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Mint mikor az égen felbók  gyüle-
keznek elöljáróiul a bekövetkező vi-
harnak, — ugy mutatja a mostani nagy 
pénzügyi feszültség  azt, hogy nehéz, 
súlyos esztendő vár a magyarra. Más-
kor ebben az időtájban, learatván az 
ég áldását — a bunkók betétjei ugy 
megszaporodnak, hogy kinálva-kiuáljak 
a pénzl; most pedig, még a nagy bau 
kok vasszekrényei is zárva vannak a 
bitéit kereső felek  elótt, és majdnem 
mindenütt olt van a flgyeltnyzletó  tábla: 
Nincs pénz!... Ezzel aztán egész köz-
gazdasági eletünk sorvadása következik 
be, mert bogy pénz uiucd, muuka SÍUCJ 
és mar is elhangzott a riasztó szakértői 
felvilágosítás,  hogy az építőipar csődbe 
jut. Egy uagy bank vezetőembere je-
lenti ki, hogy a pesti bankok kivétel 
nélkül kénytelenek megvonui az építő-
ipartól a hitelt. Ebből pedig az követ-
kezik, hogy a szinte ijesztően megin-
dult városi épitkezéaek kényszerülnek 
lassúbb tempót venni. A szakértő kije-
lenti, hogy a hitei megvonásával 70.000, 
az építési iparban munkát találó em-
ber veszti ei kenyerét. S vegyük eh-
hez mindazok existenciáját, akik az ipari 
munkások élelmezése-ruházkodásából él-
nek. Akárhogy nézzük a ránk követ-
kező súlyos helyzete', perspektivája csak 
egy: lio^y a kivándorló hajók az it'hon 
kenyerét vesztett és elcsüggedt emberek 
ezreivel fognak  megtelni. Szomorú pers-
pektíva ez nagyon I... 

S tehetünk-e ellene ? Nem tehetünk 
Bemmit, legfölebb  csak enyhíthetjük a 
nehéz időket, bogy egészen katasjrop-
lialis jellegűvé ne váljék. A helyzetet, 

a pénzügyi feszültséget  nem mi okoz-
tuk. Viíágkonjuukturák szülték ezeket. 
A pénz az egész világon megdrágult 
annyira, hogy a külföldön  elhelyezett 
zálogleveleink a külföldi  tőkésnek nem 
kedvező tőkebefektetés.  Ma a küliöldi 
tőkésnek is a mi garantált 5 százalékunk-
nál többet kamatoz pénze; azért özön-
löttek haza zálogleveleink, mert a kül-
földi  tőke ennél jobb tőkebefektetést 
találván, bankjaink a záloglevelek vidz-
szu váltásánál annyira kimerültek, hogy 
kényteleuek a prima váltókat is eluta-
sítani és alig kötnek üzletet. 

Ez a helyzet a fővárosban.  És talán 
mi, itt a vidéken másképpen álluuk ? 
Hiszen mi még a jobb idobeu is a pesti 
bankok járszallugáu bouyolitjuk le p-iuss-
ügyi dolgainkat, hogyne tügguénk uiost 
o súlyos napokban a pesti banktól? Or-
szágos pénzügyi depressió ez, és min-
denki épugy erzi nyomását, mint a le 
vegőbeli depressiónak. 

Használ-e a köznek, ha a ránk váró 
bajokat, mielőtt még azok egészen le 
uem terítenek, -- üreg asszonyok mód-
jára elkeseregjük ? Azt hisszük, igen. 
Az osztrák-magyar bank vezértitkáiv, a 
magyar születésű Prauger mondta ha 
sonló pénzügyi válság idején, hogy uem 
zetekes egyesek ki tudtuk heverni pénz 
ügyi bajokat, de csak ugy, ha a leg-
szigorúbb takarékosság elvet gyakorol-
ják. Mindenkor, de különösej ilyen ne-
héz időkben el kell háritaui miud^n oly 
kiadást, mely nélkülözhető. Nagyon ke 
serü orvosság ez, és éppeu azért ke-
vesen fognak  vele élni szép hazáukban, 
ahol még a példuszó is azt tartja: Bu 
suljon a ló, elég nugy a feje.  S mivel 
a hióbliirek terjesztőit is a népszerűt-
lenség sújtja, csak azokhoz szólunk, akik 

a komoly intelmeket is megfogádják 
olykor olykor : nyujtóizuuk a takarónk 
vég .ig, ha e zordon időben nem aka-
runk meglázui. 

= A képviselőház ülése. A képviselő-
ház mai ülése előtt a parlamentet erős 
katonai kordon, rendőrség és csendőrség 
vette körül. A kizárt ellenzéki képviselők 
Apponyi Albert gróf  vezetése mellett meg-
kísérelték a katonai kordont áttörni, de 
ez nem sikerült. Erre aztán valamennyien 
eltávoztak. Egyedül gróf  Andrássy Gyula 
ment be a képviselőházba, ki nagy be-
szédet mondott a kormány és Tisza ellen. 
Andrássynak Lukács miniszterelnök és 
Tisza hatalmas beszédekben válaszoltak, 
de a Tisza beszéde alatt Andrássy eltá-
vozott. A Ház délután is tartott ülést, 
melyen Kammerer Ernő indítványát tár-
gyalták. 

— A balkáni háború. A legutóbbi na-
pok hirei a törököknek minden vonalon 
való visszavonulását jelentik. A keleti 
harctéren Kirkilissze elvesztése vezette be 
a visszavonulást. Kiderült, hogy a törö-
kök pánikszerű meneküléssel hagyták oda 
ezt a rendkívüli fontos  pozíciót, amely-
nek elvesztése végtelenül súlyos követ-
kezményeket vont maga után. A bolgá 
rok diadalmasan vonulnak előre s ha 
Drinápoly is elesik, ami ezek után való 
szinü, egyenesen Konstantinápoly ellen 
indulnak az egyesült bolgár, szerb és 
montenegrói seregek, melyek a harctér 
többi részein szintén jelentős sikereket 
értek el. — A török seregek akciójának 
eredménytelensége mindenfelé  csalódást 
okozott, mert mindenki a kipróbált török 
fegyverek  diadalában bízott. Döntő csata 

ugyan még nem történt és a veszteségek 
sem tulnagyok, de a török seregek de-
moralizálója olyan jelenség, mely a tö-
rökök helyzetére nem vet kellemes vilá-
got. Ujabb hirek szerint több török had-
vezért haditörvényszék elé állítanak és 
igen sok menekülő török katonát mir is 
agyonlőttek. 

Ctareda—Udrarhelj vanţja. 
Csíkszereda,  1912. október  28. 

Csikvármegye  törvényhatósági  bizott-
sága f.  évi augusztus 31-én tartott  rendes 
közgyűlésiben  — a mint ismeretes — la-
punk felelős  szerkesztőjének  indítványára 
kimondotta,  bogy n Csíkszereda—Székely-
udvarhelyi  vasut mielőbbi  kiépítése  végett 
felirattal  fordul  a kereskedelemügyi  minisz-
terhez. Egy pár nappal ezt megelőzőleg  a 
Székely  Társaságok  szövetsége — csíksze-
redai  nagygyűléséből  — hasonszellemt  lel-
kes felirattal  fordult  a kereskedelemügyi 
kormányhoz.  Csikvármegye  törvényható-
sága megkereste  továbbá Udvarhelymegye 
'örvényhatóságát,  hogy a rasutvooa/ ér-
dekében  hozzon hasonló határozatot,  ugy 
szintén megkereséssel  fordult  n nagysze-
beni hadtestparancsnoksághoz  is, hogy a 
stratigiai  jelentőségű  vonal kiépítését  sa-
ját hatáskörében  szorgalmazza.  Eddig  van, 
nincs tovább ! 

Tagadhatatlan,  hogy uz ország zilált  po-
litikai  visszonyai és a beállott  háborús ál-
lapotok  e pillanatban  nem kedvezők  vasut-
ügyünkre  nézve, mindazonáltal  már most 
meg kell  tennünk  mindent,  hogy a vasoí 
építése  kérdésének  későbbi  kedvező  elbí-
rálását  biztosítsuk.  E vasútvonal kiépíté-
séhez kapcsolodik  Csik  és Udvarhely  vár-
megyék  egzisztenciája.  Kiépítését  már az 
1895 évi VII.  t. c. programjába vette, azóta 
állandóan  felszínen  van mindkét  törvény-
hatóságban. 

E két  vármegye lakósága  kevés kivé-
tellel  székely.  Maga  Csikvármegye  Ma-
gyarország  legmagyarabb  vármegyéje a 
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Ősszel. 
Nincs szomorúbb a mogorva, 
Komor őszi időnél, 
Mikor más se látszik egy-egy 
Tömérdek felhőnél. 
Csupa bánat, csupa kélség 
A föld  is, az ég is... 
Mintha egy nagy könnyé válnék 
A nagy mindenség isi 
Szegény tájnak, mintha örök 
Nagy kétségbe esve: 
Fénylő napról, friss  tavakról 
Reménye se lenne. 
Oh természet, be sivár vagy 
Hit és remény nélkül... 
Ments meg engem, Uram Isten 
Ilyen öregségtől I 
Nem ez az ösz az én őszöm, 
Hanem az a másik: 
Mikor a táj, bágyadtan bár, 
Mosolyogni látszik... 
S mikor a nagy ráboruló 
Csendes lemondásban: 
Még örömét leli egy-egy 
Maradék sugárban I 
Mikor minden őszi rózsa 
Emléke a nyárnak, 
S van valami költészete 
A haló határnak. 
S mult és jövő reménykedő 
Merengésre késztet... 
— Én Istenem, oh adj nekem 
Ilyen öregséget! Szakolcska  Mihály. 

Halottak napján. 
Virágos halmok mély ölén 
Nyugosznak csendesen. 
Kereszt hirdet békét, nyugalmat 
És üdvöt leikeiknek. 
Óh , nem halottak itt — ezekl.. 

Avagy halott-e az, 
Kinek a béke fája, 
A megváltás kérészije 
S a sírnak kis virágja 
Csak üdvét hirdeti ?... 

Halott, kinek-a lelke rossz; 
Gonoszság szemfedője 
Takarja... Az halott, 
Ki nem hat közre folyton 
A kultura, a Nemzet 
Emelkedése végetll... 
Viszont azonban ennek 
Gyertyát hiába gyújtasz, 
Ha egyszer önszivének 
Fáklyája nem lobog márl... 

A e a i k s a e i e d a i g i a u t i a i a n é a 
u « 1 a á T M N t i « k t a t ú . 

Irta: Kómenei Antal. 
Ha a mai tudomány messzelálóján vissza-

tekintőnk az emberiség régmúltjába, azt látjuk, 
hogy a társadalmi evolúciónak a vallás nemtője. 

Róma, az urbs aeterna, s Görögország nagy-
ságát a pogány világnézet sértetlensége, buká-
sát ennek letűnte magyarázza meg. 

A szeparatisztikus természetű pogány világ-
nézet halála után az egyetemes érvényű világ-
nézet a társadalmakat több évszázadon át vitte 

előbbre a fejlődés  utján s megteremtette a kö-
zépkor hatalmas theokraciáját. 

A nagy alkotást megirigyelte a renaissance, 
— a magára eszmclő érlelem forradalma  — s 
társadalmi evolúciónk »sine qua non«-jává az 
észt tette meg. 

Azóta a teljhatalmú ész hódító útjára kelt 
s felfedezéseivel  bámulatba ejtette a világot. 

A francia  forradalomban  orgiákat Uit. S mi-
ként azelőtt, ugy azután is az emberiség fenn-
maradásának, a vallásnak pillérjeit döntögeti 
romban. 

A világhódító ész adott ugyan s ad napja-
inkban is a világnak »0ber menschek«-et, de 
olyanokat, akik csak a »ma« tapsaiért alkot-
nak, a multat s jövőt figyelemre  sem méltat-
ják, akik kiölik az emberiség szivéből a val-
lást, az altruiszlikus rugókat, akik az irodalmat 
s művészeteket inficiálják,  hogy ezek utján 
belediklálhassák gyermekeikbe az egocentriz-
must, amily csak az »Én«-t látja meg s nem 
ismeri az embertársak szenvedéseiben való 
részvételt, a könnyek letörűlésének felemelő 
hatását. 

Igen, mert a »ma« nagyjai űzielre dolgoz-
nak. Az ember mikrokozmoszában csak a hust 
látják meg, a szív, a szellem jogait pedig, negli-
gáljak. Az idegélet kultusszát hirdetik s nem 
veszik észre, hogy Ellen Key szerint állalor-
vosi rangra sfllyednek. 

A »ma« ezen hamis evangélistáit méltán 
nevezhetnék az emberiség méregkeverőinek, 
mert rövidre fogot  evangéliumunk nem az »élj« 
hanem »éld ki«, helyeseben öld meg magadat. 

A modern nagyjaink igy sirt ásnak, hogy 
beletemessenek egy hosszú történelmi fejlődést 
s hogy maguk is beletemetkezzenek. 

Mi lenne ez más, mint a modem nihiliz-
mus megteremtése, mely nagyjai emlékét ha-
láluk után törli, amely ma babérkoszorút fon 
ezen homlokara, hogy holnap eltemesse ezzel 
együtt. 

Sötét perspektíva I . . . . 
A Renánok festették  s a Donpánlupok nem 

tudtak javítani rajta. Iskoláink részéről is csak 
halvány bágyadt fénysugarak  tévednek e szo-
morú képre, pedig a nagy regenerálás műve 
ezekre, jelesen pedig középiskoláinkra vár. Ez 
azonban pium desidérium marad mindaddig, 
mig a középiskolai beteg, nagyrészt elavult 
orgánizmusban nagyobb teret nem engedünk a 
művészeti tárgyaknak s mig azok tanítását a 
való élettel nem hozzuk kapcsolatba. 

A régi rendszernek akadtam ugyan a Baku-
niujai, akik nem egyszer kárhoztatták már a 
rideg verbaiizmust, a szótanulmányt, amely 
inkább fűröl-fáról,  s talán még a gyufaszálká-
ról is szépen és laikusan beszélni tudó, de 
legtöbbször nem jellemes, vasakarata, tetterős 
rajokat bocsát ki az életbe. S középiskoláink 
általában még sem engednek merev konzerva-
tivizmusunkból. Igen, mert a reformerek  az is-
kolán kivűl álltak, kiknek szavai a pusztában 
kiáltának, s mert akadnak még napjainkban is 
olyan vaskalapos pedagogok, akiket a holt is-
meretek nagy komplexuma kielégít s akik ugy 
gondolkoznak, hogy magasztos hivatásuknak 
eleget tesznek azzal, ha tanítványaik rabszolga 
módra betanulják a történelem főbb  évszámait 
az azokhoz fűrödő  eseményeket s az egyes 
államok tartományait, városait stb. 

Ezek »non plus ultrá«-ja a vizsga sikere, 
hogy tanítványai szépen feleljenek,  szavaljanak. 
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mint ilyen, közvetlen  a román határszélen, 
valóságos nemzeti missiót teljesít.  Azonban 
a varmegye lakósága  koldus.  Főldmívelése 
régi, elavult  állapi  tban van, mert még min-
dig  csak a faekénél  tart.  Ipara,  kereske-
delme  szintén csecsemőkorát  éli, pedig  köz-
ismert tény, hogy Csíkvármegye  természeti 
kincsekben  gazdag  éa kimeríthetetlen.  Erő 
sen neki lendült  takereskedelme,  mely a 
vármegye kiapadhatatlan  őserdőiből  táplál 
kőzik,  — a székely  körvasuton  a szállítást 
csak nagy kerülővel,  tekintélyes  tőbbkőlt-
séggel  tudja  eszközölni.  Ez az állapot  meg-
szűnnék  a Csikszeda—Székelyudvarhelyi 
vasútvonal kiépítésével.  A vonal mindössze 
00 kilóméter  s kiépítése  két  vármegjre  gaz-
dasági,  kereskedelmi  és ipari jövőjét  ala-
pozná meg. 

Csík  éa Udvarhely  vármegyéknek  nincs 
oly égető  feladata,  mint e vasút vonal, mely 
egyedül  mentheti meg a két  tiszta székely 
határszéli  vármegye lakóságát  a magyar-
ság számára. Ma  a két  vármegye a Hargita 
hegyláncától  elválasztva,  egyáltalában  nem 
érintkezik  egymással,  bár a természetben 
közvetlen  egymás mellett  feküsznek  s szék-
helyeik  mindössze  50 kilóméternyire  van-
nak. Az uj vasút összekötné  a két  várme-
gyét a Csíkszeredát  115 kilóméterrel  hozná 
közelebb  az ország szivéhez! 

Bogy a Csíkszereda—Székely  ud  varhelyi 
vasút a megvalósulás  stádiumába  jusson, 
össze kell  fognia  minden  tényezőnek.  Az 
ügy mai stádiumában  leghelyesebb  lenne, 
ha Csik  és Udvarhely  vármegyék  törvény-
hatóságai küldöttségileg  együttesen  jelen-
nének meg a kereskedelemügyi  miniszter 
előtt.  Mindkét  vármegyének  vannak lelkes, 
vezető  férBai,  kik  hisszük,  bogy ac eszmét 
szívesen  fogadják  és a mozgalom élére 
állanak.  Nagy  dolgokról  van szó. Két  vár-
megyének  jövőjét  alapozzuk  meg az uj 
vasúttal,  mely mindkettőnek  egyformán 
létérdeke. 

Ma  Csik  és Udvarhely  vármegyék  egy-
mással jóformán  nem érintkeznek.  Mintha 
szunnyadoznék  az a szoros barátság,  mely 
a két  vármegye kőzött  a kilencvenes  évek-
ben fennállott  és esztendőkön  keresztül  oly 
szépen nyilvánult  meg lapunk  hasábjain. 
Akkor  mi voltunk  Udvarhely  vármegye 
szócsöve, minden  bujának résztvevői.  Azóta 
külön  sajtóorganumai  vannak, melyekből 
szintén azt látjuk,  bogy Udvarhelynek  még 
sokkal  jobban (áj  u csikszereda—udvar-
helyi vasút hiánya, mint nekünk  csíkiak-
nak. A közős  sors hozzon tehát közelebb 
egymáshoz a a két  nemes székely  várme-
gye közönsége  együttesen  kérelmezze  azt, 
mi Erdély  e koleti  védbástyájának  fennma-
radását  egyedül  biztosítja. 

Bajok a telefon  körül. 
Csíkszereda, 1912. október 29. 

