gyorsmelegitő kályháim a vas-
és cserépkályha összes előnyeinek szerencsés egyesítése és tel-
jes joggal állítom, hogy a jelenkor legtökéletesebb kályhája: 

A PUCNER-FÉLE 6 Y 0 R S M E -
L E 6 I T Ő C S E R É P K Á L Y H A . 

Kívánatra kályháimat kizárólagos Coaks- és szénrdtésre gyors-
melegítő Dauerbrand-betéttel látom el. — Takaréktiizhelyek 
megrendelésénél kérem megnevezni, hogy jobbra a falhoz, 
balra a falhoz  vagy szabadon állva kivántatnak-e. Takarék-
tűzhelyeknek éB fürdőkádaknak  a legjobb Chamotteból, fe-
hér, márványozott és kék csempék készülnek. Azoknak ára 
nagyság és kivitelük szerint állapittatik meg. Felvilágosítás-
sal igen szívesen szolgál az érdeklődő közönségnek, vala-
= = mint a kályha és csempe mintákkal is — 

Í Hosszurovó Cement Föd él cseré p l 
majdnem határtalan tartósságu, igen könnyfl  födőanyag,  olcsó áron kapható ' Z 

Iroda: Hirscher-utca 18. sz. , F ^mmmmmmmmmm X 
rprrrrwrrrr rortiand cementgyárnál, Kugler és Társai Brassóban. jroda^Hi^herjiţcaja sz. | 

Nyomatott Vákár U könyvnyomdájában, Caikueredábaa, 