A törvényhatósági távbeszélő első 
esztendejében már panaszok vannak. Né-
hány hónapja csak, hogy a várva várt 

C S Í K I 
távbeszélőt a községek is megkapták 
és már megjött az első komoly panasz 

Ezúttal azonban nem a szokásos oldalról 
vettük a hírt, hanem maga a kolozsvári 
posta- és távirdaigasgatóság panaszol 
— immár másodízben — a vármegye 
alispánjánál. 

Arról van ugyanis szó, hogy a posta 
és távbeszélő hivatalok jelentései sze-
rint a községek és körjegyzők nagy 
része a hivatalos távbesséló állomáso-
kat nemcsak jogtalanul saját magán vo 
natkozá9U ügyeik lebonyolítására hass 
nálják fel,  hanem a távbeszélő állomá-
sokat bárkinek díjmentes beszélgetések 
folytatására  átengedik. Miután ezek a 
kinostári jövedéket érzékenyen megká-
rosító és a jogos beszélgetések lebo 
nyolitását hátráltató vissaélések, a pa-
nasz folytán  a vármegye alispánja uta-
sította a hivatalos állomásokat a fen 
nálló szabályok szigorú betartására. Ed-
dig a tényállás 

Ez mind helyes és c-ilszerü De mig 
a távbeszélő hivatalok panaszolunk a 
jámbor fizető  közönségre, nem volna e 
helyesebb előbb azokat a mizériákat meg-
szüntetni, melyek napirenden vannak és 
állandóan panasz tárgyát képezik. Elek-
nek forrása  pedig legfóképen  panaszo-
sok eljárásában rejlik, kik állandóan 
„foglalva"  vannak. Valóságos gyötrelem 
az a sok cüllingés és könyörgéB, mely 
sokszor egy-egy „foglalt*  vonal meg-
szerzésért lefolyik,  bogy aztán a legjobb 
időben ismét megszakítsák a vezetéket 
No igen, inert forgalomzavar  van. És' 
igy tovább. 

EihisssQk, hogy a községeknek be 
kapcsolásával, különösen a jogtalan be-
szélgetőkkel neh szebben megy a táv 
beszélő szolgálat lebonyolítása. De bi 
zonyosan megsokszorosodott a távbe 
széló jövedelme is. Okul azonban már 
c.iak azért sem lehetne elfogadni,  mert 
hisz a szolgálat körül mutatkozó bajok 
a törvényhatósági távbeszélő létesítése 
előtt ép oly nagy mértékben megvol-
tak, mint ma. 

Különösen sok a panasz a csíksze-
redai és a gyergyói előfizetőkkel  való 
beszélgetések lebonyolítása körül. Egy 
egész délelőtt nem lehet egy számot 
megkapni. Az idő pedig igen drága I Hu 
tehát a szabályok szigorú betartását kö-
vetelik a fizető  közönségtói, elvárjuk 
mi is, hogy a távbeszélő is tisztessége-
sen szolgálja a közönség érdekeit. 

Majláth püspök üdvözlése. 
Csikvírmegye mai napon tartott törvény-

hatósági közgyűlésében gróf  Majláth Ousztáv 
Károly erdélyi püspököt, papságínak 25 éves 
jubileuma alkalmából, a következő táviratban 
üdvözölte: 

Nagyméltóságú 
Gróf  Majláth  Ousztáv Károly  urnák 

erdélyi  püspök 
Gyulafehérvár 

Csikvármegye torvényhatósági bizottságá-
nak mai napon tartott közgyűlése hivő szere-
tettel üdvözli Nagyméltóságodat ezüstmiséje 
alkalmából és bizodalmas örömmel kér áldást 
a Mindenhatótól önfeláldozó  föpásztori  mun-
kálkodására. 

Fejér  alispán. 
Szász  főjegytő. 

Halottak napján. 
— Írta : F ö l d e s Z o l t á n . — 

Az elmúlt évek, az elmúló emberöltők 
enyészetet és ujhodást hirdetnek. Enyészetet, 
mert folytonos  elmúlás, a halálnak ezer és ezer 
formája  váltakozik a futó  idő folyamán;  uj 
hodást, mert a lehulló fúrendek  nyomában már 
kel az ujrendnek friss  csirája, egy elhaló élet 
helyett tiz uj is születik... Ez az örök nagy 
változatosság jut eszünkbe halottak napján. 

DH eszünkbe jut egyéb is. Valumi súlyo-
sabb, komolyabb eszme is. A „teltámadás* 
hite. A Ui Urunk Jézus Krisztus Isteni szava 
bizonyosságával hirdette, bogy a földi  életei-
múlása nem jelent örök enyészetet a teBtre 
nézve sem. Mert elfog  jönni az .idők végezete*, 
midőn O, a felhők  között „nagy hatalommal 
és dicsőséggel" érkező Király ítéletet teszen I.. 
A jó, igaz ember teste dicsőségesen támad fel; 
a gonosz pedig — belső értékéhez mert — rut 
külsőben. 

Ez az eszme korántsem naiv. Mert nem is 
eszme ez, hanem Istentől jósolt beteljesülés... 
El fog  jönni a nagy nap, mely a Világtörténel-
met a U'gfölségesebb  mozzanattal fejezi  be. 
Beteljesedik épp ugy, mint a Krisztustól előre 
jósolt Jeruzsálem pusztulása, vagy a Péter 
székének századuk pokoli viharát álló szilárd-
sága... Megleszen, mert Ő mondotta, akinek 
minden szava a föltétlen  biztosság kritériumá-
val bir- Mert: „ég é föld  e múlhatnak, de 
az ó szavai el nem múlnak !* (Evang.) 

Másról is beszélnek halottak nupján a me-
ditáló lélok gondolatai. 

A síron tul — Élet van. Ac angyalok és 
szentek égi karának édesen felcserdülő,  lágy 
melódiája keresztűlzsong a hivő Bzivekeu.. A 
buzgó sziv hallja a Bárány biztató szavát, a 
csillagok felett  való örök hazából, amint feléje 
csendül... Igen, ott Élet van éB — az a valódi 
élet; ott a rózsa tövistelen, a patakok hulláma 
kristály, a pzivek szeretettől szikrázó gyémán-
tok... Ott nincs felreértés,  bosszú, gyűlölet, harag 
és kevélység; hanem megértés, jóakarat, szere-
tet, szelídség és alázat. Ott nincs háborúság, 
hanem békesség; nincsen szivszaggatás, csak 

öröm és ujjongó, tiszta, zavartalan, végnélküli 
boldogság! Ott is megvan a hitves, az anya, 
az atva, testvér és gyermekek szeretete; de 
ez a szeretet salaktalan és mély éa ragyali... 
És ez a nagy tengennély szeretet azi Ősforrás-
ból tánlálkozik, az isteni Lényből, akire viesza-
BUgírrik a Tőíe áradó szeretetklncs legtöbb 
sugára, mint viszontszerctet.. Ugy fUzódnek 
a jó lelkek a mennyei nagy szeretetben, mint 
valami óceánban... 

Nagy és fölséges,  és - valljuk megl Em-
berhez méltó gondolatok ezek a halottak 
ünnepén. 

A Birok tehát nem a szentimentálisan B o k -
szor elzokogott „örök enyészet* jelképei, ha-
nem százszorta inkább a túlvilági élet mementói. 
Az Ur Jézus, kinek isteni szereplése emberi 
formában,  a történelmi kritikát diadalmasan 
kiállja, — kinyilatkoztatta ezt az igazságot. 
Mennyország vár a jókra!.. Vagy .Ki ismerné 
az Ur értelmét, hogy oktathatná ót ?.* (Pál I. 
kor. lev.) Már pedig aki Krisztusnak nem bisz, 
az Istent akarja oktatni, mintha tévedésben 
volna.. 

Boruljunk le hát a Birokra, de nem csak 
azért, bogy szeretteinkért sírjunk, hanem, hogy 
— imádkozzunk is érettük. A sírás egymagá-
ban a vigasztalan szkepszis kifejezése;  mig 
ellenbén, ha a hulló könyhöz imádság is járul 
jótékony derű ragyogja át szomorkodó keb-
lünket... Ez a jótékony derű: a remény pirka-
dás», bogy „ott tul a síron meglátjuk 
egymást*. Testvér testvérrel, hitves hitvessel, 
jó barátok, Bzülők és gyermekek örömmel ta-
lálkoznak... 

...Ei eljön egykor az Ember nagy apot-
heozisa, midőn a test és a lélek dicsőségesen 
egyesül!.. 

Törvényhatósági közgyűlés. 
Csíkszereda, 1912. okt 30. 

Csikvármegye törvényhatósági bizottsága f. 
hó 30-án tartotta rendes őszi közgyűlését Qya-
lókay Sándor főispán  elnöklete mellett A köz-
gyűlés fontosabb  eseményeiről as alábbiakat 
jelenti tudósítónk: 

A törvényhatósági bizottság sz 1912. évi 
LV1I. t. c. rendelkezéseinek megfelelőleg,  Csík-
vármegyénél rendszeresítve levő irodaüszti ál-
lások egyikét irodaigazgatói állássá átszervezte 
s ezen állást a IX fizetési  osztályba sorozta. 
Kimondta egyúttal már most hogy a várnagyi 
állást azon időpontban, melyben Péter István 
jelenlegi várnagy szolgálni megszűnik — meg-
szünteti. Minthogy azonban ez által a szolga-
személyzet körében hiány áll elő,  egy uj szol-
gai állást rendszeresít a belügyminiszteri tárca 
terhére, a belü^miniazter jóváhagyásától fel-
tételezetten. 

A bizottság Birtha József  árvaszéki elnö-
köt az álláudó választmány véleményének meg-
hallgatásával, szolgálati pótlék és előléptetés-
ben részesítette és p^dig 1913 január 1-tól a 
VII. fizetési  osztály 2-ik fokozatába;  úgyszin-
tén jiartalis Ágoston kászonalcsiki főszolgabírót 
előleptetésben részesítette és pedig 1912. ja-

A nevelés az mellékes — gondolják, — 
mert ebből ugy sincs vizsga. Pedig a vizsgála-
tokon az ismeretekkel való brillirozás men-
nyire nem jelenti a lélek műveltségét 

Az észkultusz rideg. Intellektuálizmus mel-
lett jutassuk a szivet is jogaihoz, mert a világ 
legszebb előadásai sem érnek fel  a tanulónak 
néhány órai becsületes önmunkásságával, amely 
szivét-lelkét erősiti, akaratát edzi. Ez pedig a 
művészeti tárgyak intenzivebb és lelkesebb fel 
karolásával érhető el. 

E célból szakitanunk kell a múlttal, mert 
a mull s jeleni rajzoktatásunkban nincsen lélek 
nincs akarat és jellemfejlesztő  erő. 

Bárminő S7épen és sikerülten le is rajzolja 
a tanuló minta után a görög vázát, vagy Deák 
Ferenc szarkofágját,  mégis munkája robol-
munka számba megy, mert nem a valóságot, 
hanem annak árnyékát reprodukálja, ami jellem-
fejlesztés  szempontjából teljesen célt tévesztett, 
idöpocsékolás: s a munka ellenértéke egy kis 
kézügyesség megszerzése. Hazánknak azonban 
nem is annyira ügyes kezű és ragyogóan szó-
nokolni tudó, mint vasakaratu jellemes embe-
rekre van szüksége. 

Ne a valóság árnyékait másoltassuk tehát, 
hanem vezessük az élő természet szűzi keblére 
a gyermeket Jegyezzük el az emberiség tava-
szát a természet örök tavaszával. Mert csupa 
élet az ifjú,  életre van hát szüksége. 

Holt minták helyett adjunk élő virágot ke-
zébe, mert ez az ö lelke hygiéniéjéhez illik. S 
menten látni fogjuk,  hogy a virágnak, falevél-
nek, fának  az eleven természet után való meg-
rögzítése a tanuló munkáját többszörös eleven 
energiával, erkölcsi tökével jutalmazza. 

Egy virágnak a természet után való leraj-
zolása, — mert abban saját munkásságának 
kerek egészét látja a tanuló, — egyéniségét, 
akaratát edzi. S az elért sikernek »előréje< I a 
meglevőnél tökéletesebb alkotásra lelkesíti. 

S ha még hozzá a tanulóval megismertet-

ÍQk p l a virág biologiáját, ha megértetjük vele, 
íogy az egy kis világ a nagy világból, mely-

nek princípiuma életörvényei előtt összezsugo-
rodik a tudós lángelméje is: megmutattuk neki 

a »sic itur ad astra«-t, a természetből az Isten-
séghez kígyózó utal. 

S egyszersmind a művészetek mai anarchi-
ájában enyhíthetjük az élet jajját. 

Vissza tehát a természethez I 
Mert csak itt találhatja meg lelkünk a tár-

sadalom katharzisát; a Teremtő világító nyo-
mait plánétánkon, a csillagos égen, melynek 
láttára lelkűnk kitágul. Vetítsük ki hát mikro-
kozmoszunkból a természet szépségeit, hadd 
lássuk a szépség napjának hajnal hasadását 
is már. 

Az idők jele int I Ne késsünk ifjuságunk 
az emberi szellem szentélyébe való levezeté-
sével, mert csak igy remélhető a társadalom 
regenerálása. «Anglia nagyipari fejlődését  a 
rajzoklatás rendkívüli felkarolásának  köszöni.* 

A probléma megoldása ennélfogva  nemcsak 
egyházpolitikai, szociális, hanem közgazda-
sági szempontból is megszívlelésre vár. 

Ide pontot is tehetnék, azonban témám ak-
tualitása nem engedi meg ezt 

Közismert tény, hogy középiskoláink az el-
hangzott sok filippika  dacára, a művészeti tár-
gyak tanítását illetőleg a régi keretek között 
maradnak. 

Csupán egy intézet van széles e hazában, 
mely a kor jobb énjének hívó szózata előtt 
kaput nyitott s ez a csíkszeredai róm. kath. 
főgimnázium. 

Egy intézet van, mely tanítványait az élet 
ábrázolására tanítja s fokozza  az élet örömeit 
s fennen  hirdeti Arísztoteleszszel, hogy nem-
csak a. tragédia, hanem a művészet is kathar-
zist, tisztulást jelent 

Nem véletlen talán, hogy itt az ország ke-
lete határán a havasok és bércek alján, a ren-
getegek fenyőinek  susogása, a csermely csör-
gedezése, a kéknefelejts  s vadvirág társainak 
beszéde megihlette Intézetünk geniális lelkű 
{>rofesszorát  s h o n a nemes inspirációt bele-

opta növendékei lelkébe 
Örvendünk, hogy a jobb kor hainalhasadá-

sából az első fénysugár  intézetünkké, hoev a 
kezdet dicsiaége nevéhez fűződik. 
.^Egy itt töltött Mjzórának projekciója szerény 

Nem feledhetem,  mint örültem én is a fiuk-
kal, mint lettem  gyermek  újra, mint teltem 
meg vágyakkal azon öröm láttára, mely kivert 
az ifjúi  arcokon, szemeken . . . . 

Mindenik ifjúnak  virág volt kezében, tavasz 
keblében..., amelyet a tiszta művészet lágy 
fuvalma  fakasztott. 

Élet ölelkezett az élettel 
Tavasz a tavasszal. . . . 
E szép perspektíva Dante világát támasz-

totta fel  lelkemben, s ugy érzem, hogy ennek 
néhány sugára lelkembe tévedt. 

Az isteni élvezetért: vivat floreat,  ad mul-
tos annosl Brassay Károly. 

Háborús tárcalevelek. 
I. 

Kell-e nekttuk a háború? Ízlés dolga. Ki-
ki a m ga felfogása,  vérmérséklete és foglal-
kozása szerint felel  erre a kérdésre. 

A nemzetgazda azt mondja:értékeltolódás 
az egész. A tőke cserél helyet és az iparkodó, 
a munkás is termékeny népek győzni fognak 
végre is. 

Aa erdész azt mondja: nemcsak bükkfa, 
nyírfa  és tölgyfa  van Isten erdejében, hanem 
vannak emberek is. És az embererdőt is ép-
pen ugy kell művelni, mint a faerdőt  Ennek 
is rendes üzemterve van, mint az erdőnek. 
Ha a szálerdőt időnként nem ritkítanák — bo-
zóttá válnék. Az embererdőt is ritkítani kell 
Ezt cselekszi a háború. 
, Az asszony, vagy mondjuk némely asszony 
felfogása  ez a háborúról: Elvégre nem beszél-
hetek mindég a cselédkérdésekről. Legalább 
van uj thémám a délutáni tracscsra. 

Az qjságité: Éppen ideje. Az emberek egé-
szen meguuták sikkasztásokról szóló tudósítá-
somat Dolgozzunk vérben I 

A királyok: Szeretett népeim már unják 
a rendes hadierőre szükséges adóflllérek  fize-
tését Gondoskodnom kell néhány millió em-
berről, akik kifogják  izzadni a többletet 

A nagybankár: Nekem a háború meghoz 
százmtlllócskát As ördögbe ls, azért érdemes 
egy kis vért Ueresztetni. 

A nép: Mi köze hozzá ? Mióta az ország-
fást  kitalálták, mindég ugy volt:  a népet nem 
kérdezték. Vigye bőrét a vásárra. Hogyan is 
hangzik az egyiptomi jelenetben az a megfé-
lemlítő en szép mondás? „Milliók egy miatt*. 

» 
Tehát lesz e bábom? Mert hiszen ez a 

kérdés még ma is felvethető.  A vajúdó helyek 
szülnek-e egerecskét ? A balkáni népek kard-
kihuzása efféle  csárdabeli virtus. M belyt az 
Atyuska mást parancsol, a balkáni népek be-
húzzák szépen a — kardjokat. 

Igen, is lesz háború. Mert a háború egy örök 
emberi ösztön, sarkalja az embereket, minden 
interparlamentáris konferencia,  az egész vilá-
got behálózó békeegyesülések és a szocialis-
ták timtimilitarizmusa ellenére. Ez az örök em-
beri ösztön: a kapzsiság. S mióta az emberi 
társadalom államokat alkot mindég voltak 
gyöngék és erősek. És az erőseknek mindég 
jogcíműk volt: a gyöngét szétosztani maguk 
közt A legbrutálisabb szétosztás Lengyelország 
földarabolása  volt. Nem volt a kapzsi európai 
államoknak semmi jogcímük, hogy ezt a nyel-
vileg egységes, nagy nemzeti erényekkel meg 
áldott, ámbár viBzályos nemzetet eltöröljék a 
föld  színéről. Dehát a lengyel urak állandóan 
torzsalkodtak azou, hogy ki legyen a király 
köztük ? Végre is ebben a nagy királyi játék-
ban elvérzettek. De szomorú nóta is a len-
gyel nóta. 

Lengyelország felaprózásával  is az úgyne-
vezett nagy hatalmak, ez az igazi boa kons-
triktor, egyelőre jóllaktak. D Í napjainkban 
újra megéheztek és kell egy másik Lengyel-
ország. Persze as, melyik leggyöngébb. Mi 
lenne ez más, mint európai Törökroszág, 
amelyre nagy jogcíme van a nagyhatalmak-
nak. A kultura. A szent knltnra nevében akar-
nak osztozkodni, azt állítván, hogy a mohe-
madánság az ó elmaradt haladásra képtelen 
hitéletével, többnejüségével az európai szép er-
kölcsöket sérti, a fajrokonokat  rabláncon tart-
ja. A kultur emberiség közös ügye, hogy a 
török a jövendőben ai arab pusztákon legel 
tesae lovát Itt nincs maradása. Hogy ez egy 
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no&r 1-ével a VIL fizetési  osztály 3-lk éa 1912. 
november 1-tól a 2-ik fokozatba.  As illetmény 
rendezési törvény szerint többi jogosítottakat 
a főispán  lépteti eló. Ai előléptetések régi, ér-
demes tisztviselőket értek. 

Az uj illetméDyrendezési törvény átszer-
vezte az I. éa II. aljegyzői állásokat és pedig 
as I. aljegyzői állást másodfójegyzővé,  a II 
aljegyzői állást I. aljegyzővé, a III aljegyzőt 
állást II. aljegyzővé. Eszerint dr. Qaal fiadre 
másodfójegyzó,  Szása Gyula és dr. Élthes 
Gyula I. aljegyzők és Mihály Lajos II. aljegy-
zők lettek. 

A bizottság továbbá Péter István várnagyot 
tekintettel kifogástalan,  hoasias szolgálatára, 
személyéhez kötötten, méltányossági ezrmpont-
Itól a M. fizetési  osztályba sorozta s ennek 
jóváhagyását a belügyminisztertől kérelmezte. 

A Jegyzői nyugdijalap Csató István féle  kö-
vetelésének leírásánál élénk vita fejlődött  ki, 
melynek eredményében a bizottság az esetleg 
mulasztó közegek felelősségének  megállapítá-
sát mondotta ki. 

Az esküdtszéki tagok lajstromának össze-
állítása és a felszólamlások  elbírálására hiva-
tott bizottságba 1913. ívre közfelkiáltással  meg-
választattak Becze Antal, Qözsy Árpád, dr. 
Zakariás Uaaó, Tompos János, dr. Szántó Samu, 
dr. Nagy Béni, Kovács Simon, Oláh Gergely, 
dr. Daradics Félix, dr. Fejér Antal, Kovács 
János és Karácsony Józsel. 

A öt Járási főszolgabírónak  — belügymi-
niszteri jóváhagyástól feltételezetten  — Iroda-
átalánya 1000—1000 koronára felemeltetett  és 
minden járásba egy-egy hajdú állás rendsze-
resítésének jóváhagyását a bizottság újból ké-
relmezte. 

Ezenkívül a törvényhatóság még igen sok 
állást rendszeresített, mi azt bizonyltja, hogy 
a közigazgatás jelenlegi apparatuaa a hihe-
tetlenül megszaporodott teendők elvéglésére 
képtelen, hu még emberfeletti  erővel do'gozik 
is. És ez bizony szomorú valóság, inint a szá-
mok bizonyítanak legjobban. Egyik-másik tiszt-
vibelóre 7 —8000 akta jut évenként és a hiva-
tal feldolgozni  kénytelen azzal a személyzettel, 
mely évtizedekkel, — 30—40 évvel ezelőtt 
állott rendelkezésre, mikor az egész hivatal-
nak alig volt több teendője, miot most egy 
tisztviselőnek. Legnagyobb baj ott van, hogy 
kevés remény van arra, miszerint az állam-
háztartás jelenlegi helyzete és a kormányok 
szűkmarkúsága mellett ezeket a „rendszeresí-
tése-eket jóvá is hagyják és ami egyedül lé-
nyeges, a szükséges javadalmazásokat költség-
vetésileg biztosítják. Ezért óhajtandó lenne, 
hogy a való helyzet az illetékes belügyminisz-
ter elótt közvetlen kftzelből  ridegen feltárassék 
A törvényhatóság ugyanis kért összesen hat 
hivatalszolgai, s gyergyészentmiklősi járásba 
egy Iroda segédtiszti, a központban egy út-
levél keselő irodasegédtlBzti és az árvaszék-
hez egy kiadói, három Írnoki éa egy dijaoki 
állást, tehát nem kevesebb, mint tizenhárom 
állást, s amint halljuk, ezzel még nincs befe-
jezve, mert mégmáB előterjesztések is követ-
keznek. Ezért kellene ezeket egy ssükebbkörü 

deputációnak együttesen kérelmeznie,' mert 
akkor valamelyes eredményt el lehetne érni, 
fóleg  ha tekintetbe vesszük, hogy esen állá-
sok részben már kérelmeztettek. de azokra a 
miniszter elntasitó választ adott. Fóleg M árva-
szék személyzetének elégtelensége feltűnő. 

A vármegyei tisztviselői nyigdijalap állandó 
mizériái ismeretesek. A mutatkozó hiány fede-
zetére a bizottság névszerinti szavazással megint 
megszavazott 7 százalékos törvényhatósági pót-
adót, töbhet csak azért nem, mert az u) tör-
vényszerínt igénybevehető ezen felüli  1 száza-
lékos a távbeszélő céljaira már leköttetett. 

A gyergyótölgyesi főszolgabíró  előterjesz-
tése folytáa  az árvíz által megrongált Balázs-
tetői (békási) ut helyreállítására, a mult évi 
megtakarítások terhére, utólagos jóváhagyás 
reményében ÍOOO korona szavaztatott meg. 

Elhatározta továbbá a bizottság, hogy az 
évenként tartani szokott lódi|azások céljaira a 
magánjavak alapjaiból 500 koronát fordít. 

A magánjavak tulajdonát képező és jelen-
leg a csíkszeredai földmiveslskola  használati-
ban levő ingatlanokat egy tisztviselőtelep cél-
jaira, Szántó Albert kir. mérnök parcellázta 
olyformán,  hogy az ingatlanokból kellő szám-
mal utcák és mintegy 52 belső telek hasit-
tattak ki. Az elismerést érdemlő munkáért a 
bizottság Szántó Albertet 600 koronával jutal-
mazta. A léleBitendó tisztviselőtelep telkeit 
annak idején árverés utján értékesítik. 

Ezután a két város és a községek ügyei 
tárgyaltattak le gyors egymásutánban. A köz-
ségi ügyek közül, melyek között igen sok fize-
tésrendezés volt, felemlítjük  Tekerópatak köz-
ség képviselőtestületének a Szilveszter Albert 
jegyző és Farkas Lajos biró által elsikkasztott 
közpénzek visszatérítésére vonatkozó határo-
zatát, melyet a törvényhatóság feloldott  és 
utasította aa elöljáróságot, hogy a nevezettek 
ellen mintegy 36,000 kor. elsikkasztott tőke s 
jár. Iránt folyamatba  tett polgári pereket, illetve 
végrehajtásokat folytassa  le és az eredményt 
jelentse, melynek megtörténte után a további 
lépések a felügyelet  és ellenőrzés elmulasztói 
ellen meg fognak  tétetni 

A póttárgysorozat letárgyalása után dr. 
Újfaluéi  Jenő és társai indítványára, a törvény-
hatósági bizottság nagy lelkesedés között, gróf 
MajláthGusztáv Károlyt, Erdélyfenköltszellemü 
püspökét, ezüstmiséje alkalmából, táviratilag 
üdvözülte. 

Közgyűlés után Gyalókay Sándor fóispán 
a bizottság tagjait a Vigadóban vendégül látta. 
A fényes  ebéden, mely az esti órákig tartott, 
több pohárköszöntő hangzott el. Gyalóky fő-
ispán felköszöntötte  a királyt, Fejér alispán 
a főispánt,  T. Nagy Imre az alispánt, Gyaló-
kay a törvényhatóságot, Balog István a fő' 
ispánt stb. 

kicsit égbekiáltó igazságtalanság, vakmerő ha 
sudozás éa egészében álokoskodás, — az a dip-
lomáciát nem feszélyezi,  valamint azt sem, 
hogy ma rácáfol  a tegnap hazugságaira és 
egészen mást beszél az orosz külügyminiszter 
Párizsban, mint ahogy odahaza Atyuskája cse 
lekszik. De ugyan ki háborodna ezen föl  ? Világ 
fennálása  óta Így volt, és igy lesz. 

Ám ha a gondolatláncát tovább huzzuk, 
mi lesz akkor, ha a boa konstriktor megint 
éhes lesz? Vájjon ki következik ? A spanyol, 
portugál, avagy — mi. ahogy kis játékainkat 
qjabban csináljuk éa ahogy a társadalmi de 
kompozícióra törekszünk, — alighanem mi. Ez 
a sötét jövendölés már pártpolitikának is látsz-
szhat, pedig Kassandrának hazaszeretettől, ag-
gódó lelkében született 

Azért végezzük a háborús tárcalevelut az-
zal a hazafias  felhívással:  Magyarok, tartsunk 
össze 1 Ne azt nézzük, ami elválaszt, hanem 
ami egyesit. Nézzük a vérszegény, a Aszályos 
nemieteknek szomora sorsát Átkos kéz, amely 
arra munkál, bogy mi ÍB a nemzetek nagy 
temetőjébe a viszálykodás révén jussunk. Pe-
dig m mostani a kardcsörtetés nevezetesen fi-
gyelmeztet arra, hogy meg kell oltalmaznunk 
basánkat.. 

A halottak  birodalmában. 
— GONDOLATOK.  — 

A hnlli-airigezinm  lehat  a mnlanMatf  jelképe,  te 
a tir  — nem. Ez a /MmeMzt  hirdeti. 

• 
Ffírv  idupmit  Fél  a ezmkkel  I...  A halál  nem je-

lenti  az ,!mulizt,  hanem az emberhez méltibt  tzebb (let 
kezdetit. * 

.A ceillagok  /eleit  az éffben 
Sok eztp riréf  teremt 
a az nagyolok  repezee járnak 
A tarka  réteken; 
Ki  ezeretetben,  ezenredé&ben 
Odeíeaéfet  km». 
Annak fannak  dalaira  flbért*. 
— Szerest,  ezerre», ezenszP.* * 

A haléi  a ezeretâ  ezitek  totazza;  akkor kezdenek 
uj életei,  mmUtn  letűnnek  ajildi  élet  htrizmjin. 

A keeerpi  tzivek  kdnny-ezájében  ragyogjon  m MU  b4-
joe eziréninfol 

A virilisek névjegyzéke. 
A vármegye igazoló választmánya szombaton 

állította össze a törvényhatóság legtöbb adót fize-
tőinek 1913. évi állandó névjegyzékét, mely ellen 
a bíráló választmányhoz felebbezni  lehet. A név-

I jegyzék a kővetkező : 
Márton Lajos Gyergyószentmiklós 9048 K 

62 f.  Smilovics Zélig, Gyergyóholló 6015 K 95 f. 
Smilovics Jakab, Gyimeskrzéplok 4136 K 75 f. 
Smilovics Karton, Gyimesközéplok 413G K 75 f. 
Goldschlag Ozioa, Gyergyóholló 4136 K 75 f. 
Kélik István, Gyergyóiemete 3447 K 17 f.  Do-
bál Antal, Gyimesközéplok 1904 K 65 f.  Czifia 
Mihály, Gyergyószentmiklós 1721 K 10 i. Merza 
Vilmos, Gyergyószentmiklós 1682 K 30 f.  Gyaló-
kay Sándor Csikvármegye főispánja,  Csíkszereda 
1547 K 20 £ Dr. Ujtolussy Jenő polgármester, 
Csíkszereda 1312 K 38 t Szacsvay Imre, Csík-
szereda 1291 K 44 f.  Cseh István, Csíkszereda 
1180 K 87 t. Bogdín István, Gyergyószentmiklós 
1157 K 63 f.  Vákár P. Artnr, Gyergyószent-
miklós 1103 K 96 £ Dr. Balázs Elek, Gyergyó-
szentmiklós 1096 K 40 t. Lázár Miklós, Csík-
taplocza 1048 K 32 f.  Becxe Antal, Csíkszereda 
1036 S 10 1 Dr. Fejér Mihály, Gyergyószent-
mikós 634 K 66 f.  Máaya Eristót, Caikrikoa 
965 K 58 f.  Csiki Dénes, Gyergyószentmiklós 980 
K '62 £ Dr. Szathméry István, Dítró 943 K 80 f. 
Dr. Tanber József,  Csíkszereda 925 K 84 £ Vá-
kár László, Gyergyószentmiklós 925 K 28 £ Lányi 
Nándor, Csiktaplocza 911 K 70 £ Kopacz Lukács, 
Gyergyószentmiklós 909 K 76 £ Dr. Zakariás 
Manó, Csíkszereda 895 K 18 £ Id. Gál József, 
Csíkszereda 875 K 87 £ Mikó Bálint v. b. t. t , 
Csikazögöd 873 K 25 f.  Dr. Szén tó Samu, Csík-
szereda 868 K. Dr. Gál József,  Csíkszereda 866 
K 98 f.  Szentes Gergely. Csikszereda 867 K 46 
£ Ágoston Ágoston, Csomafalva  839 K 50 £ — 
Szebeni Péter, Csikszépviz 828 K 66 £ Takó 
János, Dítró 817 K. Dr. Venss Sándor, Csík-
szereda 816 K 49 £ Vákár Lakács, Gyergyószent-
miklós 804 K 31 f.  Ifj.  Tódor Antal, Gyergyó-
tölgyes 80o K 96 £ Lázár János, Gyergyószent-
miklós 789 K 36 f.Dr.  Miklóssy.Viktor, Gyergyó-
MMitnrWlU 7 6 8 K 981 Korboly Miklós, Gyergyó-

szentmiklós 753 K 10 £ Kiss Sándor, Gyergyó-
szentmiklós 752 K 85 £ Bálint Lajos, Vérdotfalvn 
749 K 10 f.  Dr. Daradics Félix, Csíkszereda 744 
K 90 f.  Dobál Gergely, Gyimesfelsőlok  735 K 
43 t. Dr. Fodor Antal, Csíkszereda 734 K 32 £ 
Pál Sándor, Gyergyószentmiklós 726 K 68 f.  — 
Orbán János, Csikszereda 704 K 38 f.  Fejér 
János, Szépviz 694 K 13 £ Dr. Fejér Antal, Csik-
szereda 686 K 20 f.  Dr. Bocskor Bíla, Csik-
szereda 684 K 80 f.  Dr. Színi János, Gyergyó-
szárhegy 682 K 52 £ T. Nagy Imre, Csikszereda 
675 K 12 £ Zakariás István, Uyimesbiikk 663 K 
76 t. Jánosi Márton, Gyergyonjfalu  661 K 61 £ 
Pototzky Pál, Csikszereda 657 K 20 f.  Jakabffy 
B, Miklós, Gyergyóolfalu  644 K 12 £ Szebeni 
Gerfl,  Gyergyószeutmiklós 642 K 8 £ Ifj.  Gél 
Ferenc, Csíkszereda 635 K 20 £ Krausz Mihály, 
Csikszentdomokos 634 K 79 £ Dr. Szlávy Tibor, 
Csíkszereda 628 K. Ávéd János Gyergyóslfaln 
617 K 38 t. Dr. Tíltscher Ede, Gyergyószent-
miklós 615 K 76 £ Ronfeld  János, Gyergyószeut-
miklós 614 K 77 £ Dr. László Dezső, Gyergyó-
szentmiklós 612 K 94 £ Jakab Gyula Lajosé, Csik-
szereda 611 K 8 £ Dr. Kovács Gyárfás,  Csik-
szereda 610 K 92 £ Szilágyi József,  Gyergyó-
szentmiklós 601 K 80 £ Dr. Csedó András, Csik-
szereda 596 K. Sándori Mihály, Gyergyószent-
miklós 591 K 95 f.  Szopos Elek, Csíkszereda 
589 K 55 £ Élthes Zsigmond, Csikszereda 6H2 
K 22 £ Bocsánczy János, Gyergyószentmiklós 
681 K 90 £ Dr. Vámos Nándor, Gyergyószent-
miklós 576 K 84 f.  Fejér Miklós Szépviz 572 K 
21 f.  Simon Márton, (iyergyóbékés 570 74 £ — 
Gábosi Dénes, Csikszentmihály 570 K. Vákár Lajos, 
Csikszereda 569 K 60 £ Török Ferenc, üyergyó-
csomafalva  568 K 42 £ Kovács Simon, Csikbor-
zsova 566 K 42 £ Landau Zsigmond, Csikszent-
simon 556 K 62 £ Sándor Gergely, Csikszent-
imre 553 K 57 i. Ifj.  Deák György, Csikszépviz 
650 K 43 £ Dr. Dobribán Antal, Gyergyószent-
miklós 644 K 40 £ Jerasák János, Csikszereda 
540 K. Incze Domokos, Csikszentgyörgy 538 K 
40 £ Klsdek István, Ditró 529 K 60 £ Pasi Gá-
bor, Várdotfalva  527 K 76 £ Dr. Grosz Tivadar, 
Uyorgyúszentmiklós 627 K 60 £ Ifj.  Márton Lajos, 
Gyergyószentmiklós 626 K 82 1. Dr. Tódor Béla, 
Gyergyószentmiklós 526 K. Nagy János (Balánka), 
Uyimesbiikk 521 K H7 £ Dr. Márton Venczel, 
Gyószentmiklós 509 K 60 £ Antal Domokos, 
Szépviz 500 K 99 £ Kölönte László, Kászonaltiz 
499 K 64 £ Rácz Béla, Csikksrcfalva  496 K 79 
£ Fejér Sándor, Csikszereda 493 K 61 £ Szabó 
György, Gyószentmiklós 486 K 44 £ Dr. Imecs 
János, Csikszereda 480 K 64 f.  CzákaBéla,Csik. 
szercda 470 K 57 £ Dr. Czikó István, Gyergyó-
szentmiklós 465 K 84 £ GŐZBÍ Árpád, Csikszereda 
462 K 82 £ Bibiczei Ferenc, Csikszereda 469 K 
Demény Ferenc, Csikszereda 459 K. Keresztes 
István, Ditró 458 K 97 £ — Dobreán Ágoston, 
Gyergyótölgyes 457 K 76 £ Dr. Ady Endre, Csík-
szentmárton 451 K 06 £ Dr. Nagy Jenő, Csikszent-
márton 448 K 34 t. Herekovics Sámuel, Gyimes 
bükk 448 K 10 i. Nóvák Béla, Gyergyóremete 
433 K 40 £ Karácsony János, Gyergyószentmik-
lós 433 K 40 £ Száva Kristóf,  Csikmadaras 431 
K 98 £ Trobán József,  Csikszereda 431 K 01 £ 
Dr. Nagy Béni, Csikszereda 426 K 64 £ Id. 
Száva István, Ditró 422 K 42 £ Id. Dávid Ignác, 
Csikszereda 416 K 74 t. — Dr. Novak libert, 
Gyergyószentmiklós 415 K 42 £ Póttagok: Ilei-
vig G. János, Csikszereda, 414 K 99 £ Friedlen-
der Emil, Csíkszereda 414 K 10 £ Smilovics Icig, 
Gyergyóholló 409 K 88 t. - Nikoleskn Aurél, 
Gyergyótölgyes 409 K 11 £ Veress Elek Csikszereda 
405 K. 

I R O D A L O M . 
Megjelent 

a Kültira-Aliaiacli, az 1913.-it évre 
gyönyörű kiállításban, számos mümellékletet 
tartalmazva, magas nivón álló szövegrésszel. 

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

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

A Kallóra  előáietéei  ára: egész évre 
X  20. — Félévre  K  10. 

Kéljük az i. t uj előfizetőket,  hogy meg-
rendeléseiket minél B ű r g ő s e b b e n eszközöljék, 
mert esetleges későbbi megrendeléseknél nem 
tudnánk eleget tenni Ígéretünknek, ha már a 
példányok kifogytak. 

Kiváló íiéztelettel: 
A Kultura  kiadóhivatala  Sopron 

Bőttíg  Ouattáv éa Fia, 

A szanatórium egyesUlet 
elszámolása. 

A József  főherceg  szanatórium-egyesület 
folyó  hó 19-én rendezett mulatsága olyan, tár-
sadalmi esemény, melyet néhány sorral nem 
lehet elintézni. 

Ezért engedje meg szerkesztő ur, bogy 
arra visszatérve, annak jelentőségébe! képest 
egyet-mást elmondhassak. Felhasználom a 
kedvező alkalmat arra is, hogy egyúttal az 
egyesület tevékenységének egy pár ujabb 
mozzanatáról ÍB tájékoztassam Csíkszereda éa 
vidéke igen kedves, a humánus célokért ál-
dozni kész közönségéL 

A legközelebb megtartott tea-estély célját 
minden irányban elérte, mert sikerült 

1-, a szokásoB műsoros estélyektól eltérve, 
mégis valami művészi, magasabb színvonalon 
álló, Bzemet-lelket gyönyörködtető előadást 
rendeznie, 

2., az intelligens társadalmat tea-estély ke-
retében egy kedves, kedélyes mulatságra Uac-
sze toborozni 1 

3., saját pénztárát is tekintélyes összeggel, 
több mint 400 koronával gyarapítania. 

Ez a jövedelem azért nem nagyobb, mert 
eltérve az eddigi szokástól, minden elárad-
tásra kerülő ételt vagy italt saját pénztára 
terhére szerzett be és az estén igen jutányos 
áron árusított el, ugy, hogy a közönség elis-
merését a rendezőség ezzel is kivívta magának. 

Csakhogy egy ilyen siker biztosítása nem 
olyan könnyű feladat,  mint a hogy hinnők. 

Ezerféle  nehézség, akadály, közönyösség, 
sőt aokazor rossz indulat gátolja azt 

Hölgyeink teljes munkaerejét napokon ke-
resztül igénybe vette. 

Ilyen körülmények között lehet-e csodál-
kozni, hogy éppen a társadalom veietőlaek 
távolmaradása, sőt bizonyos körök ellenséges 
megnyilatkozása elkeseritőleg hatott rájuk. 

Annál nagyobb érdem, annál felemelőbb 
érzés, hogy a nemes célért éa tisztán csak 
ezért lelkesedve nem törtek le, hogy a fele-
baráti szeretet krisztusi zászlóját nem hagy-
ták cserben. 

Ennyi akadály mellett sikeres munkát csak 
igazán müveit lelkek és szerető szivek képe-
sek végezni. 

Szóljon tehát az elismerés, a köszönet első 
szava első sorban a rendező bizottságnak: Dr. 
Fejér Antalné elnöknek és dr. Fodor Antalné 
úrnőnek, aki az igazán művészi, legnagyobb 
városokban is beillő élőképeknek a tervezője 
volt. — 

Ha az eszme az övé volt is, de a megal-
kotásban vele egyenlően, kitartó munkával, 
nemes Ízléssel osztoztak Gözsy Árpádné; özv. 
dr. Filep Sándorné, dr. Nagy Béniné és Csá-
szár Jolán úrnők. 

Rajtok kivül a szerepiák és kiszolgáló ur-
leányok voltak az este Blkerének biztosítékai. 

Az élőképek kifejezés  igazán rájuk illett 
Nagy meBtereL nagy kompoziciói öltöttek előt-
tünk testet, elevenné, érezhetővé váltak a ben-
nük kifejezett  eszmék. 

Viszont mikor a lélek táplálása után aa 
étk.zésre került a sors, kedves teremtések sza-
ladgáltak asztalaink körüle gondoskodtak airél, 
hogy előbbi illúziónk ne oszoţjon el. 

Végül azokról sem szabad meg feledkei-
nUnk, a kik az est anyagi sikerét tették le-
hetővé. Törley József  pezgőgyáros 30 üveg 
pezsgőt, Herzog Milán ur tűzifát,  Gani villa-
mossági r. társaság a villanyvilágításból 40 
százalékos árkedvezményt, FUé Károly, Mena 
Rezső, Miske László, Nuridsány Márton urak 
pedig különböző díszleteket és anyagokat bo-
csátottak díj nélkül rendelkezésünkre. 

Végül ide iktatom a felUlfizetők  névsorát, 
azzal, hogy ugy nekik, mint a fent  elősorolt 
uraknak es cégeknek, az estély szereplőinek 
és a kiárusító úrhölgyeknek az egyesület az 
emberbaráti cél érdekében szives adományaik, 
szolgálataik és közreműködésükért a legmele-
gebb köszönetét és háláját nyilvánítja. 

Felülfizetések:  Gyalókay Sándorné 60kor. 
P. Mikó Ilona 40 kor. Herczog Milán 14 kor. 
Dr. Fejér Antalné 11 kor. Dr. Fejér Mihály, 
Ebergényi Gyula, dr. Ebergényl Sándor, Jano-
vitz József,  dr. Harmath Leó, dr. Fodor An-
talné, özv. Mártonffy  Béláné, Szentpáll Qábor 
10 10 kor. Gőzsy Árpád, Józsa Géza 8—8 kor. 
Bodor Gyuláné, özv. Molnár Lászióné, Czikő 
Sándorné, Czáka Béla, Pototzky Márton 5-5 
kor. Jeney Lászióné, Merza János 4-4 kor.' 
Dr. Száva István, dr. Szekeres József,  dr. 
Élthes Béla 3 3 kor. Pál Oáborné, Kassay La-
jos, dr. Nagy Béni, Rés János, özv. Sadea 
Mártonné 2-2 kor. 

Végül itt a nyilvánosság előtt, legyen sza-
bad még beszámolnom arról, az egyesületünk 
kebelén nevezetes tényről, hogy tagjainak 
száma ez évben jóval tul haladta a 100-as 
számot. 

Ezért az érdem dr. Fejér Sándorné társ-
elnököt, továbbá özv. dr. Filep Sándorné, dr. 
Fodor Antalné, Gőzsy Árpádné-és dr. Vagy 
Béniné választmányi tagokat illeti, a kik & 
radBágos munkájukkal lehetővé tették, bogy 
az egyesület éljen, fejlődjék  és nemes hivatá-
sát minél eredményesebben betölthesee. 

Dr. Imees /ánoa, 
egyesOMl OUIkár. 
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EakfidiazéU  tárgyalások. 
Folyó hó 21-én vetto kadétét a olkazaredal klr. 

törvényszék, mint eskfldtbiróaignak  őszt Oliaszaka-
A bíróság tanácn Deminy Ferenc kir. ítélőtáblai 

biró elnöklete alatt Szacavay Imre klr. járásblró és 
Báldl Aurél klr. törvényszéki bíróból állott 

A kösvád képvtaeletét dr. Encay Kálmán klr. al-
flgyiu  látta eL 

Vádlott Tádéjául dr. Vértea Gyula gyergyószent-
mlklósl Dgyvéd szerepelt. 

Tárgyaláara rabláa büntette miatt vádolt Busz 
János a társainak.ügye rolt kitűzve. 

A vád tárgyát aa képelte, hogy folyó  ér március 
10-én Boraaéken Busa János, Bum Gáhor.Both Páaku, 
Bélborán Demeter és André Ilia egyik korcsma előtt 
Tárkányl János maroahévlzl vaautl munkáat botok-
kal súlyosan bántalmazták. 

Aa esküdtek Buaz Gábor, Both Páaku éa Bélbo-
rán Demeter vádlottak bűnösségére tagadd választ 
adtak; a Boáz János éa André Illa vádlottakat pedig 
súlyos testlsértés bűntettében találták bűnösnek. 
Ezen határozat alapján a bíróság Bun Gábort, Bél-
borán Demetert éa Both Faakut felmentette,  Kuaz 
János éa André Ilia vádlottakat pedig a fönti  bűn-
cselekmény vétségében mondta kl bűnösnek s fejen-
klnt 3—3 havi fogházra  a 10—10 korona pénzbünte-
tésre Ítélte. 

Folyó évi október hó 22-én tárgyalta az esküdt-
bíróság szándékos emberölés bűntettével vádolt 
Gyurka Márton elleni bűnűgyet. 

A tanács tanjal Demény Ferenc táblai biró, — 
mint einflk,  Báldi Aurél klr. törvazikl biró éa Veress 
Árpád klr. járásblró voltak. 

A közvádat Jeney László kir. ügyész képviselte-
a védelmet dr. Pál Gábor ügyvéd látta el. 

Calkrákoa kŐsségben folyó  évi május 5-lki buosa 
napján Baitó Lajos táncmulatságot rendezett 
a fiatalság. 

A fiatalság  egyrésze Összeverekedett a elóbb 
Miklós Istvánt, utóbb Gyurka Mártont verték meg, a 
mindaketten a tánc helyét alaposan megtépve hagy-
ták eL 

Gyurka Márton hazafelé  elérte Miklós Istvánt 
a kitől kérdezte, „miért vágtad meg ujjamat a miéit 
tépted le kabátomat". Sértett kitérőleg válaszolt. 

Ezután lakisára futott  s onnan kihozta megtöl-
tött fegyverét  sa lile körülbelül 20 lépésre álló Mik-
lós Istvánra lőtt. 

Sártettet M serét érte, melyekből 4 drb a tódat 
átfúrta  a azonnali halált okozott. 

Aa esküdtek Gyurka Márton vádlottat erős fel-
indulásban elkövetett halált okozó súlyos testisértés 
bűntettében mondtáu kl bűnösnek, mire a törvényt 
alkalmazó bíróság 4 évi börtönbüntetésre Ítélte. 

Folyó évi október hó 23-án szándékos emberölés 
bűntettének kísérlete miatt vádolt Benedek Károly 
Károlyé eslkbánfalvl  lakóa elleni bűnügy tűzetett ki 
eskűdsaéu tárgyalásra. 

ElnOk Demény Ferenc Itilőtáblablró, szavazó bi-
lik Báldl Aurél tszékl biró és Száva Antal járásblró, 
jegyző dr. Vltáiyos, közvádló dr. Eneav Kálmán al-
tigyösz, védi dr. Istyin János ügyvédjelölt. 

Az esküdtek verdiktjét Ferenczl István hirdette 
kl, mely szerint vádlott a szántszándékos emberölés 
bűntettének kísérlete miatti vád alól felmentetett, 
ellenben bűnOsnek mondatott ki a btk. 301 §. 2. tétele 
szerint súlyos testlsértés vétségében, azért, mert 
Csik bánkfalván,  1911. évi december hó II-én este Beke 
József  korcsmáiban Beke Károly Józsefét  tettes a 
nyakára a revolverből Intézett lOvés által szándéko-
san, de Sléai szándék nélkül akként bántalmazta, 
hogy Beke Károly Józsefé  ennek folytán  8 napon tul, 
de 20 napon belől gyógyuló testi sértést szenvedett, 
szirt 4 hónapi foghun  és 1 nspl fogházbüntetésre 
átváltoztatandó 10 korona pénzbüntetésre ítéltetett 

Az Ítélet jogerős. 
1912. október 24-én Slklódi Kóródv István ditról 

lakós bünügyét tárgyalta a klr. törvényszék, mint 
esküdtbíróság. 

ElnOkOlt Demény Ferenc klr. tiblahiró, bírók 
voltak.- 9zacavay Imre klr. járásblró is Báldl Aurél 
klr. tszékl biró. A jegyzőkönyvet Elzenbaum Viktor 
tszélri jegyző vezette. — A vádat Jeney László kir. 
ügyész képviselte. 

Vádlott halált okozó súlyos testlsértés bűntette 
miatt volt vádolva, mert 1912. évi májas 1-én Laczkó 
Jóasef  gyergyószentmlklósl lakóst egy karóval ugy 
lejbe vagta, nogy nevezettnek a halila következett be. 

Vidlott a főtifgyaláson  azzal védekezett, hogy 
cselekményét erőa felindulásban  kOvette eL 

A klr. törvényszék as esküdtek határozata alap-
ján bűnOsnek mondotta kl vádlottat halált okozó sú-
lyos testlsértés bűntettében s ezért 6 évi fegyház-
büntetésre Ítélte. Az Ítélet jogerős. 

Október 25-én, pinteken Igen érdekes eskűdtszéki 
tárgyalás volt. 

A mult év sugosztus 26-án d. u. GOrglcze Mihály 
eaikszentdomokosl lakós és erdei munkás társai min-
tegy tiaenketten munkára Indulva, útközben betértek 
Balázs János gyergyószentmlklósl lakósnak a „Pong-
xicaljs" nevű na tárrészre vezető ut melletti korcs-
májába, ahol megozsonástak és pálinkáztak. 

UjEyanekkor ebben a korcsmában, annak másik 
n o bájában sBrOztek Csernák Sándor csongridmlnd-
neutl illetőségű kublkns munkás is 3 társa. 

A korcsmában u említett mnnkiacsoportok kO-
•Ott még szóváltás sem törtint A korcsmából előbb 
0sémik Sándor, Apró István nevű társával távozott. 
Utánuk mentek csoportonklut a szentdomokosi er-
dei munkások. Leghátul maradt Csernák Sándor má-
sik kit tiraa, Mihály llyés és Borka Sándor. Útköz-
ben u utókblak GOrglcze Mihály is tárait Id. Görglce 
Jánost utolérvén, velük minden oknélkűl Összeszólal-
koztak. Erre Borba Sándor visszakiáltotta az elűllévő 
Csernák Sándort is Apró Istvánt. Ezek visszafutot-
tak, Csernák Sándor útközben egv fenyőfa  karót vett 
a kesében a amidőn Gőrglcze Mihály és társaihoz 
érkeztek, minden kirdezőaködéa éa oknélkűl Csernák 
ugy ütötte fejbe  GOrglcze Mihályt, hogy utóbb ezeu 
bántalmazás következtében mis nap reggel meghalt 

Augusztus 2S-án Csernák Sándort letartóztatták, 
eskűdtszéki főtárgyalás»  október 16-án került a sor 
a csíkszeredai klr. törvényszéknél, mint eaküdtbiró-
sirail, de ekkor a tárgyalást több tanú meg nem 
jelenése miatt megtaitanl nem lehetett. 

Ujabb tirgyalis ez ügyben Demény Fereno klr. 
i t táblai blri elnöklete alatt 1912 ivi februir  19-lkéu 
tartatott, mely alkalommal u esküdtek bűnösnek 
mondották kl Oaeraák Sándor vádlottat halált okozó 
anlyoa testlsértés bűntettében ia a törvényszék aaen 
verdikt alapján vádlottat 6 évi fegyházbfluteténe 
Ítélte. 

As Ítélet ellen vidlott is vidője dr. Szinti Samu 
ügyvéd aemmiaégi panaszt jelentettek be, mert s tör-
vényszék vidő indítványa ellenén az erős felindu-
ltam voBStkoső kirdést nem tette JaL 

' á ktr. Onria vidő aemmlaégi p - " — h e l y e t 
adva. aa esküd tblróaág ltiletét megBemlal tette s as 
eskOdtUrósigvt aj tárgyaláara is uj határozathoza-

A Onrla esen végzése értelmiben a caikszeredai 
tOrVényazék, mint esküdtbíróság Kovács Lajos klr. 
tszékl biró elnöklete alatt, Báldi Aurél kir. tvnéki 
biró, Maraschkl Bóbert ktr. járásblró és dr. BarótI 
Sándor klr, tszékl joggyakornok, mint jegyzőkönyv-
vezető részvételével folyó  hó 25-ikén tartotta meg, 
es ügyben u ujabb eskűdtszéki Htárgyalást. 

. A kOzvádat Jeney László klr. Ogyéss képviselte, 
a védelmet dr. Szántó Samu űgyvécTlátta el. 

A tárgyalás adatai alapján az esküdtek Ismétel-
ten halált okozó súlyos testlsértés bűntettéhez mon-
dották kl bűnOsnek Csernák Sándor vádlottat, az erős 
felindulásra  (eltett mellékkérdésre nemmel felelvén, 
a törvényszék ezen verdikt alapján vádlottat 6 évi 
fegyházbüntetésre  Ítélte, amely büntetésből az előze-
tes letartóztatásban is vizsgálati fogságban  eltöltött 
ldővol egy évet, egy hónapot és 27 napot kitöltet-
nek vett. Az ítélet jogerőa. 

Az esküdtbíróság  október  hó 26-án tárgyalta  Albert 
József  Jizsefi  szándikas  emberöUs  büntette  minit/ir 
ly* nalba tett  bűnügyet. 

Elnök  roll  Kordén  Lajos kir.  törvinysziki  biri sza-
rait bírók  róttak:  Báldi  Aurit kir  löirinysziki  biri is 
Vtrtss  Árpii kir.  járásbiró. A jegyzőlcSnyvet  Szopod 
Qitpár kir.  törvényszéki  jegyző  vezette; a vitt képvisele-
tiben Jeney  Tjlszli  kir.  ügyisz roll  jelen, a védelmet  dr. 
Imees  János  látta  el. 

A cselekmiity  törtiuete  tíirelkezi:  Albert  Jizatf  Jó-
zsefé  vidlott  a Karczfalva  község  halárában fekrő  úgy-
nevezett  ,Kútfejek"  net» havasriszen marhákat  őrzött 
Lajos testrirörscsieel  a 1911. iei november ki  2-áa Mi-
után vagyis a cselekmény  elkövetisit  megelőző  napon, 
marhaőrzis  közben a nehéz megithetisi  viszonyokról  be-
szélgettek.  Vádlott  mondotta  Bcscsinek, hogy menjen ipa-
rosnak  is ne hagyja ott a mestersiget,  mint előbb  tette, 
meri kártyázásból  nem lehet megilni,  amiirt örsese meg-
haragudott  is szóváltás  után azzal fenyegette  meg, hogy 
ha most nem is, de  2 ir leforgása  alatt  alvás közben is 
agyonüti. 

Esté a szálláson  együtt  vacsoráztak,  miközben megint 
Bsszeszólalkoztak,  de  komoly  termiszettt  nem tivin, lefe-
küdtek.  Éjféltájban  rádlott  pityókát  sütött  s akkor  fel-
keltette  az öesseit is. Eris közben megint a dilutáni  szó-
váltás ismitlódtUt  meg, mire vádlott  Bcsese haragosan 
fekvő  helyire vetette  magát. Ekkor  villant  meg rádlott 
agyában az a gondolat,  hogy öesesit megöli,  s mintegy 
15 perc mutra a kaliba  egyik  sarkában  hason fekvő  öcs-
cséhez közeledett,  '  s mivel a kaliba  szük rolt  — tinire 
állott  — s ezeu helyzetből  a fejszirel  öcsesinek egyet a 
fejére  ütött,  mire ez jajt kiáltva  tinire ugrott,  de  vádlott 
ekkor  a második  fejszeesapágt  mirte rá, ki  ezen ütisek 
következtében  nemsokáru  aztán meg is halt.  Vádlott  azu-
tán a hullát  a kxtliba  eli kitette  s hajnalban a kallbából 
400—450 lépés távolságra  ritte  s a nélkül  hogy elrejtette 
volna, nyilt  helyen hagyta, 3 nap múlva a hullához  ment 
s tóira, hogy azt az állatok  már megkezdettik  — hiány-
zott  a karja,  gyomra, — a hullát  egy kidűlt  fenyőfa  göd-
ribe helyezte  s falevelekkel  betakarta. 

Ez a tényállás,  minthogy az esetnek  tanuja nem volt, 
a rádlott  beismerise alapján rolt  megállapítható. 

A kir.  törvényszék  — miután az esküdtek  a főkir-
ilisre igennel,  az erős  felindulásra  feltett  meUikkintisre 
nemmel feleltek  — meghozta az itiletit.  mely szerint vád-
lottat  szándikos  emberöli8 büntette  miatt tiz iri fogház-
büntetisre  is tiz iri hivataleesztisre  itilte. 

Vádlott  is vidője  az ililet  ellen semmisigi panaszt 
jelentettek  be. 

Vádlott  a semmisigi panaszát másnap visszaronta s 
a bUntetisit  megkezdette. 

Vidő  ez ügyben a Curiátil  jogi meggyőződését  illető-
leg döntist  rá r s ezirt a semmisigi panaszát fenntartotta. 

Október 27-én, vasárnap szűuet volt 
Október 28-án hétfőn,  hslált okozi súlyos testl-

sirtis bűntette miatt vádolt Hajdú András elleni 
bűnűgyben a klr. törvényszék a tanuk meg nem je-
lenése miatt a tárgyalást a következő eskűdtszéki 
ülésszakra napolta el. 

Folyó  ivi október  hó 29-in tárgyalta  az esküdtbíró-
ság szándékos  emberölés büntettirel  rádolt  (Jidró  Ágos-
ton Andrásé  bünügyét. 

Elnök  Koeács  Lajos kir.  törvinysziki  biró, szavazó bí-
rák  Báldi  Aurit is Oeező  Hilakir.t&rtinyszikibirák  róttak. 

A közrádió  Jeney  László kir.  ügyisz, a vidő  dr.  Ml 
Gábor ügyrid  rotí. 

Vádlott  töredelmes  beismrrisiből  tinyálláskint  az 
nyert megállapítást,  hogy ItáiiJalván  folyó  ivi augusztus 
hó 4-én este 10-11 óra körül,  ródlott  is Palika  Vince 
sirtett  összeszólalkoztak,  majd  össze is verekedtek.  Gál 
Márton  azonban szétválasztotta  őket,  mire vádlott  körül-
belül  100 lépésnyire levő  lakására  futott,  s vaseillát  ra-
gadott,  azzal sirtettet  hátulról  fejbe  ütötte,  amire sértett 
a földre  esett is vádlott  móg ott is ttszói ütött  reá. 

A hat sértés közül  kettő  feltitenül  halálos  eolt,  mert 
koponyatörist  is agyroncsolást  okozott. 

Az esküdlek  bűnösnek  mondták  ki  vádlottat  a btk. 
1179. §-ában meghatározott  szántlikus  emberölis büntetti-
ben, miirt is az itilőbirósóg  uyole ivi fegyházra  itilte. 

Vádlott  is védője  az Ítéletben  inegnyugotltak,  közvádló 
sulyosbitósirt  semmisigi panaszt jelentett  be. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Majláth püspök városunkban. Oróf 

Majláth Gusztáv Károly erdélyi pUspök több 
napig városunkban tartózkodott, moly alkalom-
ból városnnk közönsége meleg szeretetének 
több izben Jelét adta s mindvégig Ünnepelte őt 

— Dr. Bernády György — főispán. 
Haller János gróf  Marostorda és Marosvásár-
hely főispánja  lemondása folytán  a megyét a 
várostól külön választják. A megye élére Joks-
mann Ödön nagyenyedi megyei főjegyaő  kerül, 
mig Marosvásárhely város főispánjává  Bernády 
György polgármestert nevezik ki. 

— A főigazgató  • gimnáslom látoga-
tásán. Kuncz Elek tankerületi fő'gazgató  a 
helybeli főgimnázium  tanmenetét a mult héten 
megvizsgálta. 

— Szemelyi hlr. Fejér Sándor alispán 
Budapestről hazaérkezett. 

— Kinevezés. A kereskedelemügyi mi-
niszter Merza János csíkszeredai máv. ellenőrt 
főellenőrré  léptette elő. 

— Bőrgyár Csíkszeredában. A csíksze-
redai bőrgyár alapítása Ügyében folyó  évi no-
vember hó 10-én délelőtt 10 órakor a várme-
gyeház kisobb tanácskozási termében, alakuló 
értekezlet lesz, mely hivatva less a Stodola 
József  szakértő által kidolgozott részletes terv 
felett  dönteni. Bár a pénzügyi viszonyok igen 
kedvezőtlenek, reméljük, hogy az alapítás meg-
történik, 

— A státnsgyfllést  főpásztorunk  november 
hó 14-re hívta össze Kolozsvárra. A meghívó-
kat a napokban küldötték széjjel. 

— Városunk és vármegyénk a tüdőbe-
tegekért t Halottak kegyeletes ünnepén rágondo-
lunk a halál jegyeseire, a tüdőbetegekre, akiket 
meglehetne menteni, ha az első véssbirro szanató-
riumi ápolás állna a beteg riszére. A József  Ki-
rályi Herceg Szanatórium egyesület most épiti 
második népszanatdriumát s t m kéri az egy vi-
rigszil váltságdijat. Örömmel jelezzük, hogy az 
emberbaráti szent Ugy mi nálunk megéitésre és 
meleg támogatásra talál. Nemcssk városunkban, 
de a megyében is szervezve van s gyűjtő gárda, 
nőt azok, akiknél esetleg nem zörgetnek, azok is 
nyitnsk a irgalmas szivük adományait beküldik a 
rettenetes népbetogsig ellen rendületlenül küzdő 
egyesületnek, űndapest, IV. Sütő utca. Horitori 
vos salutant: a hslottak szólítanak. Csak egy 
virágszálat. 

— A aslnészek Sepsiszentgyörgyön. 
Tompa Kálmán szombaton kezdette meg elő-
adásait Sepsiszentgyörgyön. 

— Ünnepély a főgimnáziumban.  A 
helybeli főgimnázium  vasárnap délelőtt gróf 
Majláth G Károly erdélyi pUspök 25 éves ju 
bileuma alkalmából magas színvonalon álló 
ünnepélyt rendezett. Az Un epélyen szép szám-
mal vett részt városunk közönsége is és mind-
végig szeretettel ünnepelte a fenkölt  szellemű 
főpásztort,  ki korán reggel áldoztatott és bér-
mált. 

— A megüresedett főjegyzői  állás. 
Várody Dénes halálával Csíkszereda városnál 
megüresedett a főjegyzői  állás. Bizonyára BO 
kan nem tudják, hogy az 1912. évi LXVIII, te. 
értelmében, rendezett tanácsú városok fójegy 
zője csak jogvégzett és megfeleld  képesítéssel 
(álla uludoiuányi államvizsga, doktoratus és 
ügyvédi vizsga) biró egyén lehet, kivéve ter-
mészetesen az illető vároB eddigi ténylegeB 
tisztviselőit Ennélfogva  tehát Csíkszereda min-
den vali'sdnüség szerint jogvégzett főjegyzőt 
fog  kapui, bár a kombinációk még meg sem 
Indultak. Mindenesetre magunk részéről hang-
súlyozzuk, hogy a vároB közérdekét tekintve 
felette  kívánatos, miszerint az uj főjegyző  tett-
erős, ambiciózus és munkabíró tisztviselő le-
gyen s mint ilyen tehetségével és szorgalmá-
val munkálkodjék a város megszaporodott és 
fontos  feladatain.  Az állás a képesítésnek meg-
felelően  eleg jól van dotálva, mennyiben az 
uj főjegyző  a IX Hzetési osztályba lesz so-
rozva. 

— Előléptetések. Csikvármegye törvény-
halósága Binha József  árvaszéki elnököt és 
Bartalis Ágoston kászonalcsiki járási főszolga-
bírót a VII. fizetési  osztály 2-ik fokozatába  elő-
léptette. Az előléptetés régi érdemes tisztvise-
lőket ért. 

- Ugyancsak a törvényhatóság Péter István 
várnagyot, ki a vármegyét hosszú idő óta elis-
merésre méltóan szolgálja, a XI. fizetési  osz-
tályba léptette elé. 

— Tudósítás. November 1-én délután fél 
2 órától este 9 óráig Gözsy Árpád gyógyszer-
Iára, november hó 3-án d. u. fél  2 órától este 
9 óráig az Orbán-féle  gyógyszertár lesz nyitva. 

— Egyházunk ünnepe. Folyó hó 27-én, 
vasárnap délelőtt 10 órakor, a helybeli róm. 
kath. plébániai templomban, gróf  Majláth Gusz-
táv Károly erdélyi püspök papságának hu-
szonötéves jubileuma alkalmából, ünnepélyes 
istenitisztelet volt, melyet dr. Szekeres József 
helybeli plébános mondott. Islenitisztelet alatt 

nagy számban összegyűlt hívek, kiknek be-
fogadására  a szegényes kis templom elégtelen-
nek bizonyult, igen szép ének- és zeneszámok-
ban gyönyörködtek. Az isteníliszteleten meg-
jelent a vármegye tisztikara is. 

— A bikásl katholikus templom. Gyer-
gyóban lelkes mozgalom indult meg a 
békási katholikus plébánia felállítása  érde-
kében. Az eszme dicséretre méltó s csak-
ugyan az utolsó órában indult meg a 
mozgalom a magyarság megmentésére. 
Lelkes emberek fillérei  hullanak már az 
urnába, de nagyon félünk,  hegy a moz-
galom idő előtt elalszik és mint annyi 
más lelkes magyar eszme, nyom és ered-
mény nélkül eltűnik a semmiségbe. Ezért 
főleg  gyergyói laptársaink feladata  lesz 
ébren tartani a magyarság figyelmét  és 
igénybevenni esetröl-esetre áldozatkész-
ségét. Magunk részéről is a leglelkeseb-
ben állunk a jó Dgy szolgálatába és fel-
hívjuk vármegyénk közönségét, hogy ado-
mányaikat hozzánk juttatni szíveskedjék. 
A beérkező adományokat rendeltetési he-
lyére juttatjuk és lapunkban nyilvánosan 
elismerjük. 

— Majláth püspök Cslksomlyőn. Folyó 
hó 23-án Majláth G. Károly gróf,  erdélyi püs-
pök Székelyudvarhelyről Csiksomlyóra érkezett 
a tanítóképző meglátogatására. Az ifjúságért 
fáradozó  és soha el nem fáradó  Főpásztor 
ezúttal is megragadta az alkalmat, hogy irá-
nyitó, buzdító szavaival hozzájáruljon a neve-
lés komoly munkájához. Mert mig mások csak 
szónokolnak, írnak a nevelésről, addig Majláth 
püspök tettekkel mutatja meg, hogyan kell az 
ifjúságot  hazafias,  vallásos, munkás férfiakká 

nevelni. Ide jövetele után mindjárt az intézet 
nagytermébe összegyűlt növendékekhez sietett, 
ahol észhez és szívhez szóló szép beszédben 
fejtegeíte  azt, hogy ml a boldogság alapja. Az 
erényes, tiszta életre buzdította az ifjakat,  me-
lyet a gyakori szent áldozással érhetnek el. 
Beszéd után késő estig gyóntatott, úgyszintén 
másnap reggel is. Majd szentmisét mondott, 
amely alatt megáldozott az egész ifjúság  ta-
náraival együtt. Később az előadásokat láto-
gatta meg minden osztályban, ahol komoly 
munkára, kitartásra buzdította a tanulókat — 
Délután a csíkszeredai főgimnáziumba  ment, 
hogy ott is apostolkodjék az ifjúság  körében. 

— Daslu-dasitsu városunkban Schmak 
mester a japán önvédekezések módszerének 
tanára folyó  évi november hó 1-én egy hónapra 
te ijedő tanfolyamot  létesít, melyre hallomásunk 
szerint már is szép számban jelentkeztek a 
helybeli ifjúság  körébőL A mester megismer-
teti az ő különleges svédtorna szabadgyakor-
latait, melyek a testet harmonikusan fejleaztik 
s a tüdőre és szívre jótékony hatással bírnak. 
Továbbá a görög-római rendszerű birkozások 
és dzsiu dzitsu technikájának elsajátítására is 
oklatja a résztvevőket A tanfolyam  november 
hó 1-én veszi kezdetét naponkint fél  5 órától 
6 óráig a Vigadó kis éttermében. Kívánatra a 
mester különórát is ad. Beiratkozni lehet Vá-
kár L. könyvkereskedésében. 

— Qópkoosijáratok MaroshéviaBor-
szék--Oyergyotölgyes között. A borszéki 
fürdővállalat  részvénytársaság a kolozsvári 
posta- és távirdaigazgalóságtól Maroshéviz 
pályaudvar és Borszék között pzemélyszállitó 
postai gépkocsijáratok létesítését kérte. Annak 
előtte Gyergyótölgyes község is kérte, hogy 
személyszállító gépkocsijáratol rendezzenek be-
Minthogy a ditró-gyergyótölgyesi ut a facsusz-
tatások miatt a gépkocsijáratok közlekedésére 
nem alkalmas, a posta- és távirdaigazgatóság 
célszerűnek latja, hogy a Maroshéviz pálya-
udvar-borszéki gépkocsíjárat terjesztessék ki 
Gyergyótiilgyedig. Evégből Fejér Sándor al-
i-pán felhívta  a gyergyótölgyesi járás főszol-
gabirájátr hogy az előzetes eljár&t az érde-
keltségek meghallgatására nézve vezesse be 
és az érdekeltség kívánságait valamint hozzá-
járulás mérvét jelentse be. Ezután vármegyénk 
alispánja a murostordai alispán és postaigaz-
gatóság bevonásával közös értekezletet hív 
összu, — mely a végleges megállapodásokat 
létrehozza. 

— Műkedvelői előadás. A várdotfalvi  és 
csobotfalvi  önkénles tűzoltó-egylet 1912. évi 
november hó 9-én (szombaton) este, a várdot-
falvi  községháza nagytermében szinielöadással 
egybekötött zártkörű táncmulatságot rendez, 
mely alkalommal színre kerül »Kis madaram» 
cimO népszínmű 3 felvonásban,  a következő 
szereposztással: Özv. Vetési Andrásné, Kovács 
Rózsika. Mariska, leánya Xántus Mariska. Bar-
kóczi, jómódú földmivelő  Ciriák András. Özv. 
Cserey Ádámné, Ciriák Matildka. Stanei, leánya 
Kovács Annuska. Heczcgán Kristóf,  telekkönyvi 
hivatalnok Orbán Dezső. Heczegán Gyuszi, 
Moldován Mihály, özv. Matkóczy Pálné, Me-
nyikán Jánosné. Jani, fia  Cseh Imre. Ónody 
Gáspár, biztositótársasági igazgató Petres Bá-
lint Kifly  Adolár, becslőbiztos Menyikán Já-
nos. Maczelka Lőrincz, asztalosmester Keresz-
tes József.  Futó Misi, asztalos inas Fosztó Mar-
gitka. Fürge, vigalmi bizottsági tag Petres Do-
mokos. Dákó, vigalmi bizottsági tag Salamon 
Dénes. Subák, asztalos Damokos Jakab. Terka, 
Mari cselédek Salamon Annuska és Váncsa 
Etelka. Paraszt legény Miklós Lajos. A jöve-
delem a tűzoltók felszerelésére  fordittatik. 

— Az osztrák-magyar bank felemelte  a 
kamatlábat Az osztrák-magyar bank Popo-
vics Sándor főtanácsos  elnöklete alatt ülést tar-
tott. Elhatározták, hogy a bankkamatlábal fél 
százalékkal felemelik.  Ilyenformán  a kamatláb 
5 és fél  százalék. 

— Az első anyakőnyvvezetőnA. Miskolczy 
Ferenc dr., Biharmegye főispánja,  Szendrei 
Szabó Mária okleveles tanítónőt, Váry Ferenc 
körjegyző nejét, Ujiétára teljes hatáskörrel anya-
könywezetővé nevezte ki és a házasságköté-
sek teljesítésével is megbízta. Magyarországon 
ez az első eset, bogy nőt ilyen minőségben 
alkalmaznak. 

— Szinpártoló egyesület közgyűlése. 
A csíkszeredai szinpártoló egyesület folyó  évi 
november 3-án délelőtt 11 érakor a vármegye-
ház kisebb tanácskozási termében, Gyalókay 
S-indor főispán  elnöklete mellett rendes évi 
közgyűlést tart. A közgyűlés tárgyalni fogja  a 
szinűgyi bizottság jelentését, a zárszámadást 
és a jövő évi költségvetést, amint az lapnak 
más helyén olvasható. 

Szép medvebőröket veszek. Cim 
vármegyeház, I. emelet, 56. ajtó. 

— Magyar ápolónők a harctéren. A 
Magyar Szent Korona Országainak Vörös Ke-
reszt Egyesülete kilenc ápolónőt küldött le a 
liarctérre. Mint értesülünk az ápolónők között 
két székely származású Is van. Az ápolónők-
kel együtt két magyar ezredorvos is lemegy 

bareztárré. ' 
— Kinevezés. A vallás- és közoktatásügyi 

miniszter Stoiber Ottó csíkszeredai róm. kath. 
főgimnáziumi  rendes tanárt ugyanezen főgim-
náziumhoz, a fennálló  szerződésből kifolyólag 
rendes tanárrá nevezte ki. 
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-A iO .P . IK . Brassó-Háromszék -
Csikmegyel köre f.  évi október bó 31-én 
délelóit 9 érakor Brassóban, az állami pol-
gári leányiskola helyiségében rendes közgyű-
lést tart, (melyre a tagokat és érdeklődőket 
ezúton is meghívj» :iz elnökség. A közgyűlés 
tárgysorozata a következő: 1. Rlnökí meg 
nyitó. 2. A mult gyűlés jegyzőkönyvének fel-
olvasása. Előterjesztések. 3. .Modem paeda-
gógiai irányok* cimen felolvas  Székely Mal-
vin sepsiszentgyörgyi polg. leányiskolái ta-
nitónő. 4. „Nyugdíjügyünk". Ismerteti Vértes 
Lajos ditrói igargató. 5. „A gyermek tanul-
mányozás módszerei." Előadja Krbekné Liüer 
Etelka brassói igazgató. 6. Számadás és költ-
ségvetés előterjesztése. 7. Köri képviselők vá-
lasztása. 8. Indítványok. A köri g) ülést a 
kongresszusra való tekintettel kell korábban 
megtartani, AZ elnökség kéri a tagtársakat, 
hogy a közgyűlésen kivétel nélkül megjelenni 
s elszállásolás vagy a közebédre vonatkozó 
éhajtásnkat a brassói áll. polg. leánvisk. igaz-
gatóságával előre közölni szíveskedjenek. 

— Három millió korona vidéki kór-
házakra. A 1913-lk év költségvetés indoko-
lásában a belügyminisztérium felhatalmazást 
kér a törvényhozástól, hogy az országos be-
tegádolási pótadó eddigi 5 százaléka helyett 
ezentúl 10 százalékban állapíthassa meg a 
pótadó tét elét. A belügyminisztérium az adó-
nak e Bzáz százalékos felemelését  azzal in-
dokolja, hogy a betegápolási-alap kiadásai 
1913-ban meghaladják a 21 millió koronát, 
ellenben a pótadó csak 10 millió koronát jö-
vedelmez. Minthogy pedig a gyermekvédelmi 
kiadások emelkedése és a halaszthatatlan kór-
házi építkezések igen nagy mértékben veszik 
igénybe az állam erejét, ennek folytán  rnel-
lőzhetetlcnnek tartja a kormány az adókulcs-
nak a kétszeresére való felemelését.  — Az 
ekként felemelt  adójövedelméből a kormány 
évenkint négy millió koronát óhajt hórházak 
építésére fordítani  és pedig ebből háro:u mil-
lió koronát a vidéken. A betegápolási adó két-
szeresére való felemelése  bizonyára igen kel-
lemetlen meglepetés lesz az adófizetőkre  nézve. 

— Oaadaaági egyesületek tevékeny-
sége a többtermelós érdekében. Gazda-
sági egyesületeink körében élénk mozgalom 
indult meg mindenfelé  a több termelés érde-
kében. Az egyik tenyészállatokat oszt ki, a 
másik műtrágyázási kísérleteket végeztet, egy-
szóval mindenik teljesiti kötelességét a nép 
jobb gazdálkodása érdekében. Miután pedig 
éppen a műtrágyák segélyével lehet legkisebb 
befektetéssel,  legkevessebb fáradsággal  leg-
jelentékenyebben fokozni  a termésátlagokat, 
különösen a műtrágyák megismertetése éB ter-
jesztése érdekében működik több gazdasági 
egyesület. Igy a Temesmegyei és a Torontál 
megyei gazdasági egyesületek nagyobb meny-
nyiségü, ingyen műtrágyát osztottak ki kísér-
letezésekre kisgazdák között; ezenkívül pedig 
a Torontál és szatmármegyei gazdasági egye-
sllletek összes községeiben szakelőadókat kül 
denek ki a tél folyamán,  akik a népnek meg-
magyarázzák a műtrágyák lényegét, hasznát s 
rámutassanak arra, miként kell a műtrágya 
féleségeket  alkalmazni s minő haszon várható 
alkalmazásukból. Örómaiéi látj'ik a gazdasági 
egyesületek ezt a tevekenységét. 

— Menyibe kerül a háború ? Egy pá-
rizsi pénzügyi kapacitás kiszámította, hogy 
mennyit emészt fel  naponkint a háború az 
egyes hadviselő feleknek.  A számítások sze-
rint. Bulgáriának naponkint 2,640,000 Szerbiá-
nak 2,200,000, Görögországnak 240.000, Mon 
tenegróuak 320.000 Törökországnak pedig 
6,400,000 frankjába  kerUI. 

— Magyar kir. szab. osztálysorsjákék 
milliója. Az s már szinte elmaradbatatlsn jelző, 
hogy „a legkedvezőbb esetben* egy millió nyer-
hető az osztálysorsjátékon, immár nem jelző, hanem 
valósági Az október hó 23-án megtartott utolsó 
húzásán a XXX. sorsjátéknak a Török A. és társa 
budapesti főelárusitó  által pégy negyedben eladott 
103,881. számú sorsjegy szerencsés vevői nyerték 
a 400,000 koronás lőnyereményt, melyre a 600,000 
koronás jutalom is esett, ugy hogy ezzel a Bora-
jegy gyei egy millió koronát nyertek. A nagyközön 
Bég e sorajegyeket ugy el kapkodja, akár esek a 
mindennapi kenyeret, ugy hogy mindegyik ly sors-
játéknál már az első huzási nap előtt jóformán 
minden sorsjegy vevőjére akadt Ezt az eredményt 
a sorajáték szerfölött  kedvező nyerési esélyének, 
valamint annak a példásan pontos üzleti szellemnek 
köszönheti, mely a közönséggel immár 16 év óta 
megkedveltette • sorsjegyeket és megerősítette sz 
irántuk való bizalmat A most következő XXXI. 
sorsjáték 1. osztályának húzása november 21-én 
kezdődik. 

— Érdekes Ítélet egy kártyaperben. Az 
alábbi ítélet az életben igen sokszor előforduló  jog-
esetet döntött el, mely Csikazeredábnn is igen 
aktuális, e«ért a híradást szószerínt közöljük: Nem 
mindennapi ügyben holott a brassói kir. törvény-
szék olyan ítéletet a napokban, amely jogász kö-
rökben is élénk vita tárgyát képezi. — Az 
eset ugyanis akként történt, hogy az egyik itteni 
kávéházban vígan játszotta egy társaság a rend-
őrileg is üldözött „ m a k a ó " játékot — Az 
egyik játékos pénze elfogyván,  a kávéház tőpin-
cérjétől kért és kapott is 800 koronát Később a 
játékos megbánta könnyelműségét és megtagadta 
a kölcsön visszafizetését.  Perre került a dolog, 
amelynek folyamán  a játékos azt vitatta, hogy a 
kártyára adott kölcsönt a törvény erköloataleoaek 

tekinti, az tehát meg sem Ítélhető. Felperes ezzel 
szemben azzal érvelt, hogy ez a törvényes intéz-
kedés nem vonatkozhatik egy kívülálló olyan egyénre, 
aki a játékban részt nem vesz, ahhoz pedig neki 
ugyan semmi köze, hogy a kölcsöntkérő esetleg 
kártyára teszi pénzét A brasBÓi járásbíróság alpe-
resnek adott igazat, míg a kir. törvényszék a be-
adott fellebbezés  folytán  az Ítéletet hosszabb tár-
gyalás után megváltoztatta és kimondta, Vogy a 
kölcsönt akkor is lehet bíróilag érvényesíteni, hogyha 
az kártyázás céljaira is fordittatik  és sz ilyen 
kölcsön jogilag csak akkor erkölcstelen, ha azt 
egy játékos adja. Azok a kártyások tehát akik 
nem tekintik tartozásukat becstűetbeli adósságnak, 
jól vigyázzanak, mert az ujabb jogi döntés szerint 
rossz idő vár reájuk I 

— Gyenge Anna Amerikában. Néhány 
évvel ezelőtt Gyenge Anna, a csíkszeredai fog-
házfelügyelő  leánya még a helybeli polgári 
leányiskola növendéke volt. Itt tűnt fel  párat-
lan csengésű hanpjii, mely ót az iskolából a 
színpadra vitte. A színiiskolában mindig az 
első volt s mikor ezelőtt két évvel onnan ki-
került, Krecsányi színigazgató nyomban prima-
donnának szerződtette az egészen fiatal  leányt. 
Temesváron jelentós síkereket aratott már, mi-
kor megismerkedett Rosner Dávid Ismert tőzsde 
ügynökkel, akinek nagy pechje volt a tőzsdén, 
de annál nagyobb szerencséje a szerelemben. 
A szép kövér Rosner kilenc hónappal ezelőtt, 
amint arról a Csíki Lapok is megemlékezett, 
bucsut mondott Budapestnek és átvitorlázotl 
az uj világba. Vele vitorlázott szerelme, Gyeoge 
Anna is, kit Rosner Amerikában hitvessévé 
tett. Most az Amerikai Magyar Névtzavá-ban 
és egy máíik newyorkí magyar lapban olvas-
suk kivándorolt honfitársainkról,  hogy Gyenge 
Anna október 6-án díszes közönség előtt fé-
nyes ünnepélyen a Himnuszt énekelte, este 
pedig a Jorkville Casinóban János vitézt ját-
szotta. Rosncrnek fényes  baarja van Newyork-
ban. Szóval boldogan él az if]u  pár a teuge-
reu tul. Boldogan. Még mindig. 

— Cselédjutalmasások. A budapesti 
Székely Egyesület a bankházi Ács Károly-féle 
alapítvány kamataiból a folyó  évre is hat, 
egyenként 40—40 koronás jutalomdijat tűzött 
ki 4 oly férfi  és 2 uőcseléd részére, kik legalább 
öt év óta hűségesen szolgálnak a Székelyföl-
dön. A vármegye alispánja most hirdette ki a 
pályázatot, melyről n járások főszolgabíróit  éB 
a városok polgármestereit azon felhívással  ér-
tesítette, bogy a kitűzött jutalomdijakra a cse-
lédkönyvekkel és erkölcsi bizonyítványokkal 
felszerelt  pályázatokat folyó  évi december hó 
5-ig lehet beadni akár az elsófoku  hatóságok-
hoz, akár az alispáni hivatalhoz. A jutalomra 
érdemeseket a vármegye alispánja még de-
cember hónapban felterjeszti  a Székely Egye-
sülethez érdemi elbírálás végeit. 

— Tanítónők lakásbérpótléka. A vallás 
és közoktatásügyi miniszter a lakásbérck pót-
lékában nem részesítette a férjes  tanítónőket. 
Azt az intézkedést most hatályon kivUl helyez-
ték s a férjes  tanítónőknek is kiutalta a szám-
vevőség a megillető lakásbér pótlékot. Az utal-
ványozó rendeleteket mull héten kűldötték meg 
a kir. tanfelügyelőségeknek. 

— Kerületi csendörtanlskola Fogarason. 
Fogarasi tudósilónk írja, hogy ott a jövő hó-
napban egy kerületi csendőrségi laniskolát fog-
nak felállítani,  mely célból körülbelül 180 próba-
csendőrt és 2—3 csendőrlisztet vezényelnek 
Fogarasra. 

— Magyar ló a harotéren. A székes-
fehérvári  kétnapos országos vásáron kút bi-
zottság mintegy 400 lovat vásáro't össze, az 
egyik bizottság Szerbia, a másik Törökország 
részére. A lovak ára 400 és GO'J koroaa kö-
zött váltakozott A lovakat vaggouukba rakva 
már útnak is indították. 

— Iparosok tanfolyama  Ditrúb.in. A 
kereskedelemügyi miuiszter közölte a kama 
rával, hogy Ditróban esikmegyei szabó iparos 
mesterek és Begédek részére egy négy hetes 
ingyenes szabászati tanfolyamot  hajlandó ren-
dezni. A marosvásárhelyi kereskedelmi és 
iparkamara felbivjn  az érdeklődőket, hogy 
részvételi szándékukat a kamarának sürgősen 
jelentsék be. 

— Piaol helypénz szedése. Felmerül 
esetből kifolyólag  mondotta ki a hatásköri bí-
róság, bogy a piaci (vásári) helypénz szedése 
körül felmerülő  minden vitás kérdés a köz-
igazgatási hatóság hatáskörébe tartozik, még 
pedig nem csak az idény megállapítása, ha-
nem a követelés érvényesítése szempontjából 
is. Hogy közigazgatási uton mely hatóságnak 
kell eljárnia, azt a hatásköri bíróság nem 
dönti el. 

— Marosiild a ditró—remetei aton. A 
ditró—remelei törvényhatósági közút 2—3 kiló-
méter szakaszán levő 6. számú Maroshid tervbe 
vett újjáépítésére vonatkozólag a kereskedelem-
ügyi miniszter a helyszíni bejárásról, az ezzel 
kapcsolatos útépítés és mederrendezési mun-
kálatokról felveit  jegyzőkönyvben foglalt  meg-
állapodásokat jóváhagyólag tudomásul vette és 
utasította a vármegye közönségét, hogy a rész-
letes építési műveletet, a bejárási megállapo-
dásoknak megfelelően  mielőbb készíttesse el 
és terjessze fel  végleges engedélyezés végett 

— Halálos ások. Várady Dénes városunk fő-
jegyzője folyó  hó 27-én hosszas szenvedés után 
meghalt Elhunyt hosszabb idő óta állt a város 

szolgálatában, de mint főjegyző  csak néhány 
évig müködölt. Előkelő bihari családból szár-
mazott, ki nagy vagyonával jelentékeny alakja 
volt a bihari társadalomnak. Később azooban 
tönkrement, igen hányatott élete volt, mig 
végre itt a városnál egy szerény dijnoki állás-
hoz jutott. Jegyzői képesítése lévén, szokatlan 
magas korban néhány év előtt a város képvi-
selőtestülete főjegyzőnek  választotta meg. Te-
metése folyó  hó 29-én általanos részvét mel-
lett ment végbe. Haláláról a város külön gyász-
jelentést adott ki. 

— Dvihally Aladár volt gyergyószentmik-
lósi járásbiró hosszas szenvedés után Budapes-
ten meghalt. 

— Tusnádi Imets F. Jákó gyulafehérvári 
kanonok folyó  hó 24 én elhunyt. Földi marad-
ványait Gyulafehérvárról  Tusnádra szállították, 
hol temetése folyó  hó 27-én igen nagy rész-
vét mellett ment végbe. Elhunytnak nagy ér-
demei vannak a C9Íksomlyói főgimnázium  fej 
lesztése körül. Ezenkívül igen nagy munkás-
ságot fejtett  ki az irodalom és történetírás te-
rén, hol jelentős sikerei voltak. A székelyek 
történetét legjobban ő iBmerte. Elhnnyt mint 
főgimnáziumi  ig:izgató igen sokat irt a Cáiki 
LapokbB, melynek egyik alapitója Is volt. — 
Haláláról az erdély-febéryári  káptalan a kö-
vetkező gyászjelentést adta ki: 

Az erdély fehérvári  székeskáptalan fájda-
lommal jelenti, hogy szeretett tagtársa Nagy-
ságos és Főtisztelendő Tusnádi Imets F. Jákó 
székesegyházi olvasó-kanonok, Szent-Mibályról 
nevezett rudinai c. apát, a Szent-Istváu-Tár-
sulat tudományos és irodalmi osztályának tagja 
gyulafehérvári  fógimn.  püspöki biztos, ny. fő 
gimn. igazgató stb. folyó  1912- évi október 
hó 24-én este 11 órakor életének 75-ik, ál-
do/ópap^ágúnak 52-ik évében agyszélhüdés 
következtében halhatatlan lelkét Teremtőjé-
nek vfcszadta.  Boldogult földi  maradványait 
folyó  hó 26-án délután 4 órakor fogjuk  be-
Bzentelni és Tusnádra való szállítás után az 
ottani templom udvarában 27-én délután 4 óra-
kor örök nyngalomra- helyezni. Lelkiüdvéért 
az engesztelő szentmise-áldozat folyó  hó 29 én 
délelőtt 9 ómkor fogjuk  n székesegyházban 
az Urnák bemutatni. Az örök világosság fé-
nyeskedjék neki I Gyulafehérvárt,  1912. októ-
ber hó 25-én.1' 

— A községi ál latorvos követelése. 
Egy felmerült  esetből kifolyólag  elvi határo-
zatban mondotta ki a hatásköri bíróság, hogy 
a községi állatorvosnak a község, mint vásár 
tartó ellen vásáron teljesített szakértői köz-
reműködés dij:i iránt támasztott követelése a 
közigazgatási hatóság hatáskörébe tartozik. 

- Uj szakszolgálati beosztás. A földmi-
velésügyi miniszter a szőlészeti és borászali 
szakszolgálat szempontjából Csik, Háromszék 
és Udvarhely vármegyék területét a dicsöszent-
mártoni, Brassó és Fogaras vármegyék terOie 
tét a nagyenyedi szőlészeti és borászati fel-
ügyelői kerületbe osztotta be. 

— Az erdélyi Kossuth-szobrok. Ezidó-
szerint Erdélynek két nyilvánosan leleplezett 
és közadakozásból felállított  Kossuth-szobra 
van, u. m. egy álló szobor Marosvásárhelyen 
és egy mellszobor Várfalván,  Tordaaranyos 
vármegyének egy a Torda várostól nem messze 
fekvő  kisközségében. — Gycrgyószentmiklóson 
is már közelebbről felállítják  Kossuth Lajo: 
életnagyságú szobrát, melyre 30 ezer korona 
áll rendelkezésre s a pályázatot is kiírták. Ko-
lozsvárt is körülbelül ennyi összeget gyűjtött 
az oltani szoborbizottság. Kézdivásárhelyen is 
tudvalevőleg régebb idő óta- folyik  a gyűjtés 
a felállítandó  Kossuth-szobor javára. 

— Erdei famagok  eladása. A földmivelés-
ügyi miniszter az erdőhivatalokkal és az ösz 
szes erdei bizottságokkal és alispáni hivata-
lokkal körrendelet utján' közli, hogy hol és 
milyen és mennyi erdei famag  kerül az idén 

eladásra. A rendeletet az érdeklődők a neve-
zett helyeken megtekinthetik. 

— Az ünnepek eltörlése. Október 27-én 
hirdették ki minden kath. templomban az ün-
nepek eltörléséről szóló pápai »motu proprio«-t 
E szerint, mint annak idején közöltük is, az 
alább felsorolt  ünnepek elvesztik külső ünnepi 
jellegüket s azokon a misehallgatás és a szol-
gai munkától való tartózkodás nem kötelező 
és pedig karácsony, husvéf  és pünkösd má-
sodnapja; Gyertyaszentelő Boldogasszony 
(február  2), Gyümölcsoltó Boldogasszony már-
cius 25), Kisasszony napja (szeptember 8). Ez 
ünnepnapok az ünnepek sorából törlendők. 

— Az Oltár-egyesület hétfőn  d. u. 5 óra-
kor a Vigadóban rendezendő jubiláris emlék-
ünnepének műsora: 1. Omega: Erdély ezüstös 
ünnepére; szavalja Becze Gyurka. 2. Solitárius: 
Sokat tevéi, szavalja Kovács Ilonka. 3. Onnepi 
hangok: Kömény Brigita. 4. Beethoven: Isten 
dicsősége: éneklik helybeli urak. 5. Schubert: 
Traiinmerei: Cellon játsza Nagy Gyula ur. Zon-
gorán kiséri dr. Kolonicsné úrnő. 6. Gounod: 
«Ave Miria<; énekli Rés Rózsika, zongorán 
kiséri Kolonics Violka, hegedűn dr. Száva Ist-
ván ur. 7. Felolvasás, tartja Wéger Jánosné 
úrnő. 8. Dr. Száva F. Ballada Opus V. hege-
dűn játsza dr. Száva István ur. Zongorán ki-
séri dr. Kolonicsné urnő. 9. Vér Pál: Zrínyi 
Ilona nikomédiai lakomája: melodráma. Sza-
valja Merza Juliska, zongorán kiséri Kovács 
Mariska. 10. Zongora Solo: Dr. Kolonicsné umő. 
11. Mendelsohn: Dicsőítő ének; Éneklik: Balló 
Gáborné és Veres Árpádné úrnők. 12. Quartet: 
Dományánc. dr. Kis, Nagy és dr. Száva urak. 
13. KUhnistedl: .Urunk megdicsőülése* ora-
tóriumból. Éneklik helybeli urak. 

— Jlein «ált be a kecsksdada. Néhány 
hét előtt megírta a Csíki Lapok is, hogy 
az egyik gyermekmenhelyen kecskékkel 
szoptatják a csecsemőket. A kecskedaj-
kák dicsősége azonban nem sokáig tar-
tott. Orvosok véleménye szerint a kecs-
kedajkák sehol se válhatnak be s igy a 
gyermekmenhelyeken sem értek el velük 
jó eredményt. A kecsketej annyira sora 
és nehezen emészthető, hogy az újszülött 
csecsemő gyenge kis gyomra képtelen 
megemészteni. A gyermekmenhelyen a 
legnagyobb gonddal ápolták a kecske-
dadákat, szakszerűen etették, fésülték, 
még meg is fürösztotték,  azután asztalra 
állítva táplálják emlőin az apró embere-
ket. A nagy gond ellenére is rossz ha-
tással volt a csecsemőkre az ilyen neve-
lés. A gyermekek kihányják a tejet, nem 
képesek megemészteni, gyomor és bél-
katarust kapnak tőle. Az orvosok azon 
a véleményen vannak, hogy csakhamar 
föl  fognak  hagyni ezzel a kísérletezéssel. 
Az anyatejet semmi se pótolhatja, de ha 
már kénytelen az ember állattejjel pótolni, 
akkor mégis csak a higitott tehéntéj a 
legjobb. 

— Magyar királyi Erzsébet tu-
dományegyetem. A vallás- és közok-
tatásügyi miniszter a mult hetekben elő-
terjesztést tett a királynak, hogy as 1012: 
XXXVI. törvénycikk értelmében Po-
zsonyban felállítandó  magyar királyi tu-
dományegyetem örök időkre a Magyar 
Királyi Erzsébet Tudományegyetem ne-
vet viselhesse. Ez az elnevezés a ko-
lozsvári egy etetem m&sa. lenne, amely 
tudvalevőleg hivatalosan Perenez József 
Magyar Királyi tudományegyetem nevet 
visel. Hir szerint a király október 10-én 
kelt legfelsőbb  elhatározásával hozzá-
járult a kormány előterjesztéséhez és 
megengedte, hogy a Pozsonyi egyetem 
Erzsébet királynéról neveztessék el. 

& HIRDETMÉNY. & 
Ezennel közhírré tétetik, hogy miután a Magyar Királyi Pénzügy-

minisztérium ellenőrző közegei a Magy. Kir. Szab. Osztálysorsjáték 
sorsjáték) 1. osztályára szóló sorsjegyeket felülvizsgálták,  azok a főáruaitók-
nak árusítás végett kiadattak. — A Magyar Kir. PénsügymlnissterlnDi 
által jóváhagyott sorsolási terv itt következik : 

Az I. osztály húzása 1912. novembe? hó 21. és 28-án tartatik meg. 
A húzások a Magyar Királyi állami ellenőrző hatóság, éa királyi köz-
jegyző jelenlétében, nyilvánosan történnek, a huzási teremben. 8orsjegyek a 
Magy. Kir. Szab. Osztálysorsjáték valamennyi árusítóinál kaphatók. 

Budbpest, 1912. évi október hó 27-én. 

Magyar Kir. Szab. Os^tálysorsjáték Igazgatósága. 
Tolnay. Hasay. 
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M Á T N É J Ó Z S E F 
női divat-kalap-üzlete 

Csíkszereda (GrUnwald A. ház) 
Bxám 910860—1912. tlkvi. 1 - 3 

Hirdetmény. 
CBikmindszent község tlkvve Lirtokazabá-

lyozás következtében az 1869 évi 25TÍI számú 
szabályrendelethez képest átalakittatik és ez-
zel egyidejűleg az arányosított ingatlanokra 
nézve az 1892. XXIX. t.-eikkben szabályozott 
eljárás kapcsolatosan foganatosittatik. 

& célból az átalakítási előmunkálat hite' 
lesité8e és a helyszíni eljárás a nevezett köz 
Bégben 1012. évi december  hó 2-ik napján 
tog  kezdődni. 

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

tési tárgyaláson személyesen vag}' meghatá-
rozott által jelenjenek meg és az qj tlkvi ter-
vezet ellen netaláni észrevételeiket annál bi 
zonyoasabban adják elő, mert a régi tlkv 
végleges átalakítása után a téves átvezetés-
ből eredhető kifogásokat  jóhiszemű harmadik 
személyek irányában többé nem érvénye-
síthetik. 

2. mindazok a kik a telekjegyzókönyvben 
előforduló  bejegyzésekre nézve okadolt elő-
terjesztést kívánnak t„nui, hogy a telekkönyvi 
hatóság kiküldöttje előtt a kitűzött határnapon 
kezdődő eljárás folyama  alatt jelenjenek meg 
és az előteijesztéseiket igazoló okiratokat 
mutassák fel, 

3 mindazok, a kik valamely ingatlauhoz 
tulajdonjogot tartanak, de tlkvi bekebelezésre 
alkalmas okiratok nincsenek, hogy az átírásra 
az 1886 XXIX. t.-cikk 15—18 és az 1889. 
XXXV. t-cz. 5. 6. 7. éB 9 §-ai értelmében 
szükséges adatokat megszerezni iparkodjanak 
és azokkal igényeiket a kiküldött előtt iga-
zolják, avagy oda hassanak, hogy az átruházó 
tlkvi tulajdonos az átruházás létrejöttét a ki-
küldött előtt szóval ís ismerje el és a tulaj-
donjog bekebelezésére engedélyét nyilvánítsa, 
mert különben jogaikat ezen az uton nem ér-
vényesíthetik és a bélyeg éB illetékelengedési 
kedvezményétől is elesnek és 

4. azok, akiknek javára tényleg már meg-
szűnt követelésre vonatkozó zálogjog vagy 
megszűnt egyéb jog van nyilvánkönyviieg be-
jegyezve, úgyszintén az ily bejegyzésekkel 
terhelt ingatlanok tulajdonosai, bogy a bejegy-
zett jognak törléseit kérelmezzék, illetve, hogy 
a törlési engedély nyilvánítása végett a kikül-
dött előtt jelenjenek meg, mert elleneseiben a 
bélyegmentesség kedvezményétől elesnek. 

Csíkszereda, 1912. évi október hó 25-én. 
A csíkszeredai kir. törvényszék, mint tlkvi 

hatóság. 
Geoső Béla sk., 

tSrvényazáki bírd. 
A kiadmány hiteléül: 

Kozma, 
kir. telekkfinyvrezetd. 

É R T E S Í T É S ! 
Tisztelettel értesítem Csíkszereda 
város éa vidéke holgyközonségét, 
bogy a budapesti és bécsi hajiniwkn 
tanfolyamról  hazaérkeztem és ismét 
rendelkezésére állok a mélyen tisztelt 
holgyközőnségoek ngy az Üzletemben 
valamint Üzleten kívül is. Személyes 
bevásárlásom által abban a kellemes 
helyzetben vagyok, bogy az üzletem-
ben raktáron levfl  cikkeket a legol-
csóbb árban bocsájhatom vevőim ren-
delkezésére. — Raktáron tartom a 
legnjabb hajpótlékokat, bajdiszsxaUa-
gokat, fésűket,  tOköt, hajfonatokat, 
illatszereket és stbi cikkeket JlidÖu 
bátor vagyok ezt a mélyen tisztelt 
kölgykSzöDség szives tudomására 
hozni, egybeu kérem továbbra is be-
cses pártfogásukat,  illő tisztelettel 

SZABÓ LAJOSNÉ 
NŐI FODRÁSZ, CSÍKSZEREDA. 
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Brassó, Búzasör 9. 
Egyedüli különlegességi vállalat: 
Divatos szőnyegek, 

Függönyök, garnitúrák, 
Pamlagtakarókban. 

Bútorszövetek, matraogradli 
Legnagyobb raktár linóleumok-

éi viaszkos vásanakban. 
S a M Usolfáiásl  LafalesáM  árakl 
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Menetrend, 'érvényes 1912. évi október hó 1-től. 
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753 
829 
840 
853 
910 
924 
932 

1000 
1006 
1017 
1040 
1059 
1107 
1116 
1125 
1130 

5-34 
541 
549 
604 
615 
6-24 
6-31 
6-50 
705 

§ Indul Budapest 
nţugotl p. u.-ról 

Szv. 
8014 
1—111. 

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 
502 
5-20 

615 
125)725 

612 
814 

goa 
916 
924 
930 
943 
952 

1005 
1020 
1031 
1046 
1054 
1107 
1116 
1125 
405 

11-40 
11-47 
11-58 
12-08 
1219 
12-42 
100 

730/835 
1230 959 

348 
920 

909 
914 
920 
930 
939 
946 
952 

1009 
1022 
1052 
1100 
1113 
1122 
1129 
1136 
11« 
1151 
1155 
1205 
1215 
1223 
12J6 
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 

808 
8-15 
8-26 
8-35 
8-46 
9-08 
9-26 

616 
125/726 

6ia" 

1233 
1239 
1248 
1255 
104 
111 
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 
ö l 
659 
7Í9 7 1 
75» 
81? 
823 
832 
871 
8 3 

413 
418 
424 
434 
449 
456 
5 0 2 

5 2 1 

5 » 
6?! 

i 
644 
7OO 
7® 
7'° 
718 
72a 737 

750 
804 
816 
8 » 
845 
851 
905 
914 
942 
953 

1007 
1024 
1037 
1045 

Szv. 
8012 
l-lll. 

érk. 8'S I ind. Székelykocsárd (141, 149) . 
8^4 I Marosnagylak 2. sz. őrház 
âŞŞ I Vajdaszeg 4. sz. őrház 
836 I Maroscsúcs 6. sz. őrház 
gü I Maroskecze . . 
935 [érk. Marosludas (152) ind.| 

150 
125|725 

42<T 
1246 
12® 
123? 
12S 
125T 
1205 

550 
1217 

856 
901 
907 
917 
925 
932 
938 
9H 

IOOH 

érk. Besztercze (152) 
érk. Borgóbesztercze 
ind. Borgóbesztercze 
ind. Besztercze (152) 

ind. 
. ind. 
érk. 
érk. 

224 
1004 

ind. 

érk. 
ind; 

érk. 

Marosludas (152) érk. 
Marosbogát . . . . 
Kutyfalva  16. sz. őrház 
Radnót . . 
Maroscsapó . . . 
Marosugra 24. sz. őrház 
Kerelőszentpál 
Nyárádtő . . 
Marosvásárhely ind. 
Marosvásárhely . . . érk. 
Marosvásárhely ielsőváros 
Nagyernye 43. sz. őrház 
Sáromberke 
Gemyeszeg . . . . 
Körtvélyfája  49. sz. őrház 
Petele 51. sz. őrház 
Radnótfája  52. sz. őrház 
Szászrégen ind. 
Szászrégen érk. 
Idecslürdő 
Marosvécs 
Magyarő 
Déda megálló . 
Déda . 
Ratosnya . . . . 
Szalárd 82. sz. őrház 
Palotailva 
Bánfíyháza  . . 
Gödemesterháza . . . . 
Maroshéviz (Borszéklürdő) 
Galóczás 
Várhegy 
Ditró . 
Szárhegy . . . 

Gyergyószentmlklós . ind. 
Gyergyószentmlklós . érk. 
Tekeröpatak 
Vasláb . 
Marosfő  . . . 
Csikszentdomokos 
Karcfalva  . 
Csikmadaras 
Csikrákos . . . 
Madélalva (153) ind. 

1206 
1200 
1154 
1145 
1137 
1129 
1123 
1106 
1052 
1032 
1025 
1012 
1005 
958 
950 
941 
935 
931 
926 
9 " 
909 
857 
8<4 
838 
82» 
810 
805 
750 
741 
724 
704 
652 
637 
623 
614 
549 
543 
533 

5<5 
450 
438 
428 
417 
410 

920 
945 
705" 
659 
653 
647 
640 
628 

9Ş3104O 
545 

12® 
1047" 
1041 
1036 
1030 
1023 
10U 

212 
206 
200 
154 
147 
135 

t Érkezik Bpest 
nfugotl p. u.-ra 

625 
619 
612 
603 
555 
547 
541 
524 
510 

Szv. 
8011 
i - m . 

910 
903 
854 
838 
815 
804 
755 
743 
737 

1008 
1002 
955 
946 
938 
929 
923 
906 
852 
8 " 
807 
750 
743 
736 
728 
719 
713 
709 
659 
650 
6 « 
629 
6'< 
608 
555 
536 
521 
515 
507 
450 
430 
418 
403 
348 
340 

134 
128 
121 
112 
104 

1256 
1250 
1233 
l j t9 
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 
525 
535 
5 3 

856 
908 
érk. 

"5 2 
41 V 
£ N ^ O O £ bt 3 
•H- C 

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

érk. Gyimes (153) 
érk. Palanca (153) 
ind. Madéfalva  (153) 

Csíkszereda 
Zsögödlürdő . 
Csikszentkiróly . . . . 
Csikszentimre 35. sz. őrház 
Csikszentsimon 
Csikverebes 
Tusnád . . 
Tusnádíürdő 
Sepsibükszád-Bálványosfüred 
Málnásfűrdő 
Málnás . . 
Sepsibodok 
Sepsíkőröspatak-Gidőfalva 

érk. Sepsiszentgyörgye5 4) 

. ind. 

. ind. 
érkTli 

220 _ _ 
133 _ _ _ 

. ind. 
10-23 I — || érk. Bereczk (154) . . . . . . . ind. 7 34 

350 
336 
251 
242 
235 
230 
217 
210 
155 
140 
123 
112 

1258 
1246 
1235 

6-47 6-55 7-06 716 7-29 7-52 
8.10 

12-19 7-OQ 

ind. Sepsiszentgyörgy (154) . érk.[ 12-18 Kilyén . . . 12-10 Uzon 11-58 Kökfls  . I 11-46 ' Prázsmár . . | 11 "35 Szászhermány 1 11-16 
érk. Brassó (141, 154, 155, 157) . . ind. j 11-00 

I érk. BrilDCtl k. P. I- (NlgpináH it 141) . . ind.l 820 érk. SBtmat L 1.1- (Ariin it 141., 164) . . ind. I 750|200 érk. Kolozsvár (141) . ind. I 908 érk. Predeál (141) . .ind.] 634 érk. Bukarest ind. 

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 
935 

1220 
646 

1220 
750 

523 
510 

«•g <u • 
o-d 
O . 
_ CL. 9 S <0 d e tu> 

730 835 
1230 
959 
657 
®£ 675 
635 

10-45 •ö 10-39 - 10-32 
% 10-26 
S 1018 

ÍOOS 
1217 
550 

619 
613 
608 
559 
551 
543 
537 
521 
507 
455 
448 
435 
428 
421 
414 
405 
359 
365 
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 

830 
743 

1000 
947 
901 
854 
847 
842 
832 
824 
814 
756 
741 
733 
722 
713 
705 

6-46 6-38 
6-26 615 6-05 
5-46 
5-31 

820 
200 
906 

10-01 9-54 9-46 9-35 9-26 915 : 9 09 8-51 8-36 

Szv. 
8013 
i—in. 

1005 
952 
941 
933 
926 
921 
911 
903 
8k 
841 
828 
821 
8oe 
7« 
7« 

4-3» 

9 

7-30 
7-22 
710 
659 
6-48 
6-29 
613 

349 
93P 

Ifí  a d A esetleg eladó a Szentlélekulca 
ly iQUU 36. számú 8 szoba, konyha, 

szép gyOmOlosös kert és mellékhelyi 
ségekból álló kQlOo lakás, értekezni 
ugyanott a tulajdonosnál. 2—3 

Modern kutépités. 
üj kutak építését cementgyürük-
kel, BülyeBitö rendszerrel s kiszá-
radt régi kntak lennebb sOlyeas-
tését jutányos áron elvállalom. 

Nagymihály Sándor, 
cementárugyár és építési anyagkereskedö 
Csíkszeredában, Kossuth Lajos-u. 48. sz. 

HIRDETÉSEK 
OIOBÓ ársKámitás mellett 
közöltetnek s felvétetnek 

K KIADÓHIVATALBAN 



44. C S Í K I L A P O K 7-lk oldaL 

Elit ttmtl ttetetecliftil  BlMtttaiii hitt 

" W e l B z - M i H é J y - v u ©• s z " a . 
Elvállal villany vlláRltisi felszereléseket  gyárak 
részére, ÍOrészgyirak, mozölfaaJasáírl  Özeinek 
slb. szakszerű kivitelben. SzobatAvirdak, lele-
lonok, rtllámháritók lelállitását, valainiut ré-
etek kijavítását poutoaao és jutányosán. Min-
denféle  szerelési anyapok, Izzólámpák, világító-
testek zseblámpák. — Accuaiulatorok kisebb 
világítást és gynjtás céljára, csakis a legjobbak. 
Fennálló villámhárítókat jól bevált szerszámok-
kal vizsgálok meg éa az esetleges hibákat 
9—13 azonnal kijavítom. 

«11/«II' »11/ Ml' Ml' >lú Ml' Ml' Ml* «II/ Mi' Ml' Mi' Ml' <U' >11 

BUHGOfIYA több'V" GGOH" EÜRDÓ 
Gaspari Frigyes 
nél Wedgyesen. 

/itvn» f  # # n i 'iiv •»> TIVIT» 'nvm hvit> 

C t a M n I Karczralván az országút men-
CIQUU ! tén, 19. házszám alatt eladó 

egy épületes belsfltelek.  Értekezhetni 
H a j d ú J & n o s kiirczfalvi  lakásnál. 

2 - 2 

a i '£Í i EÍ i e 1 EíMa 

• 

T a k a r é k o s h á z i a s s z o n y , 
otthon készíti likörjeii, miáltal 
jobbal, szebbet» tisztábbat és ol-
csóbbat kap mintha készen venné. 

KdvetkesőUkór easentlak kaphatók 
Allaaoh, Kárpáti keserű, 
Barack, (ívé, 
Caoao, Kömény* 
Csúsárkörte, Maraaohinó, 
Cbartrense, Meggy, 
Cnrakao, Rum, 
Dio, Vadáai likőr. 

Vanilii». 
Ára egy üvegnek hassnálati utasí-

tással 60 fillér.  3—50 

Amerikai fogcseppek  a fogfájást  u/.ou-
ual megszüntetik. — Saját készítésű 
Meutholos sóeborszcsz a legjobb luvzi-
szer. — Liliomtej creme, szappan és 
púder a legjobb és legártalmatlanabb 

kéz- és arcápoló szerek. 
Valódi angol, francia  és hazai illat-
szerek, óriási választékban kaphatók 

BARLA DEZSŐ 
gyógyszerésziül, Csíkszereda. 
Pontai rendelések azonnal Intézteinek. 
10 koronán felüli  rendelésnél frauco 

1 
A nagyérdemű közönség be-

cses tudomására h o z o m , hogy 
f o l y ó  é v i o k t ó b e r h ó 1 - é n 
6yergyószentmiklóson a Merza- és 
Bocsánczi-féle  házban, vezetésűm 
alatt a l e g j o b b készültséggel 

„ A N G O L U R I S Z A B Ó S Á G 1 ' 
cég nyilik meg, mely ubliau a 
heljzcilieü lesz, hogy a legma-
gasabb igényeinek megfeleljen. 
A uagyórdemU közönség szíves 
pártolását kérve vagyok. Kitűnő 
tisztelettel JJgpj JJj]^ féri)  szálló. 

s A V O y - S Z Â L L O P A 
B u d a p e s t , VIII., József-kőrut  16. 
Elsőrangú kényelemmel berendezett 
utcai ssobák. KJtünő étterem. Mérsé-
kelt polgári árak. Külön termek. Ban-
kettek, esküvők rendelését elfogadom. 

Esténkint KURINA SIMI 
hírneves cigányprímás teljes zenekarával 

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

Szabó Tivadar tulajdonos, 
a .Nomaetl VaoiIaA" voll HalelreaelAJe és a .Dell" volt főpincére. 

Ö—10 

Vegytisztítás. 
Női és férfi  legkényesebb ruhák 
olaj,degenyeg, azúrok, tenta, zsir, 
rozsda, kávö stb. foltok  vegytisz-
titását, továbbá minden e szak-

1 

mába vágó munkát gyorsan és 
pontosan teljesítek. Áldozatot és 
fáradságot  nem kiméivé e szak-
mába telje ion kiképeztem maga-
mat. Szives pártfogásukat  kéri 

Q i b & a V i a i a c i 
férfi  szabó és vegytisztitó, Csíkszereda, 

2 Rákóczi- utca 10.9zám. 24—26 

Szőnyegáruház. 
Szőnyegek, Linoleum, 

Függönyök, 
legnagyobb választékban, pos-
tai megrendelések azonnal el 

lesznek intézve. 
Tel lmann &. Speil 
— l i r n s s ő , B t i z a s o r ÍS. — 

3 -30 

Ssám 61. 

Árverési hirdetmény. 
Csikcsomortán közbirtokossága f o l y ó 

é v i n o v e m b e r h ó 2 - á n d é l n t & n 2 
ó r a k o r alólirott község hálánál 2 drb 
nagy báznai faj  2»/, éves — még te-
nyészképes — kanját nyilvános árve-
résen eladja. 

Kikiáltási ár egyenkint 30 korona. 
A vételár azonnal lefizetendő  & a 

kanok ugyanakkor átveendók. 
Utóajánlat nem fogadtatik  el. 
Csikcsomortán, 1912. évi október hó 

27-én. 

Bakó László, Antal Károly, 
közbin. jegyző. bírt. elnBk. 

Bútorozott szobák 
napokra Is kiadik. 
M i k ó u t c a 2 3 . s * é m a l a t t . 

Szám 59. 1—2 

Hirdetmény. 
Csikcsomortán közbirtokossága köz-

hírré teszi, hogy az I. és II. határré-
szen a vadászat gyakorolhatási jogot 
1013. é v i j a n u & r h ó 1 -é tó l 6 évre, 
Csíkcsomortánban a község házánál 
1912. é v i d e c e m b e r h ó 1 0 - é n d 
e . 9 ó r a k o r nyilvános árverésen bérbe 
adja. 

Kikiáltási ár 12 korona. A meg-
ígérendő legmagasabb összeg évente 
értendő. 

Utóajánlat nem fogadtatik  el 
Cdikcsomortin, 1912. évi október 

hó 25-én. 

Bakó László s. k. 
közbirt. jegyző. 

Antal Károly 
bírt. elnök. 

ELSŐ MAGYAR VILLAMOSERŐBE BERENDEZETT HANGSZEBGYAR. 

STOWASSER JÁNOS 
C9. és kir. udvari szállító, színházuk, zenedék, hadsereg stb. szállítója, a Rákóczi táro-
gató és a hangfokozó  gerenda feltalálója  Budapatt, II., Lánchld-u. 5. Gyár: Öntőház-u. 2. 

Ajánlja a faját  gyárában készült húros, vonós, fuvó  és Qt6 
hangszereit és uzok alkatrészeit, (Juiiittiszta húrokat. 

Hegedfik  3. 4. b, 6 forinttól  feljebb  a legjobb felszerelés 
szerint. — T á r o g a t ó röpafából,  uj''Zíist billentyűvel és is-
kólával 30 íoriuttól feljebb.  — H á r m o n : k Ó k legjobb elpusz-
títhatatlan hangokkal 250, 3, 4, 5 frtlól  feljebb.  Különle-
gesség acélhangu hangverseny harmonikák, saját minták. 
BTOWAS8EB a hangfokoso  gerenda feltalálója,  moh-
ái tal bármily hegedű vagy gordonka jobb, orósebb és lá-
gyabb hangot nyer (biztos siker) hegedűbe javítással 4 frt 
H a r m ó n i u m világhírű legjobb gyártmány 65 írttól feljebb. 
J a v í t á s o k az összes huugszereken különleges szakszerű 
pontossággal, jutányos áron. — Zenekarok teljes felsze-
r e l é s e előnyös feltetelek  mellett, jutányos árban, elismert 
kitQnő minőség. — A legtöbb kutouui zenekar szállítója. 

Magyaroruág legnagyobb vonós és füvós  hangsaerek gyára áli&láiiosau a legszolidabb kis/.ol-
8— gálásról elismerve. — Ávjegystk kívánatra ingyen és bérmentve. —20 

^ ' j j t W ' ^ ^ftl^áfciúi/yii'  w W'Sii/̂ iAii>f>ii>SM>3<ií>l  >u> »ii' <ii> >n> »H> >»• >n> , 

Ha olcsón és jót akar vásárolni, tegyen próbát 1 

Felhívom a figyelmét  a t. bútor- és varrógép vásárló közönségnek, bogy 
bárki mielőtt bútort és varrógépet vásárolna ne mulassza el raktáromat 
megtekinteni, hol az összes raktáron levő b u t o i o k a t , úgymint: 

E B É P L Ő - , H Á L Ó - , S Z A L O N - É S I R O P A I B E R E N D E Z É -
S E K , B Ő R G A R N I T Ú R Á K , P I V Á N Y O K É S M A P R Á C O K 
minden kivitelben és rendkiviili nagy választékban, valamint a legjobb gyárt-
mányú varrógépek,  kerékpárok,  f/ramafonok  és lemezek,  melyek 
igeu jutányos árbau és kedvező fizetési  Teltételek mellett lesznek elárusítva. 
Minden tőlciu vásárolt varrógépért 6 ia 10 évi jótállást vállalok. Varrógépeket 
54 K-tól, gramafonokat  40 K-tól és kerékpárokat 110 K-tól fennebb  árusítom. 

1 V A R R Ó G É P E K - , K E R É K P Á R O K - É S ( S R A M A F O N O K -
hoz mindenféle  alkatrészek  kaphatók. — Javításokat  a legjutá-
ni/osabb  árért  eszközlök,  jótállás  mellett.  Maradok kiváló tisztelettel 

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

46 Mindenféle  asztalos-, kárpitos- és dlszltómunkákat elvállalok. 

Mf/  ̂  ^ l ^ ^ s i i / ^ W ̂ tt-'Cû  ÍVŰ» j <u> >u> >U> >u> -.iu >ii' <ii'Mi'>ii<yiMii/Mi< 

Külföldi tanulmányi utamból hazaérkezve, azon helyzetben vagyok hogy a 

L E 6 Ü 3 A B B D I V A T S Z E R I N T I 
N Ű 1 D 1 5 Z M 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. 
f p n c n n o n o o o o c 



. olda C S Í K I L A P O K 4 . szám. 

REISZ MIKSA 
BÚTORGYÁRA 

B é k é s c s a b a — N a g y v á r a d 

Andrássy-ut Rákóczi-ut 
Brassó, ideiglenesen Hosszu-utca 33. szám. 

Kiváló minőségű modern bútorok. Jotftp  páll árlm Teljes lakberendezések. 

Kézimanka szövetmintákkal készségesen szolgál! 

DA IOOA I I FLI>ÎFFM>Q kézimunka üzlete, rövid, szövött és PQICSCD frigyes kötöttáruk, Brassó, Kolostor utca 29. 
Ax ujévi idényre megérkezett gyönyörű szép választékban, milieu, lutcS, diviupánia 

és gobelin képek. 
Nagy raktár mindennemű kezdett, kész kézimunkák és kézimunka szövetek, sely-

mek, gyapjú és gyapott rónaiakban. 
Dus valaszték férfi,  n5i és gyerek harisnyákban, trikókban úgyszintén férfi  ingek, 

nadrágok, gallérok, kézelők, nyakkendők és zsebkendőkben. 
Kézimunka szövet mintákkal készségesen szolgál. 50—52 

Vidéki megrendelések gyorsan és pontosan eszközöltetnek. 

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

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

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

•ész darabos es oltott. Portland cement friss  és legkitűnőbb minőségű. Gipsz stiikn-
tur és szobrász. Nád fűzve  stakaturokra éa egyéb fak  eltakarására. Valódi asifult 
fedélleaez  többféle  minőségben. Kollarlt körlemez, mázolás nem igényel kizárólagos 
eladása. Aszfalt  elszigetelő lemez és kaucsok-nszfalt  nedves falak  és lakások szá 
razzn tételéhez, kátrány és csirbolineum fák  telítésére, gomba és rothadás ellen. 
Azbezt pala igen könnyű és tartós. Teljes fedéseket  elvállalok. Vasgerendák bár-
milyen méret Bzerint. Hornyolt cserép anyagból. Vakolat köpor, Scliamotte tűzálló 

tégla és föld  stb. mindennemű építési és mü.-zaki anyag. 

C E M E N T Á R Ü - G Y Á R . 
Kntkarikak betonból tíO-l UO, 120, 150—200 - 3 00 és 4 00 méter á'iu TÖjil kutak-
hoz, ezek készítését is elvállalom sülyesztő rendszerrel, nagyobb kutuk építését, 
gőzüzemű berendezéssel készítek magas vízállások megadásával. Cement cserép több-
féle  színben, betoncsövek, hidak és átereszek készitese. Beton és mDkőlepcsók, szí-
nes járda és burkolati cementlapok gyártás» és elhelyezése. Itató- és etetőváluk min-
den nagyságban. — Blok űres tégla, különösen alkalmas istállók és gabonásoknak. 
Virágvázak és talapzatok csinos kivitelben. Kályha alátét lemezek. Ktmány- és fal-
fedkövek.  Mindennemű beton- és ccinentipnr-vállalat, entnitterasso betou stb. bur-
kolatok készítése stb. stb. Nagybani eladásoknál megfelelő  engedmény. A nagyérdemű 
fogyasztó  közönség nagybecsű bizalmával és rendeléseivel felkeresni  szíveskedjék. 

Gyárakés raktárak: Csíkszereda, Ujtusnád és Kézdivásárhely. 
Szíves támogatást kér kiváló tisztelettel: 

Nagymihály Sándor épitosz, Csíkszereda. 

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

Csíkszeredán, Apaffy Mihaly-u. 4 sz. a. fióküzletet nyitottunk 
éa kérjük t. vevőinket, hogy eredeti Singer varrógépekben, varró-
gépulkatrószokben, tűkben és varrógépolajban beálló szükségletüket 
fenti  UzlettlDkben fedezni  szíveskedjenek. — Cógtlnket a uagyérdemll 
közönség szíves jóindulatába ajánlva, maradiunk teljes tisztelettel: 

S I N C E R C O . V A R R Ó G É P R É S Z V É N Y T Á R S A S Á G . 
Ezen cégről ismeilietök 
fel  azon Üzletek, — 
amelyekben .SINGER* 
varrógép ok árusittutuak 
Gépeink nem szorulnak 
ajánlatra, estik arra kell 
ügyelni, hogy megfelelő 
helyen vásároltassanak 

Figyelmeste téa . Az összes 
uiás üzletek által „SlNGEIt-
uév alatt forgalomba  liozott 
varrógépek egyik régebbi szer-
kezetűek után készültek, ame-
lyek ujabb családi gépeink mö-
gött szerkezetben, szolgáltatási 
képességben és tartósságban ts 
messze elmaradnak. 10—52 

ŢŢ|-v I i t r I Ha Ön súlyt helyez egészségére, 

11 n A IVI I a z t a k a rÍ a - hogy jó kinézése legyen, 
U I l i i l f l • Ha azt akarja, hogy nyugodt álma, jóétvágya legyen 

Ha erejében gyarapodni akar 

CSAK P R É H E R - S Ö R T I6YÉK! 
Kapható Csíkszeredában üvegekben: a jobb kávéházakban, vendég-
lőkben és az összes jobb ffiszer-  és csemegekereskedésekben. 

F ó r a J c t á j Cell£T7-ájm®@:;y® r & s z & r e : 

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

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

(15) 4 1 - 5 2 

es 
Budapest, Váczl-körut 53 sz. 
= Alapítási év 1884. 
Szabadalmazott Ventzki 
göztakarmány fiillesztö 

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

Hordozható páMafózö M l 
100—400 liter űrtartalom. — Az u j 
aseaaadótörvény előírásai szerint. 
Angol marha- és lónyiró-

gépek és ollók. 

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

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

& 

jóság 
és 

olcsósá-
gánál 
fogva 

Első helyre küzdötte fel magát 
Â PuCHER-FELE GYORSMELEGITO 

cserépkályha,  különösen hálószobák  és ebédlók  részére 
ajánlom gyorsmelegltő agyag-kályháimat, melyek azon kiváló 
tulajdonsággal birnak, hogy oly gyorsan fűtenek,  mint a vas-
kályhák, du a melegséget ép ugy, mint az eddigi cserépkály-
hák, hosszú ideig megtartják. — üzen kályhák a legnagyobb 
(ütőképesség és jelentékeny tüzelőanyag megtakarítás katas-
stge mellett készíttetnek. Ezen gyorsmelegitó kályháim a vas-
és cserépkályha összes előnyeinek szerencsés egyesítése és tel-
jes joggal állítom, hogy a jelenkor legtökéletesebb kályhája: 

A PUCNER-FÉLE (JYORSME-
L E ő l T Ő C S E R É P K Á L Y H A . 

Kívánatra kályháimat kizárólagos Coaks- és szénfütésre  gyore-
melegitő Dauerbrand-betéttel látom el. — Takaréktllzhelyek 
megrendelésénél kérem megnevezni, hogy jobbra a falhoz, 
balra a falhoz  vagy szabadon állva kivántatnak-e. Takarék-
tűzhelyeknek és fürdőkádaknak  a legjobb Cbamotteból fe-
her, márványozott és kék csempék készülnek. Azoknak ára 
nagysag és kivitelük szerint állapittatik meg. Kelvilágosttás-
8 n l '8«n szívesen szolgál az érdeklődő k«zönBégnek, vala-
— m m t a kályha és csempe mintákkal is = 

Hosszurovó Cement Födélcserépi 
£ £ M m m m m M j m m m majdnem határtalan tartósságu, Igen könnyfl  födőanyag,  olcsó áron kapható • 

Portland cementgyárnál Kugler és Társai. Kt*.****™  j ^ ^ t o ^ T r s T | 
Nyomat tt VA'.í.r t. 




